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Förord 

 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på C-nivå, 10 poäng, som avslutar min 

utbildning på Geomatikprogrammet och som är sista momentet för att uppnå en filosofie 

kandidatexamen med inriktning Samhällsplanering. Examensarbetetet utfördes under 10 

veckor i april-maj månad, vårterminen 2007 på uppdrag av Sandvikens kommun. Redan i 

slutet av februari 2007 påbörjades dock de första förberedelserna inför examensarbetet.  

Samhällsplanering är ett väldigt brett område och det föreföll nästan omöjligt att finna ut 

en lämplig inriktning för examensarbetet. Sandvikens kommun hade emellertid 

sammanställt en lista för Geomatikprogrammet med ett antal förslag på tänkbara ämnen 

som kommunen behövde hjälp med. Ett av dessa förslag hette ”Bussar i centrum”. Denna, 

ganska snäva avgränsning kom dock efter första mötet med mina handledare att utvidgas 

till att innefatta hela stadsbusslinjenätet i Sandvikens tätort med det enkla syftet att få fler 

att åka med stadsbussarna. Arbetet har varit både intressant och motiverande, om än 

tidskrävande.  

Jag skulle vilja tacka mina handledare på Sandvikens kommun: Anna-Maria Häggblom, 

stadsarkitekt; Anders Lundell; kommunikationschef och Tommie Larsson; 

Trafikingenjör, för god hjälp och bra diskussioner under sex fysiska möten samt 

mailkontakt. Jag vill också tacka min handledare på Högskolan i Gävle, Kaj Wejander, 

och min examinator Bo Malmström för kommentarer och synpunkter på rapporten.  

 

Gävle, juni 2007 

 

 

 

Peter Tomtlund 
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Sammanfattning 

Den 13:e juni 2004 invigdes det nya resecentrumet i Sandviken. Det anlades med 

avsikten att möjliggöra snabba och enkla byten mellan tåg, regionbussar, landsortsbussar 

och stadsbussar inom en och samma terminal. I samband med detta genomfördes också 

en linjenätsomläggning av den kommunala busstrafiken inom tätorten. Särskilt stor blev 

förändringen för stadsbusstrafiken som förutom att den fick en ny knutpunkt också hade 

krav på sig att kostnadseffektiviseras då anslagen inte hade höjts för att täcka de ökande 

kostnaderna. Resultatet av linjenätsomläggningen för stadsbusstrafiken blev ett 

resurseffektivt linjenät med fem nya linjer och fyra trafikerande bussar varav endast en 

buss i trafik på kvällar och helger.  

 

Resandet med stadsbusstrafiken i Sandviken har minskat med 30,4% sedan 

linjenätsomläggningen 2004 och även om minskningen för den totala, inomkommunala 

busstrafiken begränsar sig till drygt 9% under samma tidsperiod är indikationen att 

resenärerna har känt sig missnöjda med det nya stadsbusslinjenätet. Sedan 

linjenätsomläggningen har även stadens fysiska struktur förändrats med bland annat ett 

nytt, halvexternt köpcentra, Mosaiken, som inte tillgodoses med busstrafik idag. 

Samtidigt har biljettintäkterna minskat i takt med att resandet minskat och 

kostnadstäckningen (biljettintäkter/utgifter) är idag nere på 41%.  

 

Ett antal faktorer har visat sig ha särskild betydelse för ifall människor väljer att åka 

kollektivt eller inte, de viktigaste är: Restid, komfort, pris, pålitlighet och enkelhet. Syftet 

med detta arbete har varit att främst identifiera åtgärder i syfte att öka flexibiliteten och 

minska restiden med stadsbusstrafiken genom att optimera dagens linjenät med avseende 

på linjesträckning, turtäthet och yttäckning inom begränsade, ekonomiska ramar och på så 

sätt öka stadsbusstrafikens attraktionskraft. Med restiden menas här den totala restiden 

från dörr till dörr, även kallat ”Hela resan”. Metoden för arbetet har varit att dels 

applicera erfarenheter från andra orter på Sandviken i tillämpbara delar men också att ta 

resenärernas åsikter i beaktande liksom befolkningsstrukturen och resandemönster för 

såväl dagens som morgondagens behov. För ändamålet har busshållplatserna lagts in i ett 

GIS för att skapa underlag för en anpassning av avstånd, hastigheter och bussomlopp till 

restiderna och utformningen av tidtabellerna. 

 

Resultatet visar att med några mindre förändringar i linjesträckningen och sex helt nya 

hållplatser tillsammans med en extra buss i trafik 74 timmar/veckan så kan den totala 

restiden med stadsbussarna minska mellan nästan alla platser inom tätorten under alla 
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tider, samtidigt som resenärernas önskemål tillgodoses. Driftkostnadsökningen blir ca 

24 600 kr/veckan vilket kräver en ökning med ca 930 resenärer/veckan (48 400/år) för att 

uppnå 50% kostnadstäckning på den resandeökning som förslaget väntas medföra, en 

ökning som bedöms rimlig. I tillägg erhålls alla de samhällsekonomiska vinster som 

kollektivtrafiken alltid bidrar med, t.ex. en bättre miljö, bättre folkhälsa, minskat 

utrymmesbehov etc. Av erfarenheter från andra orter att döma så är en 

linjenätsomläggning bara en komponent i en lyckad kollektivtrafiksatsning och ska 

snarare ses som en väg in i en ”god cirkel” där resandeökningar och 

satsningar/förbättringar av busstrafiken avlöser varandra. För en långsiktig helhetslösning 

krävs att den fysiska planeringen och kollektivtrafiken går hand i hand och kombineras 

såväl med restriktioner för biltrafiken som med satsningar på kollektivtrafiken. 

 

Nyckelord: Kollektivtrafik, stadsbusstrafik, Sandviken, restid, samhällsplanering 
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Abstract 

The 13th of june 2004 the new central station for public transports was inaugurated  

in Sandviken. It was constructed with intention to connect local, regional and 

interregional busses to trains in order to enable quick and easy transfers within same 

terminal. In association to that, a restructure of the bus network within the city was 

accomplished. Those changes particularly affected the local busses which both got a new 

central bus stop but also had to be more effective in terms of costs since the subsidies had 

not been increased to cover the expenses. The new structure resulted in five local bus 

lines with four available busses of which only one of them in route on evenings and 

weekends.  

 

The local bus traffic travelling in Sandviken has decreased with 30,4% since the route 

restructure 2004 and even though the total travelling by bus in Sandviken has decreased 

with merely little more than 9% during same period it gives an indication of a 

dissatisfaction among the bus travellers. In addition, the physical structure of Sandviken 

has been changed significantly since 2004 with, among other things, a new shopping 

centre “Mosaiken” which is not provided by public transports at all today. 

Also the ticket incomes have decreased because of less travelling and the expense 

coverage (ticket incomes/expenses) has therefore dropped to 41%.  

 

A number of factors have shown to be particularly significant whether people choose 

public transports or not. The most important are: Travel time, comfort, charge, reliability, 

understand simplicity etc. The purpose of this paper was to identify measures in order to 

increase the local bus attraction by ameliorating flexibility and reduce travel times of the 

local buses. This was made by optimalizing today’s bus route network with respect to line 

structure, travel frequencies and land coverage within specified, economical 

delimitations. 

In this sense, travel time aim at the time from door to door, also called “The whole 

journey”. The chosen method was to apply experiences from other towns to Sandviken in 

applicable parts and in conjunction with consideration of traveller’s opinions, population 

structure and both today’s travel patterns but also what is expected to arise in the future. 

For this purpose, every bus stop was put into a GIS in order to create data for analysing 

distances and velocities to adjust the creation of time tables.  
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The result shows that the total travel time to almost any place at any time within the city 

can be decreased as well as the traveller’s requests by adding six new bus stops and 

adjusting the bus line system slightly together combined with one more bus in route 74 

hours/week. That implies an increased running cost of approximately 24 600 SEK/week 

which requires an increase of roughly 930 passengers/week (48 4000/year) to cover up 

the expenses by 50%, an amount that is estimated to be plausible. In addition plenty of 

politic economical benefits like a cleaner environment, better public health, less need of 

space in urban environment etc, are achieved. Experiences from other cities have shown 

this kind of restructure of local busses can be one important part of a successful public 

transport concentration as well as an entry to a “gentle treadmill” where increased 

travelling and increased ticket incomes give possibilities to ameliorate the bus route 

standard gradually. 

 

In order to create a sustainable solution in a longer perspective, the development of 

physical urban planning and traffic planning need to be collaborated and the suggested 

bus route restructure need to be combined with car restrictions and further investments 

and commitments. 

 

Key words: Public transports, local bus traffic, Sandviken,, travel time, social  planning  
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1 Inledning 

Sandvikens kommun är en av landets 290 kommuner och den tredje folkrikaste i 

Gävleborgs län med en befolkningsmängd på 36748 invånare vid årsskiftet 2006/2007 

(SCB,2007) varav 24027 invånare vid samma tidpunkt i huvudtätorten. Sedan 1970, då 

Sandvikens kommun hade sin befolkningstopp, har folkmängden minskat kontinuerligt, i 

synnerhet i kommundelarna utanför huvudtätorten. Sandviken tillhör Gävle 

arbetsmarknadsregion och det är också i riktning Gävle som den största ut- och 

inpendlingen sker. Avståndet mellan tätorterna är 25 km och västerut är avståndet till 

grannkommunen Hofors tätort ca 30 km.  

 

Trafikerande kollektivtrafik i Sandviken utgörs primärt av regiontåg, långfärdsbussar, 

fem regionbusslinjer (kommunöverskridande trafik), tre helt inomkommunala 

landsortbusslinjer, fem stadsbusslinjer samt övrig kollektivtrafik inom tätorten i form av 

flextrafik, färdtjänst, kompletteringstrafik och insatsbussar (inomkommunal trafik). 

Kommunerna i Gävleborgs län delar på ansvaret att beställa och finansiera 

kollektivtrafiken med landstinget. Uppdelningen är sådan att landstinget ansvarar för den 

regionala trafiken medan kommunerna ansvarar för sin egen lokaltrafik. Ett, emellan 

parterna, gemensamt ägt aktiebolag, X-Trafik, upphandlar, planerar, samordnar och 

marknadsför trafiktjänsterna i egenskap av kollektivtrafikens huvudman enligt lagen om 

vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik (2005:952). Detta förhållande 

regleras i två upprättade avtal; Dels ett trafikavtal och dels ett konsortialavtal. I dessa 

avtal redovisas bestämmelser för ansvarsfördelningen av kollektivtrafiken och X-trafiks 

uppgifter som huvudman. 

 

Stadsbussarna och den övriga kollektivtrafiken inom tätorten definieras i denna rapport 

som lokaltrafik. För lokaltrafiken i Sandvikens kommun ansvarar 

kommunikationsenheten som organisatoriskt ryms inom tillväxtkontoret.  

 

1.1 Bakgrund 

Den 13:e juni 2004 invigdes det nya resecentrumet vid järnvägsstationen i Sandviken. 

Det anlades med avsikten att möjliggöra snabba och enkla byten mellan tåg, regionbussar, 

landsortsbussar och stadsbussar inom en och samma terminal, under ett och samma tak. I 

samband med detta genomfördes också en omläggning av den kommunala busstrafiken. 

Detta var nödvändigt då den självklara kollektivtrafikknutpunkten flyttades från 
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stadscentrum till resecentrum vilket medförde strukturellt förändrade förutsättningar för 

bussarna och dess linjesträckning. Dessutom var omläggningen nödvändig på grund av att 

anslagen för den kommunala busstrafiken inte hade höjts för att täcka de ökande 

kostnaderna.  

 

Året innan, 2003, antogs den fördjupade översiktsplanen för Sandvikens tätort. Planen har 

sedan dess till viss del blivit inaktuell då utbyggnadstakten varit hög de senaste åren 

vilket har resulterat i en förändrad tätortsstruktur. En viktig orsak är det nya, halvexterna 

handelsområdet Mosaiken som snabbt vuxit och blivit en av stadens viktigaste 

målpunkter. Den linjenätsomläggning av busstrafiken som genomfördes 2004 anpassades 

till stadens dåvarande struktur men eftersom strukturen förändrats har linjenätets synergi 

till den nya strukturen försämrats och linjenätet är således i behov av en ny förändring.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utarbeta ett förslag till nytt stadsbusslinjenät i 

Sandvikens tätort med utgångspunkt från dagens linjenät och med avseende på det 

resebehov som finns idag och som väntas uppkomma i framtiden. Därtill ska åtgärder 

föreslås som ytterligare kan vara ett led i att stärka stadsbussarnas attraktionskraft. Idag 

råder stor planeringsaktivitet inom kommunen och det finns all anledning och tro att 

tätortsstrukturen kommer att förändras även i framtiden. Det övergripande målet för 

arbetet är att öka busstrafikens attraktivitet i jämförelse med bilen genom att anpassa 

linjenätet till såväl dagens som morgondagens fysiska struktur. 

 
Fem konkreta delmål har formulerats för det nya linjenätet: 

1. Restid. Den totala restiden för merparten av invånarna ska minska. 

Med restid menas såväl den faktiska restiden som den upplevda 

restiden. (Se kap 2.6 om restid). Samtliga delar av hela resan ska 

optimeras för att bli så korta som möjligt. 

2. Enkelhet. Det nya linjenätet ska vara enkelt att förstå såväl i 

linjesträckning som i profilering och tidtabell. 

3. Samverkan mellan stadsbusstrafiken och övrig kollektivtrafik ska ske 

så effektivt som möjligt. 

4. Så små förändringar som möjligt av dagens linjenät ska göras. 

5. Linjenätet ska vara flexibelt både för framtida justeringar och för 

samverkande åtgärder såsom restriktioner för biltrafiken och 

incitament för kollektivtrafiken med syftet att skapa en attraktiv 

busstrafik i Sandvikens tätort. 
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Målen handlar således om att med så små förändringar som möjligt av dagens linjenät 

skapa ett nytt linjenät som inom definierade begränsningar är optimerade med hänsyn till 

restid, enkelhet, samverkan och flexibilitet.  

 

1.3 Avgränsningar  

Ett examensarbete ska genomföras på begränsad tid och med begränsade resurser.  

Kollektivtrafik i allmänhet och busstrafik i synnerhet är ett omfattande ämnesområde som 

kräver en strikt avgränsning för att kunna realiseras på utsatt tid. Det innebär att 

avgränsningar krävs både av ämnesomfattningen i sig, av metoden och av det geografiska 

studieområdet. Avgränsningar har därför gjorts av faktorer som ingått i den fördjupade 

analys som ligger till grund för fastställda syften och mål. Detta har skett på så sätt att 

faktorer som kunnat påverka resultatet av det föreslagna linjenätet har inkluderats 

fullständigt medan faktorer som är indirekt relaterade till resultatet endast har beaktats 

med avseende på dess rimlighet. Alla faktorer som kan påverka restiden har inkluderats 

fullständigt liksom fysiska faktorer som målpunkter, bebyggelse och befintlig 

infrastruktur vilka är av särskild betydelse för linjedragningen. Faktorer som kan påverka 

resandet i framtiden diskuteras i kapitel 6 baserat på resultatet men har inte ingått i 

metoden för att uppnå arbetets syfte. 

Den geografiska avgränsningen för arbetet är Sandvikens tätort vilken definieras som: 

”Sandviken tätorts sammanhängande bebyggelse inklusive dess omedelbara närhet och 

inklusive området runt Högbo som idag trafikeras av stadsbusstrafiken.” 

 

Detta arbete gör inga anspråk på att inkludera alla tänkbara aspekter som kan beaktas vid 

ett dylikt förfarande. Den inriktning som valts för arbetet har bedömts vara den optimala 

med avseende på de tids- och kostnadsramar som funnits.  

 

1.4 Disposition 

Detta arbete är skrivet enligt IMRAD*-systemet och består av sex kapitel: 

1. Inledning 
2. En introduktion till kollektivtrafik 
3. Metod 
4. Dagens linjenät 
5. Resultat 
6. Diskussion 
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Kapitel 1 beskriver arbetets bakgrund och besvarar frågan hur arbetet är upplagt och vilka 

bakomliggande faktorer som styrt arbetets uppkomst och genomförande. 

 

Kapitel 2 ger läsaren en helhetsbild till kollektivtrafik i allmänhet och busstrafik i 

synnerhet genom att i kapitlets början, 2.1-2.5 belysa kollektivtrafikens förutsättningar 

och i 2.6 redovisa varje del av den totala restiden, d.v.s. hela resan från dörr till dörr. 

Kapitlet avslutas på tätortsnivå med att belysa hållplatsernas påverkan på restiden.  

 

Kapitel 3 redovisar arbetets genomförande, d.v.s. hur resultaten har framkommit liksom 

de underliggande teorierna och de valda strategierna. 

 

I kapitel 4 utvärderas dagens linjenät. Både positiva och negativa aspekter tas upp liksom 

en sammanställning av de undersökningar av människors åsikter som gjorts om dagens 

linjenät. 

 

De läsare som främst är intresserade av det utarbetade linjenätsförslaget hänvisas direkt 

till kapitel 5 där det föreslagna linjenätet och dess egenskaper redovisas. 

 

Kapitel 6 bygger på övriga kapitel och är upplagt i diskussionsform där bland annat det 

föreslagna linjenätets konsekvenser redovisas samt slutsatser och framtida 

rekommendationer framförs. Kapitlet bygger till stor del på personliga åsikter och 

argumentationer medan övriga kapitel bygger på ett strikt, neutralt förhållningssätt. 

 

Allt material som inte ansetts nödvändigt att infoga i själva textmassan har samlats längst 

bak i rapporten under rubriken ”bilagor”. 

 

1.5 Tidigare arbeten 

I flertalet svenska tätorter av samma storlek och karaktär som Sandviken har 

linjenätsutredningar gjorts med snarlika syften som i detta arbete. Förutom att urvalet 

begränsats av att utredningarna har varit tvungna att vara allmänt tillgängliga så har tre 

kriterier satts upp för en djupare granskning:  

 

1. Tätorten ska ha liknande storlek och karaktär som Sandviken. 
2. Antalet resande ska när utredningen gjordes vara på ungefär samma nivå som i 

Sandviken. 
3. Tätorten får inte i direkt anslutning till ett storstadsområde eller i ”extremt 

glesbygdsområde” då detta kan påverka förutsättningarna för resandet inom 
tätorten och göra jämförelsen med Sandviken mindre relevant. 
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Tre rapporter som uppfyllde dessa krav har analyserats och sammanställts i syfte att skapa 

ett underlagsmaterial att inspireras av vid framställandet av den metod som använts i 

arbetet och de resultat och slutsatser som framkommit. Följande rapporter har behandlats: 

 

• ”Utredning av stadstrafik i Katrineholm” från år 2006, skriven av Oskar Jonsson 
på uppdrag av Länstrafiken Sörmland. 

• ”Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort” från år 2002, av Sweco VBB på 
uppdrag av Falu kommun.  

• ”Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje” av Sweco VBB i samarbete med 
Norrtälje kommun, Stockholms lokaltrafik (SL), Stockholms läns landsting och 
Busslink, på uppdrag av SL. 

 

Nedan följer en kort sammanställning av de tre rapporterna: 

 

”Utredning av stadstrafik i Katrineholm” 

Katrineholms kommun ligger i Södermanland och har en befolkning på ca 32400 

invånare varav ca 21700 bor i centralorten. 

Rapporten består av fyra delar där första delen beskriver tätorten med avseende på 

befolkning, andra delen beskriver och utvärderar dagens kollektivtrafik i tätorten, tredje 

delen jämför och granskar andra tätorter med stadstrafik och fjärde delen redovisar och 

diskuterar tre alternativa huvudförslag. Kollektivtrafiken i Katrineholm föregås idag 

(d.v.s. innan 2006) av ett väldigt lågt resandeantal vilket i sin tur innebär en låg 

kostnadstäckning. För att komma till rätta med problemet presenteras tre förslag på 

förändrade linjesträckningar varav två bygger på ett ökat nyttjande av anropsstyrd trafik 

och det tredje bygger på att ersätta två snåriga linjer med en uträtad. Alla förslag bedöms 

öka resandet med kollektivtrafiken samtidigt som politiska riktlinjer avseende utgifter 

inte överskrids.  

 

”Förslag till nya stadsbusslinjer i Norrtälje” 

Invånarantalet i Norrtälje tätort var 16356 invånare 2005. Rapporten består av tre delar: 

Initialt utvärderas dagens linjenät och dess problem, därefter presenteras ett huvudförslag 

samt ett alternativt förslag följt av förslagens konsekvenser avseende restid, 

framkomlighet m.m. Strategin för den nya linjedragningen är att omvandla dagens tre 20-

minutersslingor med tre bussar i omlopp till tre dubbelriktade, genomgående linjer. 

Konsekvenserna bedöms bli kortare restider och högre turtäthet till priset av att en fjärde 

buss måste tas i trafik. I arbetet beaktas särskilt bytesrelationer till regionbussarna och att 

”störst ska gå först”, d.v.s. att de folkrikaste stadsdelarna ska prioriteras gällande turtäthet 

och linjesträckning. 
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”Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort” 

I utredningen för Falu tätort har fokus lagts på att i en sammanfattande form redogöra för 

en större mängd faktorer än i de andra utredningarna. Den övergripliga strategin för det 

föreslagna linjenätet benämns som ”stjärntrafik”. Principen är att två genomgående 

stomlinjer med hög turtäthet trafikerar staden i en X-form och att övriga områdena täcks 

in av fyra lokala linjer. Samtliga bussar ankommer samtidigt till knutpunkten, som 

föreslås bli den nya busscentralen för att underlätta byten mellan linjer. Därtill planeras 

för två linjer med hög yttäckning som är anpassade för gamla och rörelsehindrade samt 

tre rekreationslinjer som trafikerar rekreationsområden i anslutning till staden med ett 

fåtal turer under vissa perioder.  

 

 

 



 

 

7 

2 En introduktion till kollektivtrafik 

Många anser sig veta svaret men frågan är ändå befogad: Vad är kollektivtrafik? 

Det förekommer två allmänt vedertagna definitioner av kollektivtrafik: 

 

Nationalencyklopedins definition: 

”Kollektivtrafik, trafik där resenärer i organiserad form tillsammans använder ett 

fordon. Kollektivtrafik bedrivs med väg- och spårfordon, järnväg, sjöfart och flyg. Ibland 

anses även användning av hissar och skidliftar ingå i begreppet.” 

 

SIKAs defintion:  

”Kollektivtrafik är i förväg organiserade, regelbundet tillgängliga transporter 

som erbjuds allmänheten eller en särskild personkrets enligt givna regler.” 

 

Vad som kan utläsas ur detta är att kollektivtrafik är synonymt med persontrafik och att 

flera människor samsas i samma fordon, d.v.s. en form av förflyttningseffektivisering 

som innebär en kollektiv nyttighet. Kollektivtrafiken delas vanligtvis in i tre 

huvudgrupper: Allmän kollektivtrafik, turist- och charterresor samt särskild 

kollektivtrafik.  

 

Allmän kollektivtrafik är helt enkelt kollektivtrafik som är tillgänglig för alla. Turist- och 

charterresor är till skillnad från de andra två grupperna inte allmänt finansierad och 

innefattar i större grad transporter för nöje än för nytta. Särskild kollektivtrafik är 

kollektivtrafik för en särskild målgrupp som uppfyller vissa krav och den är ofta 

lagstadgad. Exempel på särskild kollektivtrafik är skolskjuts, enligt skollagen och 

färdtjänst enligt lagen om färdtjänst. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att ”sörja 

för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 

med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller 

någon annan särskild omständighet”. De totala kostnaderna för skolskjuts beräknades till 

närmare 2 miljarder kronor av Skolverket (2006) för år 2005 vilket indikerar den prisnivå 

det rör sig om. Å andra sidan är även den allmänna kollektivtrafiken en ren förlustaffär i 

fråga om ren företagsekonomi då kostnadstäckningen (utgifter minus biljettintäkter) inte 

översteg 73% i något län 2005 (SIKA, 2006). Detta är däremot inte det samma som att 

kollektivtrafiken går med förlust samhällsekonomiskt (se kap 2.3). 
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Kollektivtrafiken brukar också delas upp på geografisk nivå i: Lokaltrafik (inom tätort 

eller kommun), regionaltrafik (över kommuner), interregionaltrafik (mellan regioner) och 

internationell trafik (mellan länder).  

         

2.1 Resandet i Sverige   

År 1950 svarade kollektivtrafiken för 47 % av det totala persontrafikarbetet i Sverige. 

1990 hade andelen sjunkit till 20 %. (NE, 2007) trots att kollektivtrafikresandet i antal 

personkilometer nästan hade fördubblats sedan dess (Kollektivtrafikkommitén,2003). 

Detta hänger samman med att det totala resandet per person har ökat från ca en mil om 

dagen till ca fem mil om dagen idag (SNF, 2005).  

 

Enligt VTI (2003) minskande bussens andel av det totala persontransportarbetet mellan 

åren 1996-2002 från 8% till 6,4% samtidigt som personbilsåkandet 2002 var 73,3% (VTI, 

2002). Tilläggas kan att andelarna var ca 2-10 %-enheter högre för bilen och 0,5-3 %-

enheter lägre för bussen i alla regioner utom Stockholmsregionen som generellt tenderar 

att dra upp riksgenomsnittet i dylika kollektivtrafikundersökningar. I tabell 1 och 2 visas 

antalet och andelen resor samt färdlängden per person och dag med buss respektive bil år 

2001. Ur dessa kan utläsas att bilen används mer än bussen för alla ändamål men särskilt 

stor är skillnaden vid service, inköp och fritid. För ändamålet fritid används i hög grad 

cykeln varför bilens andel av resorna blir under 50%.  

 

 

Antal resor 2001 (milj)  

Ärende/Färdsätt  Kollektivt Bil Alla färdsätt 

Arbete, studier, 

tjänsteresor 

352 (15%) 1301 (54%) 2409 

Service, inköp 47 (7%) 406 (62%) 657 

Fritid 86 (12%) 714 (49%) 1451 

Övrigt Ingen uppgift 282 (73%) 385 

Totalt 495 (10%) 2703 (55%) 4902 

Tabell 1. Antal och andel resor med kollektivtrafik och bil. Bearbetad statistik  från SIKA (2001) 
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En allmän trend i samhället är att den genomsnittliga reslängden blir allt längre. 

Reslängden per person och dag vid arbetsresor och inköpsresor minskar med tätortens 

storlek och är således högst på glesbygden och lägst i storstäderna (Vilhelmsson, 2000) 

Drygt 50% av befolkningen över 10 år är helt eller delvis beroende av kollektivtrafik vid 

resor där de inte kan gå eller cykla varav ca 33% är helt beroende av bilen därför att de 

saknar både körkort och bil. (SNF, 2005) (Kollektivtrafikkommitén, 2003), (Svenska 

kommunförbundet et al.,2004). Totalt sett hade år 2005 ändå 82,5% av Sveriges 

befolkning tillgång till bil sett över en längre period (SCB ,2007)  Den allmänna trenden 

bland ungdomar är dock att en minskad andel tar körkort överhuvudtaget och att allt fler 

väntar med att ta körkort (Kollektivtrafikkommitén, 2003). 

I Sverige bedrivs stadsbusstrafik i 93 tätorter varav det totala resandet, Stockholms län 

exkluderat, årligen uppgår till 280 miljoner resor vilket motsvarar ca 40 resor per 

invånare och år (Svenska kommunförbundet et al.,2004). 

 

Mellan 2001 och 2020 beräknas Sveriges befolkning öka med 9 % (SCB, 2007) vilket 

medför totalt fler resor. Mest beräknas flygtrafiken öka (41%) följt av tåg (24%) och bil 

(17%) (SIKA; 2004) men eftersom biltrafiken är överlägset störst i absoluta tal så medför 

ökningen att biltrafikens andel av det totala antalet resor kommer öka. I fråga om reslängd 

så beräknas biltrafiken öka med 36%, inrikes flyg 37%, järnväg 36% och 

buss/tunnelbana/spårvagn med 11% (SIKA, 2004). Eftersom reslängden med bil är 

överlägset störst så innebär den prognostiserade ökningen att Sverige är på väg att bli ett 

allt mer bilburet samhälle vilket motverkar möjligheterna att skapa ett hållbart samhälle, 

både miljömässigt och socialt (SNF, 2005).   

 

 

Färdlängd per person och dag efter huvudsakligt ärende och 
färdsätt, år 2001(km) 

Ärende/Färdsätt  Kollektivt Bil Alla färdsätt 

Arbete, studier, 

tjänsteresor 

1,9 9,2 14,6 

Service, inköp 0,2 3,3 4,1 

Fritid 0,7 12,6 18,9 

Övrigt Ingen uppgift 3,9 6,5 

Totalt 2,9 29,0 44,2 

Tabell 2. Färdlängd med kollektivtrafik, bil och med alla färdsätt. Bearbetad statistik  från 
SIKA (2001). 



 10 

2.2 Nationella mål 

Regeringen avlade 1998 propositionen om transportpolitik för en hållbar utveckling 

(prop. 1997/98:56). Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige formuleras i 

denna som: ”att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet”. ”långsiktig hållbar” 

innebär ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar (prop.2001/02:20). Det 

övergripande målet preciseras i propositionen i fem delmål men ett sjätte delmål om ett 

jämställt transportsystem lades fram i regeringens proposition om infrastruktur för ett 

långsiktigt hållbart transportsystem (prop.2001/02:20).  

 

De sex delmålen är: 

 

1. Ett tillgängligt transportsystem 

2. En hög transportkvalitet 

3. En säker trafik 

4. En god miljö 

5. En positiv regional utveckling 

6. Ett jämställt transportsystem 

 

Delmålen är i sin tur uppdelade i ett antal konkretiserade uppfyllelsemål som t.ex. ”Hela 

resan” (rörelsehindrades tillgänglighet till transportsystemen) och ”Nollvisionen” (Att 

ingen ska dödas i trafiken). SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) gör varje 

år en löpande utvärdering av hur de sex delmålen uppfylls inom transportsektorn. Den 

senaste utvärderingen från 2006 visar på att flertalet delmål inte kan bedömas vara 

uppfyllda eller uppfyllas till år 2010, ändå är utvecklingen i Sverige i stort på väg åt rätt 

håll. Sammanfattningsvis görs bedömningen att delmål 1 (ett tillgängligt transportsystem) 

och delmål 2 (en hög transportkvalitet) uppnås med fattade beslut medan övriga delmål 

kräver skärpta åtgärder.  

 

I strävan efter att uppnå ett hållbart samhälle är transporterna den enskilt viktigaste 

faktorn. T.ex. svarade vägtrafiken år 2000 för nästan 18 miljoner ton (25 %) av 

koldioxidutsläppen i Sverige (Vägverket, 2001:57). Mellan åren 1990-2000 skedde inte 

heller någon minskning av utsläppen från personbilstrafiken i Sverige trots det genomslag 

miljömedvetandet fick av FN:s konferens om miljö och utveckling Rio 1992. En 

framgångsrik transportpolitik är en förutsättning för att nå de 15 miljökvalitetsmål som 

riksdagen antog 1999 (prop.1997/98:145), ett 16:e miljökvalitetsmål om ett rikt djur- och 
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växtliv antogs 2005 (prop. 2004/05:150). I mångt om mycket är det hela en fråga om att 

minska på biltrafiken samtidigt som tillgängligheten kan bevaras eller stärkas för att 

uppnå social hållbarhet där alla har samma eller liknande förutsättningar för tillgänglighet 

och framkomlighet.  

En lösning är att få människor att åka tillsammans, att åka kollektivt. Detta övergripande 

mål kan sedan konkretiseras i en mängd strategier. Naturvårdsverket presenterar i 

rapporten ”Strategiska val i transportsektorn” (2006) en rad konkreta åtgärder vilket bland 

annat inkluderar samåkning, prioritering av spårtrafik framför vägar, hemkörning av 

varor och ett ökat nyttjande av digitala möten som alternativ till långväga, fysiska möten.  

 

2.3 Kollektivtrafikens samhällsnytta 

Inget län hade år 2005 över 73% kostnadstäckning för kollektivtrafiken (SIKA, 2006). 

Med det menas att intäkterna från statsbidragen och biljettförsäljningen inte täckte upp 

kostnaderna för drift och investering av fordon, hållplatser, stationer, information etc. 

Kollektivtrafikkommitén utmålar i rapporten ”Kollektivtrafik med människan i centrum” 

(2003) en närmast alarmerande utveckling för kollektivtrafiken de närmaste 20 åren där 

utgifterna förväntas öka ohejdat med 10-13%/år medan intäkterna inte bedöms kunna 

motsvara utgiftsökningen. Problemet är att om biljettpriserna höjs i motsvarande takt som 

utgifterna så riskeras en stor minskning av antalet resenärer. Konsekvensen blir att 

landsting och kommuner via huvudtrafikmännen tvingas dra ner på, och ”slimma” 

kollektivtrafiken så mycket det bara är möjligt. Det hela blir till en paradox när 

samhällsekonomiska bedömningar faktiskt har påvisat stora vinster vid ökat 

kollektivtrafikåkande. Det primära problemet till denna, prekära situation är det 

upphandlingssystem som idag gäller och som går till som så att en upphandling av vem 

som ska få köra trafiken inom t.ex. ett län genomförs med några års mellanrum och i 

praktiken ”vinner” det bolaget som kan köra till lägst kostnad. För att minska på 

kostnaderna har bolaget ofta varit tvunget att göra avkall på kvalitet vilket innebär dåliga 

bussar, stressiga förarscheman och en kvalitativt dålig kollektivtrafik. Ofta får det bolaget 

betalt per körd kilometer och då finns inget incitament för bolaget att attrahera så många 

resenärer som möjligt med god komfort och service. Snarare gäller tvärtom då fler 

resenärer innebär mer slitage och förseningar (Häggström, 2002) 

 

Skillnaden mellan företagsekonomi (direkta utgifter och intäkter) och samhällsekonomi är 

att det förstnämnda ger omedelbara konsekvenser som dessutom är begränsande eftersom 

det inte är möjligt att bruka pengar som inte finns. Samhällsekonomi ger mer långsiktiga 

resultat och sprids ofta ut över flera sektorer som ”dolda” inkomster i helt andra budgetar 
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som en indirekt effekt av samhällsvinsten. Detta ger minskad förståelse från politiker och 

allmänhet för varifrån vinsterna ursprungligen uppkom och dessa intäkter är inte heller 

praktiskt möjliga att noggrant mäta på detaljnivå. 

 

Enligt SLTF:s kollektivtrafikbarometer (2005) är 97% av svenskarna positivt inställda till 

kollektivtrafik  i allmänhet. Det finns en allmän kunskap om att kollektivtrafiken är 

miljövänlig på så sätt att mindre miljöföroreningar släpps ut när fler åker tillsammans i 

samma fordon. De miljömässiga fördelarna är nog så viktiga men det finns många fler. 

Nedan redovisas åtta stycken samhällsekonomiska fördelar med kollektivtrafik: 

• Bättre miljö. I fråga om avgasutsläpp och energiförbrukning motsvaras en buss 

av fyra bilar i tätort och sex bilar på landsbygden enligt SLTF:s beräkningar. 

Samhällets miljövinst för varje överflyttad bilist till buss ligger på ca 4000-7500 

kr årligen (SLTF, 2002) 

• Små investeringskostnader. Färdiganlagd infrastruktur finns redan för all 

kollektivtrafik på väg. En komplettering kan i vissa fall behöva göras genom 

anläggning av bussgator, körfält för bussar m.m. Dessa investeringar är dock 

relativt små i proportion till nyttan. Även anläggning av järnväg är en relativt 

liten kostnad sett till dess livslängd och nytta. En angränsande faktor är mindre 

slitage på befintlig infrastruktur då resor överförs till kollektivtrafiken. 

• Bättre framkomlighet. Kollektivtrafik har den egenskapen att ju fler som åker, 

desto bättre blir framkomligheten på vägarna och desto attraktivare blir 

kollektitvtrafiken (i form av minskade restider). Tvärtom gäller för biltrafiken: Ju 

fler som åker desto sämre framkomlighet på vägarna. Om framkomligheten kan 

öka kan också restiderna minska och tillgängligheten öka. Därtill ökar trivseln i 

städerna samtidigt som barriäreffekterna av intensivt trafikerade trafikleder 

minskar. 

• Ökad jämställdhet. 15% av kvinnorna åker kollektivt till jobbet, motsvarande 

siffra för män är 7%. (SNF, 2005). En förbättrad kollektivtrafik ökar således 

förutsättningarna för ökad jämställdhet.  

• Bättre folkhälsa. Forskning har visat att den som reser kollektivt i genomsnitt 

rör sig fyra gånger mer än den som åker bil (Kollektivtrafikkommitén, 2003). 

Samhällets indirekta kostnader som kan relateras till övervikt och fetma uppgick 

2003 till 12,4 miljarder kronor (Persson & Ödegaard, 2005). Det ger en 

indikation av vilka summor det finns att spara på ökad folkhälsa även om 

kollektivtrafiken givetvis inte ensamt kan lösa problemet med övervikt bland 

befolkningen. 
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• Minskat utrymmesbehov. Mellan 10 och 20 procent av ytan i svenska tätorter 

nyttjas för kommunikation, och vägarna är den största delen. (Vägverket, 1995). 

T.ex. parkeringsplatser i städernas centrala delar ligger ofta på värdefull mark 

som skulle kunna användas till annat. Ju fler som åker kollektivt, desto färre bilar 

behövs i trafiken och desto mindre ytkrävande infrastruktur avsedd för bilar 

behövs. 

• Vidgad arbetsmarknad. Företagens rekryteringsområde förstoras om 

pendlingshastigheten blir högre. Det ger också människor större valfrihet vid val 

av bostad och arbetsplats utan att bilen är ett krav. 

 

2.4 Kollektivtrafikens påverkansfaktorer 

Att öka kollektivtrafikens attraktivitet är både en fråga om att behålla de resenärer som 

redan idag använder kollektivtrafiken men också en fråga om att attrahera nya resenärer. 

Ett vanligt problem är att förbättringar och incitament av kollektivtrafiken leder till att 

fler väljer att åka kollektivt, men att den största andelen av de nya resenärerna är 

gångtrafikanter och cyklister. En stor del av syftet går då förlorat även om det kan 

spekuleras om att även f.d. gångtrafikanter och cyklister kan öka kollektivtrafikens 

intäkter och ge underlag för ytterligare satsningar som i sin tur kan attrahera bilister.  

Enligt professor Bengt Holmberg på Lunds Tekniska Högskola är det primära problemet 

med att attrahera bilister att skillnaden i restid, flexibilitet och komfort är alltför stor 

(IEH, 2002). Extra tonvikt bör därför läggas just på dessa faktorer så att skillnaden mellan 

bilens största fördelar och kollektivtrafiken minskas. 

 

Följande faktorer har genom forskning visat sig vara särskilt viktiga för valet mellan 

kollektivtrafik och andra färdmedel:  

• Restid.  Den totala restiden från dörr till dörr. Här ingår även flexibilitet 

(turtäthet) och närhet till hållplats (yttäckning). Läs mer om restid i kapitel 2.6.   

• Enkelhet innebär dels att linjenätssträckningen är tydlig och enkelt utformad 

men även att tidtabellerna är enkla och företrädelsevis avgår på samma klockslag 

varje timme, t.ex. 13:00, 13:30, 14:00 o.s.v. 

• Pålitlighet, d.v.s att den utsatta tiden för ankomst och avgång hålls vilket skapar 

ett förtroende för kollektivtrafiken. Se kap 2.6.9 om förseningstid. 

• Pris. Kostnaden för resan är en faktor som är viktig men som ändå inte ska 

överskattas. I Kristinehamns kommun genomfördes ett försök med nolltaxa 

mellan 1:a juli 1997 och 31:a december 2001. Nolltaxan medförde en ökning av 

resandet med 92% i stadsbusstrafiken respektive 8% med landsortstrafiken varav 
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24% uppgav att de utan nolltaxa skulle ha använt bilen istället (Östlund et al., 

2003). Nolltaxan avlöstes 2002 av differentierad taxa med halva priset i lågtrafik 

kl 9-15 vilket innebar en minskning av resandet med 40% men som ändå var 15% 

högre än innan nolltaxans införande (Östlund et al., 2003). Eslöv och Gotland är 

exempel på kommuner som har infört nolltaxa för särskilda grupper människor    

( >65 år i Eslöv resp. < 20 år på Gotland). 

• Komfort kan innebära tillgång på sittplatser, bekväma säten, trevligt 

förarbemötande men även skumpande eller ryckig körning m.m. En inbyggd 

fördel med kollektivtrafik jämfört med att köra bil är att tid finns för andra 

sysslor än koncentration på trafiken under transportskedet. Denna tid värderas 

högt av många resenärer, i synnerhet om den är störningsfri. 

• Information kan delas in i: Information före resan, information under resan, och 

förseningsinformation. Information före resan innebär att förändringar av 

linjenätet, turtätheten etc, tydligt åskådliggörs för allmänheten. Information under 

resan syftar till tydlighet gällande hållplatsers lokalisering, avgångstider, 

bytesmöjligheter etc.I många städer används olika former av realtidssystem där 

den beräknade ankomsttiden visas på en digital display på hållplatsen. Liknande 

displayer förekommer även inuti bussarna för att synliggöra namnet på nästa, 

ankommande hållplats, ofta kombinerat med automatiska hållplatsutrop. 

Förseningsinformation är den information som ges när utsatt tid enligt tidtabellen 

inte kan hållas. Brist på förseningsinformation tenderar att skapa särskilt stor 

ilska och minskat förtroende för kollektivtrafiken  

• Trygghet är en viktig faktor såväl på vägen till/från hållplatsen som under själva 

färden. En undersökning på 1272 personer av Johansson och Wettermark (2003) i 

Göteborg visade att 46% av de tillfrågade resnärerna kände sig otrygga minst en 

gång per år när de reste med kollektivtrafiken i Göteborg. Fördelningen var 49% 

kvinnor och 40% män trots att männen i högre grad än kvinnorna verkligen hade 

blivit utsatta för hot eller våld i samband med kollektivtrafiken (17% resp. 14%). 

 

Givetvis beror valet av färdmedel även på en mängd individuella faktorer såsom 

miljömedvetenhet, sociala faktorer eller ren spontanitet. Dessa faktorer är dock i regel 

svårare att komma åt i marknadsföringssyfte då de varierar från person till person varför 

koncentrationen bör läggas på de faktorer som verkligen kan göra stor skillnad för ett 

ökat kollektivtrafikresande i allmänhet. 
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2.5 Den fysiska miljöns betydelse för kollektivtrafiken 

År 1948 hade 94,5% av befolkningen mindre än 2 km till närmaste busshållplats 

(Godlund, 1954 refererat av Boverket, 2002) och kollektivtrafiken var det dominerande 

färdmedelssättet. I takt med bilens genomslag på 50-talet och en funktionsuppdelad 

planeringsstrategi på 60- och 70-talen ökade bilens användning explosionsartat medan 

kollektivtrafiken hamnade i en ond cirkel samtidigt som den nedprioriterades i 

planeringen. Planeringen ledde också till mer utglesade städer i allmänhet, med vissa 

undantag. Stockholm och Köpenhamn är två städer som strukturerades i hög grad efter 

kollektivtrafiken, Stockholm efter tunnelbanan och Köpenhamn efter S-tågen. Båda 

städerna resulterade i en struktur med tät bebyggelse i stråk vilket också enligt teoretiska 

studier visat sig vara den optimala tätortsstrukturen ur kollektivtrafiksynpunkt 

(Kollektivtrafikenkommitén, 2003). Det är dock i praktiken omöjligt att planera en stad 

enbart efter kollektivtrafiken. I den fysiska planeringen finns otaliga aspekter att ta 

hänsyn till och kollektivtrafikens behov hamnar ofta i målkonflikter med andra intressen. 

Erfarenheter kan dock dras ur en välanvänd planeringsmodell i Holland vars strategi 

baseras på att lokalisera besöksintensiva verksamheter till kollektivtrafikens knutpunkter, 

oftast i stadens centrala delar. Till halvcentrala lägen lokaliseras bostäder och lätt industri 

medan verksamheter som lager och omlastningscentraler hänvisas till perifera lägen 

(Boverket, 2002). Varje stad har sin identitet och en nationell strategi är kanske inte 

tillämpbar mer än i vissa delar för vissa städer. En generell riktlinje som är allmänt 

tillämpbar är ändå den första delen av den holländska planeringsmodellen, att förtäta vid 

viktiga kollektivtrafikknutpunkter. Vilhelmsson (2000) drar slutsatsen att hur tät staden är 

verkar ha större betydelse för bil- och körkortsinnehav snarare än för den dagliga 

reslängden. D.v.s. studien visade indikationer på lika långa restider i täta städer men att 

dessa till större del gjordes med andra trafikslag än bil. 

 

Det har visat sig att restriktiv planering som förhindrar externa etableringar i lägen dit 

endast bilburna kan sägas ha god tillgänglighet till har visat sig vara mycket mer effektiv 

än planering som syftar till att öka kollektivtrafikresandet (Karlsson & Nilsson, 2004). 

I Norge genomfördes 1993-2000 forskningsprojektet LOKTRA (Lokal transport og 

arealpolitikk) som syftade till att öka förståelsen för vilka faktorer som har betydelse för 

ett ökat kollektivtrafikresande. Slutsatsen blev att en enhetlig politik måste föras med en 

kombination av olika åtgärder såsom en restriktiv parkeringspolitik, förtätning av 

bebyggelsen, långsiktiga yttre gränser för bebyggelsens utbredning, en mer stabil, 

offentlig finansiering av kollektivtrafiken m.m. Givet är i vilket fall som helst att det är en 

kombination mellan en mängd planeringsåtgärder som ligger till grund för en lyckad 
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kollektivtrafiksatsning och att kombinationen bör bestå av både incitament för 

kollektivtrafiken och restriktioner mot biltrafiken. 

”Urban sprawl” är ett begrepp som enklast kan översättas till ”stadsutglesning”. Detta 

fenomen, välkänt från USA, används ofta som skräckexempel på hur ett bilberoende 

samhälle skapas där människor utan tillgång till bil mister en stor del av tillgängligheten 

till service och välfärd. För att upprätthålla en god kollektivtrafik bör bebyggelsen, i 

motsats till urban sprawl, istället planeras i befintliga kollektivtrafikstråk som förtätas allt 

eftersom. Det förutsätter givetvis att sådana stråk antingen finns eller att de är möjliga att 

planera och att den huvudsakliga trafikeringen av dessa inte förändras mer än marginellt 

över tiden.  

 

Kollektivtrafikkommitén föreslag i sin rapport ”Kollektivtrafik med människan i 

centrum” (2003) en rad åtgärder för förbättrat samspel mellan den fysisk planering och 

trafikplaneringen. Budskapet var att kommunernas bebyggelselokalisering av nya 

områden ofta sker idag utan någon strategi i förhållande till trafikhuvudmannens 

planering och att den sistnämnda ofta saknar en långsiktig, praktiskt genomförbar 

planering för kollektivtrafiken. Denna planering behövs, inte bara ur samhällsekonomisk 

synpunkt utan även ur företagsekonomisk. Eftersom glesa städer kräver längre linjelängd 

till samma antal människor så kan de glesaste städerna i Sverige vara dubbelt så dyra att 

trafikera som de tätaste med samma linjenätsegenskaper i övrigt 

(Kollektivtrafikkommitén, 2003). Detta måste dock ställas mot stadens geografiska 

förutsättningar och dess identitet som är unik för varje stad och som är viktig bland annat 

för invånarnas trivsel. Titeln på Boverkets publikation ”Stadsplanera istället för att 

trafikplanera och bebyggelseplanera” är talande för vad som krävs för att förbättra 

samspelet mellan den fysiska miljön och trafiken ur kollektivtrafiksynpunkt. 

 

2.6  Hela resan 

När begreppet restid kommer på tal åsyftar gemene man ofta själva restiden i fordonet 

denne färdas i. Restiden är i själva verket tidsspannet mellan då individen är färdig att 

bege sig av hemifrån tills dess att individen nått fram till den fysiska målpunkten. Detta 

uttrycks populärt som ”hela resan” (”Hela resan” är också namnet på ett 

samverkansprojekt mellan tio nationella kollektivtrafikaktörer som syftar till att göra 

kollektivtrafiken tillgänglig för människor med funktionshinder). I själva verket beror 

restiden på en stor mängd faktorer vilket inkluderar gångtid till närmaste busshållplats,  

turtäthet och åktid. Hela resan består av en mängd ”delresor” vilket visas i figur 3. 

Forskning har gjorts om hur människor värderar dessa delar av hela resan i förhållande 
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till varandra och utifrån detta har ungefärliga vikter (tabell 3) kunnat ges till varje del. Att 

förseningstid viktas som 4 innebär i princip att resenären uppfattar en 5-minuters 

försening av bussen som 20 minuters åktid ombord på bussen. Enligt samma princip kan 

resenären tänka sig en längre åktid om andra delar i reskedjan kan förkortas. 

 

Del av hela resan Vikt Påverkas av 

Åktid 1,0 Linjedragning, hållplatstid, avstånd 

mellan hållplatser , framkomlighet 

Transporteringstid till/från hållplats 2,0 Avstånd till hållplats (yttäckning) 

Väntetid 2,0*  Turtäthet, Tidtabellspålitlighet 

Dold väntetid 1,0 Turtäthet 

Bytestid 2,0* Linjedragning 

Bytesstraff  5 min Byteshållplatsens utformning, 

bytestiden 

Förseningstid 4,0 Tidtabellspålitlighet 

* Vikterna är något förenklade. I Vägverkets effektkatalog anges vikten 1,0 för den väntetid som överstiger 

10 min och vikten 3,0 för den bytestid som överstiger 10 min. 

 

 

 

 

 Tabell 3. I tabellen visas de vikter som matematiskt tagits fram som ett mått på hur människor                 
värderar varje del av den totala restiden..Vikterna är från Vägverkets effektkatalog (2000) 
 

Figur 1. Hela resans alla delar och dess inbördes samband. 
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2.6.1 Åktid  

Åktiden är restiden från och med att bussen lämnar hållplatsen till dess att bussen 

ankommer till hållplatsen där den resande ämnar avstiga eller tvingas byta färdmedel. 

Åktiden utgör generellt över halva den totala restiden men dess andel minskar med 

trafiknivån. T.ex. utgör åktiden ofta en större del av hela resan i lokaltrafik än i 

regionaltrafik, mycket beroende på att åkhastigheten är betydligt lägre i lokaltrafiken. 

Däremot utgör inte sällan åktiden en mindre del av resan i fråga om tidsupplevelse enligt 

viktningen i tabell 3. Det hänger samman med den bekvämlighet som uppkommer när 

resenären väl slagit sig till ro på bussen. Om resenären däremot tvingas stå i bussen för att 

det inte finns sittplatser nog så kan denne aldrig riktigt slå sig till ro och därmed ökar 

tidsupplevelsen med ca 40% relativt vilket belyser betydelsen av att tillgodose alla 

resenärer med sittplats i bussen om möjligt. Ur trafikplaneringssynpunkt är det angeläget 

att hitta det optimala mellantinget mellan kort åktid och de andra delarna av hela resan. 

Åkhastigheten ligger ofta mellan 20-35 km/h i lokaltrafik (se tabell sid 60 för 

åkhastigheter i Sandviken) men i Göteborgs centrala delar uppges åkhastigheten vara så 

låg som 13 km/h (Borglund, 2007). 

 

Bussens totala åktid kan minskas främst genom att: 

• Förkorta hållplatstiden. (se 2.6.2) 
• Förbättra bussarnas framkomlighet, d.v.s. minska fördröjningstiden. (se 2.6.3) 
• Öka hållplatsavstånden 
• Skapa en genare linjedragning. 
 
 

2.6.1.1 Hållplatstid 

Den trafiktekniskt minsta, reglerbara faktorn i den fysiska miljön är den enskilda 

busshållplatsen. Vägverkets definition (2004) av en busshållplats är: "Angöringsutrymme 

med särskild markering för fordon i linjetrafik med plats för väntande samt på- och 

avstigande.". Hållplatserna utgör således själva byggstenarna i linjenätet och fungerar 

som bussens ventilator där passagerare stiger på och av bussen. Vid varje hållplats, där 

avstigande eller påstigande trafikanter finns, tvingas bussen bromsa in 

(nedbromsningstid), stanna på hållplatsen (stopptid) och accelerera upp till 

ursprungshastigheten igen (accelerationstid). Nedbromsningstiden inkluderar även den tid 

som bussen tvingas vänta på att kunna angöra hållplatsen, till exempel på grund av att 

framförvarande bussar blockerar en hållplats som inte rymmer fler fordon, och 

accelerationstiden inkluderar den tid som bussen eventuellt tvingas avvakta för att kunna 

köra ut från hållplatsen. Observera att accelerationstid och nedbromsningstid är ett mått 
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på själva tidsförlusten jämfört mot att kunna hålla bussens hastighet, innan 

nedbromsningen startar, konstant förbi hållplatsen (egen definition). Erfarenheter visar att 

nedbromsningstiden och accelerationstiden är närmast försumbara för en enskild hållplats 

eftersom stadsbussens utgångshastighet inte är högre än ca 34 km/h i genomsnitt i 

stadstrafik (Vägverket, 2001) men att den sammanlagda tiden för alla hållplatser utgör en 

påverkande faktor på den totala åktiden.  

I Vägverkets studie "Bussprioritering - effekter på framkomlighet och säkerhet" (2001) 

framgår att genomsnittsstopptiden på två stadsbusslinjehållplatser i Malmö stad varierade 

mellan 9,9 sekunder och 15,5 sekunder baserat på 624 stycken uppmätta, 

hållplatsangörande bussar. Noteras kan också att stopptiden varierade mellan 1,6 och 19,5 

sekunder beroende på när på dygnet uppmätningen skedde. 

Hållplatstiden definieras här som summan av stopptiden, accelerationstiden och 

nedbromsningstiden. Normalt utgör hållplatstiden 20-25 % av bussens totala åktid men 

den kan variera till upp emot 30% i högtrafik (Wendle, 1997). Observera att även den 

totala åktiden oftast är längre i högtrafik men relativt blir ändå hållplatstidens andel av 

den totala åktiden större. 

 

Den exakta hållplatstiden beror på en mängd faktorer så som: Tidsreglering, 

förarbetéende, hållplatstyp, bussens tekniska prestanda, bussutformning, taxesystem, 

trafikantbetéende etc. Som exempel kan nämnas ett försök av Trivector (2004) att på 

busslinje 12 i Örebro tillåta påstigande i samtliga fyra dörrar på bussarna. Resultatet 

påvisade emellertid mycket små tidsvinster eller t.o.m. tidsförluster vid annat än ett stort 

antal påstigande på samma hållplats. Vad gäller biljettsystemet så används idag i Sverige 

flera olika metoder. På spårvagnslinjen ”tvärbanan” i Stockholm finns en konduktör på 

varje vagnset som tar betalt. På Göteborgs spårvagnar däremot får den påstigande själv 

stämpla biljetten medan biljettkontrollanter regelbundet gör stickkontroller för att 

motverka fuskåkande. Den i särklass vanligaste metoden i Sverige för all busstrafik är 

emellertid fortfarande att föraren intar rollen som konduktör vid hållplatser för 

påstigande. En allmän strävan finns att minska på kontantbetalningarna, vilken är den 

betalningsmetod som tar längst tid att handha, till förmån för uppladdningsbara värdekort, 

månadskort, terminskort och klippkort etc. 

 

Det finns ett stort antal olika hållplatsutformningar. Den i särklass vanligaste är 

körbanehållplatsen som är en hållplats vid en obruten kantstenslinje där bussen bara kör 

in till vägkanten som ofta ligger i nivå med de s.k. låggolvsbussarna. För vidare läsning 

om olika hållplatstyper hänvisas till Vägverkets publikation "Busshållplatser i tätort - 

effekter på framkomlighet och säkerhet vid olika utformning" sidorna 11-12 och 17. 
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Relevansen av säkert utformade hållplatser är viktig. Enligt en undersökning gjord av 

Trafkkontoret i Göteborgs stad (1999:8) inträffar ca 30% av alla personskadeolyckor 

mellan gående och motorfordon inom 25 m radie från en busshållplats (och 46% inom 

50m från en hållplats) och 74% av alla barn mellan 7-16 år som skadats av motorfordon 

har skadats inom en radie av 100 m runt hållplatser. 

 

2.6.1.2 Fördröjningstid 

Fördröjningstiden är den tid som bussen tvingas sänka hastigheten eller stanna utom 

hållplats. En viss grad av fördröjningstid finns alltid eftersom bussen måste följa 

trafikreglerna. Den fördöjningstid som är påverkningsbar är den ”onödiga” tiden som 

faktiskt kan åtgärdas, exempel kan vara skarpa svängar eller farthinder med syfte att 

sänka bilarnas hastighet men som hårdast drabbar bussen, samt den mest påtagliga 

fördröjningstiden, trafikstockning. Bussgator, separata busskörfält, signalprioriteringar 

och cirkulationsplatsprioriteringar har använts med lyckat resultat i flera städer med 

framgångsrik busstrafik för att öka bussens framkomlighet, t.ex. Lemgo och Feldkirch 

(Fredriksson et al.,2000). Ibland kan oförutsedda händelser inträffa som omöjliggör 

vidare framfart för bussen så att en stor försening uppstår. Viktigt är då att det finns 

reservbussar att sätta in så att förseningarna inte blir till en dominoeffekt. Särskilt viktigt 

är detta om linjenätet är utformat efter ”Rendez-Vous”-principen, vilket t.ex. är fallet i 

Sandvikens stadsbusslinjenät, som bygger på alla bussar klarar av att hålla tidtabellen. 

 

2.6.1.3 Körtid 

Körtiden utgör oftast mellan 50% och 70% av åktiden och är den tid då bussen är i 

rörelse, förutom i accelerationsfasen efter hållplatsstopp och nedbromsningsfasen innan 

hållplatsstopp. Genomsnittskörhastigheten för bussar i lokaltrafik ligger ofta runt 30-40 

km/h men mätningar förekommer i regel av inte av körtiden utan bara av åktiden som till 

stor del påverkas av hur många stopp och nedbromsningar bussen måste göra. Alla bussar 

som går i lokaltrafik idag har en potentiell maxhastighet som överstiger den realiserade 

maxhastigheten i linjetrafik. Istället är det i bussens accelerationskapacitet som tidsvinster 

finns att göra, om än marginella. Ju fler stopp bussen tvingas göra, desto mindre 

betydelse får körhastigheten och körtiden.  
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2.6.2 Transporteringstid till/från hållplats 

Transporteringstiden till hållplats är tiden mellan det att resans startpunkt lämnas till 

hållplatsankomsten. Detta benämns vanligtvis som ”gångtid” men har här modifierats till 

en mer allmän formulering som även inbegriper andra färdmedelsval till hållplatsen. 

Det i särklass vanligaste sättet att transportera sig till busshållplats i tätort är dock genom 

att gå. Med en allmänt vedertagen genomsnittsgånghastighet på 6 km/h så innebär det att 

det maximala gångavståndet till en busshållplats kan sägas vara 400 m (vilket motsvaras 

av ca 300 m fågelvägen (Svenska kommunförbundet et al., 2004)). Ett sätt att utöka 

hållplatsernas potentiella upptagningsområde är att få människor att välja att cykla till 

hållplatsen. Ett pilotprojekt med syfte att få fler att ta cykeln till bussen genomfördes i 

Holland på sju busshållplatser genom en kombination av tre åtgärder; Dels att förse 

hållplatserna med ”högkvalitativa” cykelställ, dels en allmän uppfräschning av 

hållplatserna i form av vindskydd, servicetelefon m.m och dels en 

marknadsföringskampanj för att göra resenärerna medvetna om de nya möjligheterna. 

Resultatet blev en ökning med 20% av kombinationen buss/cykel från de sju hållplatserna 

(Martens, 2006).  

 

2.6.3 Väntetid  

 

Väntetid är tiden mellan den egna ankomsten till hållplatsen och när bussen verkligen 

ankommer till hållplatsen. Väntetiden på hållplatsen är vanligtvis upp till resenären själv 

hur denne har lyckats uppskatta restiden till hållplatsen för att synkronisera ankomsten till 

hållplatsen så bra som möjligt med bussens ankomst. Ett undantag är de resenärer som 

”bara går och ställer sig” vid hållplatsen utan att känna till bussens ankomst men med 

exakt eller ungefärlig kännedom om bussens turtäthet. Detta är ett vanligt förfarande när 

turtätheten närmar sig 10-minutersintervall (Svenska kommunförbundet et al.,2004). I det 

första fallet är väntetiden relativt kort för att resenären medvetet har försökt passa in sin 

ankomst med bussens ankomst och i det andra fallet är väntetiden kort på grund av 

turtätheten. Detta förutsätter givetvis att bussen håller tidtabellen (se 2.6.9 förseningstid). 

 

2.6.4 Dold väntetid 

 

Dold väntetid är när resenären tvingas genomföra resan på annan tid än den önskade på 

grund av en given tidtabell (Sonesson, 2002). Väntetiden är dold just för att den ofta inte 

uppfattas som väntetid då den kan göras var som helst, t.ex. i hemmet. Just den faktorn är 

också anledningen till att den dolda väntetiden upplevs mindre jobbig än väntetid på 

hållplatsen. Enligt praxis beräknas den dolda väntetiden som halva turtätheten, d.v.s om 
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bussen ankommer till hållplatsen var 30:e min är den dolda väntetiden i genomsnitt 15 

min, eller ännu mer precist, om bussen ankommer till hållplatsen 13:00 och 13:30 med 30 

min turtäthet, då kan resenären finna sitt behov av att använda bussen för transport mellan 

ca 12:55 och ca 13:25 och ändå hinna med bussen som avgår 13:30. I genomsnitt finner 

resenären denna önskan mitt emellan de två tidpunkterna. Dold restid uppkommer endast 

om bussens turtäthet är 20 min eller glesare (Häggström, 2002) då det vid högre turtäthet 

i regel ändå är möjligt att börja förbereda sig för att ge sig iväg direkt då behovet 

uppkommer. 

. 

2.6.5 Bytestid och bytesstraff 

Bytestid är tiden mellan det att den bussen resenären åker med ankommer till hållplatsen 

till dess att bussen avgår för vidare färd, i de allra flesta fall från samma hållplats/terminal 

som den första bussen. Resenärerna önskar i första hand att resa mellan startpunkt och 

målpunkt utan byten som upplevs som olämpliga. Denna olämplighet kan delas in i två 

delar: Dels själva olämpligheten i sig och dels den extra tid som åtgår vid bytet (Nossum, 

2003). Olämpligheten i sig kan handla om osäkerhet ifall sittplats kan fås på det andra 

fordonet men även att det upplevs som ”jobbigt” att gå av och på en buss en extra gång 

per resa. Det är detta som gör att bytet upplevs som ca 5 min i sig självt vilket i 

trafikplaneringssammanhang kallas för bytesstraff. Detta bytesstraff kan i praktiken 

förminskas kraftigt om bytet görs så enkelt och bekvämt som möjligt för resenärerna. I 

Stockolm gjordes ett försök med en lokal linje som anslöt till en överordnad linje, i det 

här fallet en flygbuss. Bussarna angjorde en särskild dockningsterminal där den lokala 

bussen parkerades omedelbart i bakändan på flygbussen och passagerarna tilläts gå 

ombord via bakdörren på den framförvarande flygbussen. På så sätt kunde gångsträckan 

mellan bussarna minimeras och så fort bytesresenärerna hade angjort flygbussen så 

avgick den. Resultatet visade att resenärerna hade lättare att acceptera och förstå att resan 

hade ett byte när bytet utformades så bekvämt och snabbt som möjligt (Peterson et 

al.,1998). 

 

Till skillnad från väntetiden (se kap 2.6.3) så kan inte resenären påverka bytestiden utan 

är hänvisad till exakt samma bytestid som alla andra som gör samma byte.  

 
 
2.6.6 Förseningstid 

 

Förseningstid definieras som tiden mellan bussens utsatta ankomst enligt tidtabellen och 

bussens faktiska ankomst. Denna upplevs som särskilt besvärande och bör undvikas till 
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varje pris. Erfarenheter visar att brist på information till förseningens anledning 

ytterligare förvärrar resenärernas frustration och tidsvärdering. Nossum (2003) beräknar 

utifrån 1640 resenärssvar i en studie från Oslo/Akershus att om antalet resor med en 

försening på 5 min eller mer minskas från 20% till 10% så är trafikanterna villiga att 

acceptera 5-6 minuters längre åktid per resa. 

 

2.7 Restidskvoter 

För att stärka busstrafikens konkurrenskraft mot bilen är det viktigt att restidsdifferensen 

mellan de båda trafikslagen minimeras. Detta benämns som restidskvot. Om det tar 10 

min att ta sig från punkt A till punkt B med bil och 20 min med buss, då är restidskvoten  

2 eftersom restiden är dubbelt så lång med buss. Om kvoten är lägre än 1 innebär det att 

bussresan går snabbare än bilresan, något som är väldigt ovanligt för vägbunden 

kollektivtrafik men som dock förekommer främst i storstäderna där bussarna har egna 

körfält. En studie av Trivector (2003) undersökte restidskvoter mellan bil, cykel och buss 

från fyra stadsdelar i Trollhättan och sex stadsdelar i Lund till respektive stads centrum 

samt stadsdelarnas tillgänglighet till 50% av respektive stads arbetstillfällen. 

Restidskvoterna buss/bil till centrum visade sig vara mellan 2 och 3 i 9 av de 10 

stadsdelarna och den tionde över 4. Restidskvoterna till arbetsplatserna var mellan 3 och 

5 i 9 av 10 stadsdelar men endast 2,3 respektive 2,57 från städernas centrum. Detta är en 

direkt konsekvens av att linjenäten oftast är planerade för resor till och från centrum och 

inte som direktlinje mellan två ytterstadsdelar. Det mest anmärkningsvärda i studien var 

att samtliga arbetstillfällen i städerna kunde nås med bil inom högst 15 min medan endast 

runt 50% av arbetstillfällena kunde nås med buss på 30 min. För att busstrafiken ska 

attrahera resenärerna bör restidskvoten till viktiga målpunkter i staden helst inte överstiga 

2 (svenska kommunförbundet et al.,2004). Restidskvoterna styr i hög grad människors val 

mellan trafikslag. Analyser baserat på statistik från Regionplane- och trafikkontoret i 

Stockholms län 1997 visar att om restidskvoten mellan bil och buss är 1 så väljer 90% 

kollektivtrafiken jämfört med om restidskvoten är 1,6 då 50% väljer kollektivtrafiken och 

ca 25% vid restidskvoten 3.  
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3 Metod 

Den valda metoden för arbetet kan i korthet beskrivas i fyra steg: 

1. Att införskaffa relevant information från tidigare studier, undersökningar samt 

rapporter och applicera denna information på Sandviken i tillämpbara delar. 

2. Att identifiera resandeströmmar utifrån att utvärdera de reseundersökningar som 

gjorts och även beakta resenärernas åsikter. 

3. Att använda befintlig resandestatistik och med hjälp av detta hitta samband och 

trender i resandet. 

4. Att med hjälp av övrigt underlagsmaterial göra bedömningar, avvägningar och 

analyser i syfte att tillgodose både dagens resenärers önskemål men även de som i 

framtiden kan lockas till att åka buss. 

3.1 Material 

De analyser och beräkningar som utförts i detta examensarbete utgår från allmänt 

tillgänglig information samt data som inhämtats från Sandvikens kommun. 

Underlagsmaterialet kan indelas i två olika typer: Kvantitativ data och kvalitativ data.  

Kvantitativa data är data som går att beräkna och är antingen numerisk eller i rangordnad 

form, t.ex. Aldrig - sällan – ganska sällan – ofta – mycket ofta – alltid. 

Kvalitativa data är ren information i text som i själva verket är resonemang, bedömningar 

spekulationer och åsikter. 

 

De kvantitativa data som använts vid analyser och bedömningar i framtagandet av ett nytt 

förslag till stadsbusslinjenät är: 

• Lantmäteriets turistkarta över Sandvikens tätort inlagt i ett GIS. 

• Resandestatistik för stadsbussar, landsortsbussar och regionbussar uppdelat på år, 

månad och dag. 

• Befolkningdata för Sandvikens tätort i 6-kodade nyckelkodsområden. 

• Data för framtida planerad bebyggelse. 

• Näringslivsdata över antalet anställda på större arbetsplatser i Sandvikens tätort. 

• En resvaneundersökning i enkätform från 2005 av Malin Aldal. 

• X-trafiks tidtabeller och reseplanerare med uppskattade restider för 

kollektivtrafik trafikerande Sandvikens tätort. 

 

 

  



 

 

25 

De kvalitativa data som använts vid analyser och bedömningar i framtagandet av ett nytt 

förslag till stadsbusslinjenät är: 

• Fördjupad översiktsplan för Sandvikens tätort 2003 och detaljplaner för planerade 

områden.. 

• En resvaneundersökning i fokusgruppform från 2005 av Jesper Jansson. 

• Samrådshandling: Nytt linjenät i Sandviken 2004. Samtrafikenheten, Sandvikens 

kommun från 2003. 

• X-trafiks linjekarta (har även använts som kvantitativ data för att mäta avstånd 

mellan hållplatser m.m.). 

• Information som framkommit under sex möten med handledare i Sandviken. 

• Egna inventeringar på plats. 

 

Statistik om eget förslag på linjenät har räknats ut med hjälp av tidtabeller och X-trafiks 

linjekarta som lagts in i ett GIS. För mer information om hur dessa beräkningar utförts, se 

bilaga 3 och 4.   

 

Den mjukvara som använts specifik för examensarbetet är: 

• ArcGIS för beräkningar av geografiska data. 

• MS Excel för beräkningar av statistik och tidtabeller. 

• Photoshop 8.0 och Paint Shop Professional 7.0 för visualisering. 

 

 

3.2 Begränsningar 

Utgångspunkten för detta arbete är dagens stadsbusslinjenät. Ur ekonomisk synpunkt är 

det mest lönsamma att göra så små förändringar som möjligt vilket måste vägas mot 

storleken på de förändringar som behöver göras för att resultatet ska bli optimalt både 

med hänsyn till genomförandets ekonomiska och praktiska rimlighet men också mot den 

förbättring av linjenätet som behövs. Med förbättring av linjenätet menas att uppnå målet 

om fler bussresenärer med en så liten kostnadsökning som möjligt. De två målen är 

avhängiga av varandra så länge inte investeringskostnaderna plus de ökade 

driftskostnaderna överstiger en viss gräns. Den gränsen har i det här arbetet satts till: 

• Maximalt antal trafikerande stadsbussar på vardagar = 5 (max 1 ny från dagens 4)  

• Maximalt antal trafikerande stadsbussar på helger = 2 (max 1 ny från dagens 1) 
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Gällande övriga investeringskostnader än att anförskaffa en ny buss har ingen klart 

definierat gräns satts men de fysiska investeringar som är tänkbara kan delas in i: 

• Nya hållplatser: Busskurer, informationsskyltar, förändrade tidtabeller, förändrad 

linjekarta och hållplatsskyltar. Om annan hållplats än kantstenshållplats så 

tillkommer även en kantstensförändring.  

• Eventuella vändplatser. 

• Nödvändiga bussprioriteringar för att säkerställa att tidtabellen hålls. 

• Borttagning av hållplatser. 

 

Dessa kostnader är dock relativt små om kostnaden för dem kan slås ut på en längre 

tidsperiod. Förutsättningen för detta är att det föreslagna linjenätet innehållet ett visst 

mått av flexibilitet så att det i framtiden bara kommer att krävas små justeringar så att 

tidigare gjorda investeringar kan fortsätta att nyttjas fullt ut. 

 

3.3 Arbetsgång 

Innan ett dylikt arbete påbörjas är det viktigt att ha vissa saker klart för sig. Eftersom 

examensarbetet utförs på begränsad tid och arbetets syfte tenderar till att bli komplext så 

krävs att fokus läggs enbart på de faktorer som bedöms vara de viktigaste komponenterna 

för att uppfylla arbetets syfte och mål. De vidare förbättringar som inte kunnat behandlas 

i detta arbete och som behöver göras för att öka antal resenärer eller de åtgärder som 

behöver vidtas för att bekräfta det förslagna linjenätets praktiska genomförbarhet 

redovisas i kap 6.4. 

 

Arbetet med att ta fram ett nytt linjenät har huvudsakligen genomförts i åtta steg vilka 

presenteras nedan: 

 

Steg 1: Inventeringsprocessen. Innan analyserna kunde påbörjas var det viktigt att 

skaffa sig en känsla för stadens identitet och geografiska förutsättningar såväl på 

tätortsnivå som på kvartersnivå. En cykeltur utmed dagens stadsbusslinjenätssträckning 

genomfördes initialt inkluderat fördjupade undersökningar av hållplatserna och bussarnas 

förutsättningar för framkomlighet. 

 

Steg 2: Identifiering av viktiga målpunkter De 14 viktigaste målpunkterna valdes ut att 

ges särskild vikt för linjesträckningen. Målpunkterna viktades relativt varandra och 

plottades på en karta. Resultatet redovisas i bilaga 1 med tillhörande beskrivningar.  

 



 

 

27 

Steg 3: Identifiering av startpunkter och planerade/nytillkomna 

bebyggelseområden. Den viktiga kopplingen till den fysiska planeringen åstadkoms 

genom att analysera dagens befolkningsstruktur, nytillkomna bebyggelseområden under 

de senaste fyra åren nämnda i den fördjupade översiktsplanen för Sandvikens tätort 2003, 

samt den idag planerade bebyggelsen. Studier har visat att om nyinflyttade i nybyggda 

områden förses med god kollektivtrafik så ökar chansen att de väljer att lämna bilen 

hemma i högre grad än om kollektivtrafik förläggs till befintliga områden. 

 

Steg 4: Utvärdering av dagens linjenät. Eftersom detta arbete har dagens linjenät som 

utgångspunkt och strategin var att göra så små förändringar som möjligt så analyserades 

dagens linjenät och med hjälp av de resvaneundersökningar som tidigare genomförts 

skaffades en bild av de aspekter som bör tillvaratas och vilka problem som bör åtgärdas. 

 

Steg 4: Utarbetande av övergripliga strategier för det nya linjenätet. Det här steget 

inkluderade en analys av den fysiska miljön och dess samspel med dagens linjenät för att 

om möjligt hitta vägar som idag inte trafikeras men som i framtiden bör trafikeras och 

vice versa. Därtill utarbetades en lämplig, övergripande strategi för linjenätet i sig 

avseende linjesträckningen enligt teorierna i kap 3.4.1. 

 

Steg 5: Analyser: Linjesträckning, yttäckning samt turtäthet och 

tidtabellskonstruktion enligt teorierna i kap 3.4.  

 

Steg 6: Kontroll av linjedragning, turtäthet, yttäckning och tidtabellskonstruktion. 

Går det att effektivisera linjenätet ännu mer ur ekonomisk synpunkt utan att göra avkall 

på resultatet? Är tidtabellerna och linjenätet verkligen anpassade till varandra? Dessa var 

de frågor som sökte bekräftelse. För det syftet lades hållplatserna in i ett GIS varpå 

avståndet mellan dem beräknades. Varje hållplats buffrades med ett avstånd på 320 m 

resp. 160 m fågelvägen (motsvarar ungefärlig 400 m resp. 200 m faktiska avståndet) för 

att kontrollera yttäckningen. Resultat kan ses i figur 18 och 19. 

 

Steg 7: Visualisering av kartor. Såväl dagens linjenät som det föreslagna linjenätet 

ritades ut ovanpå Turistkartan i Paint Shop Pro/Photoshop, liksom en mängd andra kartor 

med syftet att åskådliggöra busstrafiken geografiskt. 

 

Steg 8: Utarbetande av förslag till lämpliga justeringar av det föreslagna linjenätet. 

Huvudförslaget till ett nytt linjenät är det som bedömts vara det bästa med avseende på de 

mål som satts upp. Det är ändå av stor betydelse att påvisa vilka faktorer som är lämpliga 
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att justera utan att helhetsresultatet nödvändigtvis försämras. Dessa faktorer analyserades 

och specialgranskades för att, om möjligt, finna ut en bättre lösning i praktiken än den 

teoretiskt optimala lösningen som analyserna påvisade. Efter att huvudförslaget slutgiltigt 

hade fastslagits så bedömdes justeringarna och de viktigaste valdes ut att ingå i rapporten. 

 

3.4 Teorier 

Trafikplanering är en kombination av analyser, bedömningar, beräkningar och 

avvägningar av målkonflikter. Målet är i princip alltid detsamma, att anpassa trafiken 

efter kundernas önskemål och att få fler att nyttja de investeringar som görs. Förr eller 

senare kommer dock planeraren till en situation där denne måste göra en bedömning av 

målkonflikter utifrån egna erfarenheter, andras erfarenheter och i sista hand ren tycke och 

smak (bör föregås av diskussion mellan flera insatta personer). Ibland står olika intressen 

mot varandra, t.ex. en viss åtgärd kan innebära en liten förbättring för många men en stor 

försämring för ett fåtal. Så fort det inte går att värdera motsättningen i kvantitativa termer 

så måste kvalitativa avvägningar göras. Nedan presenteras tankegångarna bakom 

strategivalen för framtagandet av ett nytt stadsbusslinjenät i Sandvikens tätort, uppdelat i 

fem delar: Mål för det nya linjenätet, linjedragning, yttäckning, turtäthet och 

tidtabellskonstruktion samt lokalisering av hållplatser. 

 

3.4.1 Linjedragning 

Efter att ha analyserat resebehoven så är det dags att välja strategi för linjedragningen. 

Obligatoriskt är att alla linjer angör resecenturm vilket fungerar som Sandvikens 

knutpunkt, där byte mellan alla kollektiva färdmedelsslag görs. Huvudprincipen är sedan 

att varje linje ska trafikera minst en utpräglad bostadsstadsdel, minst ett handelsområde 

och helst minst ett näringslivsområde (ofta samma som handelsområde). 

Utgångspunkterna för att uppnå enkelhet i linjesystemet är att så få linjer som möjligt 

används samt att linjesystemet på kvällar och helger, då reseunderlaget är mindre, är så 

likt linjesystemet som används på vardagar som möjligt. 

 

Primärt finns fyra olika typer av linjetyper varav tre av dessa har ingått i arbetet, antingen 

i ren eller i modifierad form. Linjetyperna visas i figur 2 och är följande: 
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Figur 2. Grön linje symboliserar en 
genomgående linje, blå radiell, röd ringlinje, rosa 
tangentiell linje och svarta prickar mötesplatser 
för Flextrafiken. 

Genomgående linjer är linjer som går från en ytterstadsdel till centrum och fortsätter 

vidare till en annan ytterstadsdel på andra sidan staden. Båda linjedelarna på ömse sidor 

av centrum bör ha ungefär samma befolkningsunderlag för att enformig turtäthet ska 

kunna hållas, se kap 3.4.3. Genomgående linjer har den fördelen att antalet byten 

minimeras då ett stort omland på båda sidor av centrum täcks in av samma linje. De 

används ofta i de s.k. stomlinjer som har använts med stor framgång i större städer. I 

Stockholm ökade trafiken med 30% på ett år sedan stomlinje 4 införts med hög turtäthet, 

tydlig information och en minimerad restid med hjälp av busskörfält och bussprioritering 

vid trafiksignaler (Trafikkontoret Götborgs stad, 1999:9). Huvudprincipen är att 

stomlinjerna ska erbjuda snabba resor med hög turtäthet, delvis på bekostnad av 

hållplatsernas yttäckning. Städer av Sandvikens storlek har dock oftast för litet 

resandeunderlag för att denna princip ska vara möjlig, strategin med genomgående linjer 

kan dock användas utan att de behöver ingå i en stomlinjer enligt den definitionen som 

används i de större städerna. 

 

Radiella linjer är en linjeform som 

går från en stadsdel till centrum och 

tillbaka till samma stadsdel, likt halva, 

genomgående linjer. Den största 

fördelen med linjetypen är enkelheten, 

resenären vet att bussen går från sitt 

bostadsområde till centrum och att 

byte vid resecentrum krävs om 

resmålet går någon annanstans. 

 

Ringlinjer innebär att linjen utgår från centrum (i de allra flesta fall), vidare till en 

stadsdel och tillbaka till centrum en annan väg. Det finns två typer av ringlinjer: 

Enkelriktade och dubbelriktade. Enkelriktade ringlinjer trafikeras bara i ena riktningen 

och innebär att de som bor i början eller slutet av slingan får väldigt lång resväg i ena 

riktningen. Dubbelriktade ringlinjer kräver väldigt tydlig information vid hållplatserna då 

resande mot centrum har svårt att veta vilken sida av vägen de ska ställa sig på för att 

invänta först ankommande buss. Ringlinjens fördel är att den täcker in ett stort område 

och kräver således ett litet antal trafikerande bussar.  

Ofta är ringlinjerna kombinationer av radiella linjedelar och själva slingan eftersom 

slingan inte alltid sluts exakt vid den hållplats linjen utgår ifrån. I figur 7 är den röda 

stumpen närmast knutpunkten, innan den röda linjen bilar slinga, en radiell linjedel.  
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Tabell 4. Gångavstånd som används i det här arbetet 

Tangentiella linjer är linjer som går mellan två ytterstadsdelar utan att angöra centrum. 

Eftersom runt 80% av alla resor har stadens centrum som start, mål eller bytespunkt så är 

det bara städer i storlek Malmö eller större som har ett tillräckligt reseunderlag för 

tangentiella linjer (Svenska kommunförundet et al., 2004). Tangentiella linjer har inte 

varit aktuella i examensarbetet. 

 

Flextrafik är en form av anropsstyrd trafik avsedd för en särskild målgrupp, i Sandviken 

för alla som har rätt till färdtjänst eller är ≥ 65 år. Flextrafiken har ett stort antal 

definierade mötesplatser i staden. Resenären uppger vid bokningen från vilken mötesplats 

denne vill stiga på, var denne vill stiga av samt önskad tid för resan. 

Förutom flextrafik finns en mängd olika typer av särskild kollektivtrafik. Ofta är dessa 

någon form av servicelinje som har getts namn som ”Mjuka linjen” eller 

”Tillgängligheten” för att skapa en attraktiv profil. Linjerna är i regel avsedda för 

människor som har större krav på  korta gångavstånd till busstrafiken än de ca 400 meter 

som linjetrafiken syftar till att tillgodose. 

 

3.4.2 Yttäckning 

En utgångspunkt för yttäckningen skulle kunna vara att ge en så stor andel av invånarna 

som möjligt i Sandviken gångavstånd till närmaste hållplats. Detta står dock i konflikt 

med en kort åktid eftersom högre yttäckning innebär fler hållplatser och generellt 

slingrigare linjer. En analys måste således göras om, och i så fall var, kortare avstånd till 

hållplatsen överväger längre åktider i fråga om den totala restiden.  

En annan aspekt är att ju kortare avstånd mellan de olika linjerna, desto fler linjer krävs 

som i sin tur innebär lägre turtäthet på varje enskild linje. 

 

 

 

 

 

 

 

Sandviken har en sådan fysisk struktur att det i praktiken är omöjligt att ge 100% av 

invånarna gångavstånd till hållplats utan att göra för stora uppoffringar i åktid. En 

generell regel är då att först och främst trafikera de tätast bebyggda delarna av staden i 

stråk. Allmänt gäller att städernas ytterområden är glesare bebyggda än stadens centrala 

delar men de undantag som ändå förekommer utgörs av tätbebyggda bostadsområden 

Grupp Fågelavstånd Verkligt avstånd 

Fysiskt friska människor 320 meter 400 meter 

Rörelsehindrade, gamla 160 meter 320 meter 
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Tabell 5. Tidtabellskonstruktion med avseende på avgångstider per timme 

som har hög prioritet vid linjedragningen. Figur 3 visar emellertid att linjerna inte förmår 

täcka in alla områden (symboliseras av röd pil). Sådana områden bör vara glest bebyggda 

och är väldigt svåra att trafikera med allmän kollektivtrafik vilket ökar kraven på en god, 

särskild kollektivtrafik till områdena men även att cykel- och gångbanor utformas från 

områdena till närmaste hållplats. Det är således inte enbart en fråga för trafikplaneringen 

utan i högre grad en fråga för den fysiska planeringen att förtäta bebyggelsen i befintliga 

linjestråk. Därför är det också svårt att sätta ett konkret mål att t.ex. minst 95% av stadens 

invånare ska ha högst 400 m till hållplats eller liknande. 

 

 

  

3.4.3 Turtäthet och tidtabellskonstruktion 

I syfte att skapa en så begriplig och lättförståelig tidtabell  

som möjligt är det en fördel om varje linje avgår på samma hållplats vid samma 

klockslag. Allra helst ska bussen utgå från resecentrum och från ändhållplatsen på jämna, 

enhetliga klockslag. Detta kallas för ”styv tidtabell”. En sådan tidtabell är enklare att lära  

Turtäthet Avgångstider per timme Kommentar 

10 :00  :10  :20  :30  :40  :50  Resenärerna bryr sig inte om tidtabellen. 
15 :00  :15  :30  :45   
20 :00  :20  :40    
30 :00  :30    
40 :00  :40  ( :20  :00 ) Passar inte i en styv tidtabell, bör undvikas. 
60 :00 (varje)  
120 :00 (varannan) Normalt den glesaste turtätheten i 

stadsbusstrafik. 

Figur 3. Ett av linjesträckningens dilemmor. Vilket är det 
optimala avståndet mellan grön och blå linje efter att de 
delat sig?  
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sig så att spontanresor kan underlättas men fungerar inte tillsammans med alla turtätheter 

(tabell 5). Önskvärt är också om alla linjer kan utgå samtidigt från resecentrum för att 

underlätta byte mellan olika busslinjer. Denna princip kallas ”Rendez-Vous” (= 

”Samtidigt byte” på franska) och har visat sig vara mycket framgångsrik i 

Centraleuropeiska städer med ett högt busstrafikresande men ställer också höga krav på 

punktligheten och således också på framkomligheten (Fredriksson et al., 2000). Principen 

förutsätter också enhetliga bussomlopp (symboliseras i figur 4-6) som bygger på att 

åktiden mellan resecentrum och ändhållplatsen, eller mittpunkten på ringlinjen, är lika 

långa eller jämnt delbar med ett heltal på alla linjer. Om avståndet till ändhållplatsen är 

för kort kan tidsreglering användas vilket betyder att bussen väntar in den tid som krävs 

för att passa in tidtabellen. Vanligtvis sker tidsregleringen på ändhållplatsen men kan 

också ske på andra hållplatser. Tidsregleringen kan innebära en naturlig paus för 

busschauffören men passar sämre in i ett Rendez Vous-system där förarna istället byter av 

varandra på resecentrum för att kostnadseffektivisera bort tid då bussen inte är i 

linjetrafik. 

  

Ett visst mått av tidsmarginal måste ändå finnas som buffert för oförutsedda stopp på 

vägen, så att tidtabellen med större säkerhet kan hållas. Om det bedöms, eller visar sig 

finnas risk för förseningar så måste åktiden förkortas, i första hand genom att minska 

bussens körtid med framkomlighetsprioriteringar och i andra hand genom att ta bort 

hållplatser eller förändra linjedragningen. 

 

Samordning mellan stadsbussar och andra bussar 
 

Det är inte bara byten mellan stadsbusslinjer som är viktigt. Många resenärer byter från 

stadsbuss till annan trafik såsom landsortsbuss, regionbuss eller tåg. Därför är det av 

största betydelse att tidtabellerna mellan bussar på olika nivåer samordnas så att effektiva 

byten kan ske, i första hand mellan linjer där kända reserelationer finns. 

 

 

 

 

Figur 4. Alla bussarna                       
utgår från Resecentrum 

 Figur 5. Efter 15 min är 
alla bussar på sin                 
ändhållplats 
 

 Figur 6. Efter 30 min 
möts bussarna återigen 
på Resecentrum 
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Koordinering mellan bussar 
 

En annan, önskvärd form av samordning är koordinering mellan bussar. I figur 3 visas 

två, parallella linjer, en grön och en blå. Anta att båda linjerna har en turtäthet på 30 min. 

Om bussen på grön linje avgår från ändhållplatsen kl 13:00, ankommer till den viktiga 

målpunkten 13:15 och till knutpunkten 13:30, då är det lämpligt att blå linje avgår från 

ändhållplatsen 13:15 för att ankomma till målpunkten 13:30 och knutpunkten 13:45. 

Eftersom grön linje återigen avgår från ändhållplatsen 13:30 innebär det att 15-minuters 

turtäthet erhålls mellan målpunkten och knutpunkten där resandebehovet bedöms större 

än i ytterområdena. I Sandviken finns inte reseunderlag för högre turtäthet än 30 min på 

någon, enskild linje. Dock kan flera, parallella linjer koordineras till högre turtätheter på 

de sträckor där det behövs, oftast sträckor mellan en eller flera viktiga målpunkter och 

resecentrum. 

 

Turtäthet vid olika tidpunkter 
 

Trafikeringstid är den tid under dygnet som en busslinje trafikeras. Dygnet delas då in i 

perioder, lämpligen: Högtrafik, dagtrafik, kvälls- och helgtrafik och eventuellt nattrafik. 

Utan undantag är resbehovet störst på morgonen och eftermiddagen/tidig kväll, följt av 

mitt på dagen och kvällar/helger. Som tidigare nämnts är det för enkelhetens skull 

fördelaktigt att behålla det linjenät som används i högtrafik/dagtrafik i så hög grad som 

möjligt även på kvällar och helger. Med hänsyn till kraven på ekonomisk 

resurseffektivitet så kan dock turtätheten behöva 

förändras, företrädelsevis till halva turtätheten (t.ex. 

från 30 min i högtrafik till 60 min i dagtrafik) eller en 

fjärdedels (t.ex. från 30 min i högtrafik till 120 min på 

helger). 

 

I figur 7 visas principen för det, i detta arbete, 

föreslagna linjenäts turtäthet i Sandviken under 

högtrafik som bygger på att turtätheten avtar med 

avståndet från centrum. Detta beror på att 

befolkningstätheten generellt blir glesare med avståndet 

från stadens centrala delar vilket minskar underlaget för en hög turtäthet. Det i sin tur 

innebär att vissa linjer inte sträcker sig längre ut från centrum än till 30 min-cirkeln och 

att många linjer går parallellt inom 12-15 min-cirkeln och 15-min cirkeln som en direkt 

konsekvens av principen i figur 3. 

 

Figur 7. Turtäthetsringar med 

stadens centrum i mitten 
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Figur 9. 400 m avstånd mellan 
hållplatserna 

Figur 8. 640 m avstånd mellan 
hållplatserna 

3.5 Lokalisering av busshållplatser 

Busshållplatsernas absoluta och relativa lokalisering reglerar alla de tidigare nämnda  

faktorerna; yttäckning, turtäthet och åktid. I teorin vore det önskvärt med både ett stort 

antal busshållplatser för bästa, möjliga yttäckning men ändå ett så litet antal stopp för 

bussen i linjetrafik i kombination med så många passagerare som möjligt. D.v.s, det 

optimala vore om alla passagerare gick på vid hållplats A för att färdas till hållplats B där 

en ny uppsättning  busspassagerare tog vid. Detta är ungefär den princip som gäller för 

långfärdsbussar vilka kör över långa sträckor, ofta oberoende av administrativa gränser, 

och bara gör uppehåll i ett fåtal större orter. På lokaltrafiknivå gäller andra premisser som 

går ut på att göra det möjligt för en så stor del av stadens invånare som möjligt att ha 

tillgång till en god tillgänglighet med kollektivtrafik. I lokaltrafiken (stadsbusstrafiken) 

finns ofta ett stort antal hållplatser där ett fåtal utmärker sig med särskilt många 

påstigande/avstigande passagerare medan övriga hållplatser tenderar att vara betydligt 

mindre använda. Effekten blir att bussen ofta tvingas angöra ett stort antal av 

hållplatserna för att plocka upp/släppa av ett litet antal passagerare på varje hållplats. 

Eftersom detta har konstaterats vara en tidskrävande 

procedur är det viktigt att vid linjenätsutformningen göra 

en avvägning mellan olika hållplatsavstånd i syfte att 

skapa ett så optimalt resultat som möjligt avseende de 

faktorer som styr färdmedelsvalet. Sambandet mellan ett 

stort antal hållplatser och ett ökat resande totalt är inte 

självklart. Å ena sidan får fler människor gångavstånd till 

busstrafiken men å andra sidan minskar dess totala 

attraktivitet generellt då fler hållplatser kräver fler stopp. 

Det sistnämnda påståendet utgår från ett teoretiskt 

resonemang om att det krävs ett ökat antal stopp för att 

två personer som innan hade samma hållplats som 

närmaste hållplats istället väljer två olika hållplatser, 

om fler finns att tillgå, vilket ger ett dubbelt antal stopp 

för bussen. Till skillnad från busstrafikens andra 

framkomlighetsproblem så kommer hållplatstiden dock 

att öka ju fler resande som attraheras att välja bussen.  

 

Den bästa, relativa lokaliseringen av hållplatser beror på 

stadens struktur och vilka möjligheter som finns vid 

anläggningen men även på busstrafikens samverkan 
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med den anropsstyrda trafiken då det allmänna kravet på yttäckning bör minska om de 

människor med störst krav på yttäckning (pensionärer, rörelsehindrade etc) kan 

tillgodoses med särskild kollektivtrafik. I Jönköping har studier av en linje som ingår i 

stombussnätet visat att en ökning av medelavståndet mellan hållplatserna från 400 till 600 

meter ökade medelåkhastigheten från 22 km/h till 25 km/h (Börjesson & Eriksson, 1999). 

Detta är dock ett hållplatsavstånd som inte är applicerbart på mindre tätorter där 

befolkningsunderlaget för stombusslinjer är otillräckligt. Att optimera hållplatsavståndet 

har visat sig kunna ge stora, samhällsekonomiska vinster. En studie av en busslinje i Lund 

(Andersson, 1998) visar en samhällsekonomisk vinst på 750 000 kr/år som betalades 

tillbaka redan efter några månader. 

 

I teorin bör det optimala avståndet mellan två hållplatser vara ca 640 meter fågelvägen 

(motsvarar ca 800 meter gångavstånd, se figur 8) då det innebär att även området mitt 

emellan de båda hållplatserna ligger inom gångavstånd. I praktiken är det optimala 

avståndet mellan två hållplatser i de flesta fall betydligt kortare i lokalbusstrafik då fler 

passagerare kan attraheras med kortare gångavstånd till hållplats än som kan skrämmas 

bort av en längre åktid. Detta fenomen beror på en målkonflikt mellan hög yttäckning, 

vilket förutsätter korta avstånd mellan hållplatser, och bussens åktid som alltså minskar 

med långa avstånd mellan hållplatser. I praktiken innebär det att om avståndet mellan 

hållplatser ökas så ökar också gångavståndet till närmaste hållplats för många vilket 

riskerar att öka både den totala restiden för dessa resenärer men framför allt den upplevda 

restiden så resan till hållplatsen i sig viktas högre (se tabell 3). Observa därför att kortare 

åktid inte alltid är det samma som kortare restid.  

 

En generell rekommendation är att till viktiga målpunkter bör gångavståndet mellan dess 

entré och hållplatsen inte vara längre än avstånden mellan entrén och närmaste större 

parkeringsplats (Svenska kommunförbundet et al., 2004). Det innebär att avståndet 

mellan hållplatserna i ett målpunktstätt område kan behöva vara väldigt kort, beroende på 

vilka prioriteringar som görs. 
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 Figur 10. Dagens stadsbusslinjenät på vardagar       Figur 11. Dagens stadsbusslinjenät på kvällar/helger      

4  Dagens linjenät 

4.1 Allmänt om linjenätet 

Dagens stadsbusslinjenät består av fem linjer: Linje 11, 13, 14, 17 och linje18. De tre 

förstnämnda linjerna trafikeras hela vardagarna mellan 06-18. Linje 13 och 14 bildar 

tillsammans en linje, linje 18, på kvällar och helger medan linje 17 främst trafikeras i 

högtrafik 06-09 och 14-18 på vardagar. Efter den förra linjenätsomläggningen 2004 

anpassades linjenätet till Resecentrum vilket innebär att alla linjer trafikeras av varsin 

buss där alla bussar både ankommer och avgår från/till Resecentrum samtidigt. Linjenätet 

bygger således på Rendez Vous-principen med snabba, enkla byten och en enhetlig 

omloppsstrategi som i princip saknar tidsregleringar för annat än byte av chaufför och 

eventuella inväntningar av övriga linjer på Resecentrum. Detta medger en näst intill 

maximal resurseffektivitet med en hög andel körtid, där bussen rullar, i paritet till den 

totala tiden bussen går i linjetrafik. Trots det är kostnadstäckningen endast 41%, men det 

finns goda skäl att anta en stor, samhällsekonomisk lönsamhet (se sid 13) även om inga 

riktiga bedömningar har gjorts i frågan. I figur 12 visas såväl det sammanlagda antalet 

påstigande på nämnda stadsbusslinjer per år mellan 2004-2006 som antalet påstigande per 

linje och det totala antalet påstigande på stadsbussar/landsortsbussar mellan 2002-2006. 

En beräkning av statistiken visar att antalet påstigande på stadsbussarna sjönk med 33,7% 

(133 221 resenärer ) mellan 2003-2005 för att återigen stiga svagt med 3,6% från 2005 till 

2006. Av erfarenhet är det vanligt att resandet sjunker vid större linjenätsomläggningar 
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eftersom det i regel tar tid för resenärerna att vänja sig vid förändringarna. Med en 

ökningstakt på 3,6% årligen skulle dock resandet vara tillbaka på 2003 års nivå först runt 

2017.  

 

 

Linje 11 och linje 17 står för nästan hela ökningen mellan 2005 och 2006 medan övriga 

linjer i stort sett är oförändrade. Resandet med stadsbussarna har minskat med 118 733 

(30,4%) resenärer mellan 2004-2006, dock har det totala, inomkommunala resandet 

endast sjunkit med 54 756 resenärer vilket innebär att drygt 64 000 resenärer har 

förflyttats från stadsbusstrafiken till landsortstrafiken i teorin. 2006 hade Sandviken lite 

drygt 11 påstigande på stadsbussarna per invånare (271 237 påstigningar/24 027 

invånare).  

 

Sett ur ett nationellt perspektiv ligger Sandviken strax under genomsnittet bland 

medelstora, svenska städer (11 000 – 40 000 invånare) i fråga om kostnadstäckning och 

antal påstigande per invånare, men förbättringspotentialen är stor; En stad som 

Karlskrona med ca 7000 fler invånare än Sandviken hade år 2000 ca sju gånger fler 

påstigningar per invånare än Sandviken 2006 och den Schweiziska staden 

Schaffenhausen med ca 9000 fler invånare än Sandviken hade år 2000 nästan 25 gånger 

fler antal påstigande per invånare (beräknat av statistik från Fredriksson et al., 2000).  

Något vacklande är dock jämförelserna mellan olika städer då resande med regionbussar, 

förlängda linjer etc, inom staden inte visas i stadsbusstatistiken.  

Figur 12. Bussresandet i Sandviken 2002-2006 

Bussresandet i Sandviken 2002-2006
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Totalt stadsbussar +
landsortsbussar

Linje 11 103 535 99 907 79 007 61 549 65 854

Linje 13 111 756 110 297 87 524 75 133 74 762

Linje 14 188 184 183 666 122 567 85 940 86 020

Linje 17 6 234 16 776 21 089

Linje 18 10 731 22 061 23 512

Totalt stadsbussar 407 902 394 680 389 970 261 459 271 237

Totalt stadsbussar + 554 580 551 869 578 502 518 548 523 746

2002 2003 2004 2005 2006
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Varje vecka, vinterhalvåret, avgår och ankommer 561,5 turer till/från Resecentrum 

uppdelat på 99,5 turer/vardag och 32 turer/helgdag. Det genomsnittliga passagerarantalet 

för varje tur är 9,26 resenärer utslaget på ett helt år, eller 743 resenärer/dag med alla turer 

vilket motsvarar ca 2% av invånarnas resebehov. Rent hypotetiskt skulle det 

genomsnittliga passagerarantalet på varje tur kunna vara 509 resenärer om alla 

Sandvikenbor mellan 6-84 bara åkte stadsbuss som enda färdmedel (baserat på 1,7 

resor/person/dag SIKA, 2002). Om istället endast befolkningen mellan 6-84 år räknas så 

gör varje Sandvikenbo i genomsnitt drygt 12 påstigningar per år med stadstrafiken i 

teorin. I praktiken är siffran lägre då en viss andel av påstigningarna görs av resenärer 

bosatta utanför tätorten. Siffror per år ger mer en uppfattning än ett verkligt mått då 

resandet i juli 2006 t.ex. var på 8554 påstigningar totalt med stadsbusstrafiken jämfört 

med 36988 påstigningar i mars samma år. Resandet i juli var således endast 23% av 

resandet i mars med största skillnad på linje 13 där resandet i juli bara var dryga 16% 

jämfört med mars. Resandet på lördagar ligger i allmänhet på ca 40% av vardagsresandet 

och resandet på söndagar på ca 25% vilket dock inte innebär särskilt många färre 

resenärer per tur än på vardagar eftersom turutbudet är mindre på helger. Minskningen av 

resandet på helgerna beror dels på att människor reser allt mindre då, främst p.g.a. färre 

arbetsresor men också att turutbudet är sämre. Turutbudet är sämre dels pga. högre 

driftskostnader (förarlöner) men också för att resebehovet är mindre. Det är alltså fråga 

om en paradox som tenderar att leda till negativa spiraler av minskat resande och minskad 

trafikförsörjning. Teorierna stämmer väl överens med resenärernas åsikter (se  fig 14) där 

hela 36% har uppgett att fler turer på helgerna skulle kunna få dem att åka mer kollektivt 

(se kap 4.2). 

 

4.2 Utvärdering av nuvarande linjenät 

Två typer av resevaneundersökningar har gjorts i syfte att identifiera medborgarnas 

åsikter om stadsbussarna; en kvantitativ och en kvalitativ. Malin Aldals undersökning 

från 2004 efter linjenätsomläggningen gjordes i form av en enkätundersökning där 

frågeformulär delades ut på bussarna som resenärerna fick fylla i. Värt att notera är att 

flera av önskemålen som framkom i undersökningen redan har blivit tillgodosedda genom 

småjusteringar av linjenätet. Enkäten bedöms ändå kunna ge en god indikation om 

resenärernas åsikter, dock inte om de människors åsikter som valt att inte åka buss.  

 

Jesper Janssons undersökning från 2005 bygger på kvalitativa intervjuer med 37 personer 

i fokusgrupper, även här har många av åsikterna som framkom redan blivit tillgodosedda. 
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Vet ej 2% 2% 2% 3% 3%

Mycket dåligt 26% 16% 11% 21% 31%

Ganska dåligt 26% 25% 23% 30% 31%

Ganska bra 24% 45% 43% 33% 21%

Mycket bra 20% 13% 21% 12% 6%

Linje 11 Linje 13 Linje 14 Linje 17 Linje 18

Figur 13. Resenärernas åsikter angående linjesträckningen 
(Sammanställd statistik från: Aldal, 2004)  
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Figur 14. Resenärernas åsikter angående turtätheten 
(Sammanställd statistik från: Aldal, 2004)  
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Figur 15. Resenärernas åsikter angående avståndet till 
busshållplatsen (Sammanställd statistik från: Aldal, 2004)  
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Vad skulle få dig att åka mer kollektivt?
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 Mycket bra Ganska bra 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt Vet ej 

Hur upplever du 
bytesmöjligheterna:      
Mellan stadsbussar 20% 33% 14% 6% 27% 
Stadsbuss och 
landsortsbuss 12% 34% 15% 10% 29% 
Stads/landsortsbuss och 
regionalbuss 12% 32% 13% 10% 34% 
Buss och tåg 23% 19% 5% 4% 49% 
Övriga frågor:      
Hur tycker du 
busstrafiken fungerar 
dagtid? 16% 54% 20% 7% 4% 
Hur tycker du 
busstrafiken fungerar på 
kvällar och helger? 2% 20% 37% 30% 12% 

Tabell 6a. Resenärernas svar på frågor rörande stadsbussarna (Sammanställd statistik från: 
Aldal, 2004)  
 

Figur 16. Resenärernas svar på huvudfrågan: Vad skulle få dig att 
åka mer kollektivt? (Sammanställd statistik från: Aldal, 2004)  
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Undersökningarna delas upp linjevis för att få en uppfattning om skillnader mellan linjer 

och om resemönster och trender. Nedan utvärderas således var linje för sig: 

 

4.2.1 Linje 11: Resecentrum – Högbo/Östanbyn 

Linje 11 är den enda av linjerna som är utformad helt radiellt där bussen åker från 

Resecentrum till ändhållplatsen, vänder, och tar samma väg tillbaka. Linjen grenar sig på 

halva vägen och åker till ändhållplats Högbo varannan tur och ändhållplats Östanbyn 

varannan tur vilket medför att turtätheten på de hållplatser som ligger efter där linjen 

grenar sig har 60 min turtäthet (120 min på kvällar och helger) mot 30 min turtäthet på 

sträckan Sandbacka Park - Resecentrum. Linjen kräver endast en buss då åktiden mellan 

Högbo/Östanbyn och Resecentrum klaras av på 15 min inklusive marignaler.  

 

Även landsortsbusslinje 44 mot Ockelbo kör samma väg till Högbo men tidtabellerna är 

inte optimalt koordinerade mellan linjerna så turtätheten kan från båda bussarna inte 

adderas utan vidare. Längs linjen norr om Sandbacka är befolkningskoncentrationen 

relativt låg men med ett större, sammanhängande villaområde vid Klangberget - 

Västanbyn. De viktigaste målpunkterna på linje 11 norr om Gävlevägen är Sandbacka 

Park, framför allt i högtrafik, och Högbo Bruk. I proportion till befolkningen har linjen 

det högsta resandet i Sandviken men eftersom avståndet till centrum är relativt långt finns 

stor potential för ytterligare resandeökningar, huvudsakligen som alternativ till cykel. 

 

 

                        Måndag - Fredag            Lördag - Söndag 

Period Högtrafik Dagtrafik Lågtrafik Dagtrafik Nattrafik 

Tid 6-9, 14-18 9-14 18-24 10-24 24-02 

Linje 11 30 30 60 60 120 

Linje 13 30 30 - - - 

Linje 14 30 30 - - - 

Linje 17 30 120 - - - 

Linje 18 - - 60 60 120 

Tabell 6b. Turtätheter i dagens stadsbusslinjenät linjevis, under olika tider 
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I figur 13-15 framgår att resenärerna är övervägande nöjda med särskilt turtätheten men 

även med yttäckningen. Med linjedragningen går åsikterna isär, dock har 

linjesträckningen justerats efter undersökningen till att dras över Klangberget där fler 

människor bor än ute på Högbovägen. Detta var en frekvent uppkommen åsikt under 

perioden för undersökningen och det finns goda skäl att anta ökande positiva åsikter om 

linjesträckningen idag än innan justeringen genomfördes. Linje 11 bedöms idag vara den 

linje som flest resenärer är nöjda med överlag. Att sträckningen växelvis varierar mellan 

ändhållplats Östanbyn och ändhållplats Högbo kan emellertid upplevas något förvirrande 

för sällanresenärer. 

 

4.2.2 Linje 13: Resecentrum – Vallhov – Norrsätra - Resecentrum 

Linje 13 är i praktiken utformad som en genomgående ringlinje som går nästan helt i 

slinga så när som på hållplats Resecentrum och hållplats Posten. Slingan trafikerades 

innan linjenätsomläggningen 2004 varannan tur i högervarv och varannan tur i 

vänstervarv men går numera endast i högervarv. Den stora nackdelen med enkelvarv är 

att boende i västra och södra Barrsätra samt i det befolkningstäta, södra Vallhov får 

väldigt långa restider till centrum då de måste åka hela slingan runt. På samma sätt får 

boende i befolkningstäta Norrsätra långa restider vid resa från centrum. I viss mån finns 

möjligheter till att använda landsortsbusslinjer för resor mellan centrum och Valsargatan 

på Gävlevägen, denna möjlighet är dock något som används i begränsad omfattning av 

resenärerna (Aldal, 2004). Resandet på linjen har minskat med närmare 36 000 

påstigningar per år mellan 2003 och 2006 trots endast små förändringar i själva 

linjesträckningen. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att Norrsätra har en sviktande 

befolkningsutveckling vilket påverkar resandeunderlaget. Därtill har Vega köpcentrum 

tappat sin ställning som Sandvikens enda, halvexterna köpcentrum till fördel för 

Mosaiken där ingen hållplats idag finns pga. platsbrist på Gävlevägen. 

 

Resenärerna är i stort positiva till linje 11 gällande både yttäckning, turtäthet och 

linjesträckning. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att undersökningen gjordes 

ombord på bussarna och att skäl finns till att anta att många boende runt linje 13 väljer 

bort bussen helt och hållet pga. de långa åktiderna. Om detta indikerar det sviktande 

resandet på linje 13 sedan linjenätsomläggningen då b.la omloppsbanan förändrades från 

vartannat högervarv/vänstervarv till enbart högervarv. 
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4.2.3 Linje 14: Resecentrum – Björksätra - Resecentrum 

Linje 14 är den idag största stadsbusslinjen och står för ca 1/3 av resorna med 

stadsbusstrafiken. Resandet har dock sjunkit till mindre än hälften av 2003 års nivå utan 

att några större förändringar har gjorts bortsett från att kvälls- och helgtrafiken har 

övergått till linje 18. Linjen är radiell men går i slinga runt hela Björksätra och angör på 

vägen dit den viktiga målpunkten sjukhuset. Björksätra har idag det enda, levande 

stadsdelscentrat i Sandviken, Björksätra Mitt, till vilket bussen tvingas ta en omväg i en 

extra slinga för att kunna angöra, både på vägen från centrum och mot centrum. Eftersom 

bussen bara går högervarv i slingan innebär det långa restider för boende i södra 

Björksätra mot centrum och boende i norra Björksätra från centrum.  

 

Resenärerna på linje 14 är klart positiva till turtätheten och yttäckningen. 

Linjesträckningen upplevs något sämre men på samma sätt som är fallet med linje 13 så 

kan det antas att det är de mest positiva resenärerna som svarat, d.v.s. de som faktiskt valt 

att fortsätta resa med linje 14. 

 

4.2.4 Linje 17: Resecentrum – Säljan - Resecentrum 

Linje 17 trafikeras så när som på tre hållplatser helt som ringlinje i slinga, på morgonen i 

högervarv och på eftermiddagen i vänstervarv. Dagtrafiken består av endast två turer, en i 

vardera riktningen. Problemet med slingan är precis detsamma som på linje 13 och 14, 

boende i början och slutet av slingan får långa restider när linjen trafikeras i, för dem, fel 

riktning. I Säljan planeras nya bostäder i sjönära områden och resandeunderlaget bör 

således kunna öka något i framtiden. Mellan Säljan och Hedgrind däremot är bebyggelsen 

väldigt gles med bara enstaka byggnader.  

Vid linjeomläggningen 2004 drogs linjen inledningsvis längs Årsundavägen ner till 

Trebo. Protester från resenärerna om dålig tillgänglighet till b.la. kyrkogården i Hedgrind 

medförde emellertid en linjejustering, en justering som faktiskt innebar försämrad 

tillgänglighet för boende i Lassas där bussen hade gått innan linjeomläggningen. Initialt 

fanns även andra förslag med i bilden som att t.ex. låta linjen passera både Hedgrind och 

Lassas och även angöra sjukhuset på vägen tillbaka till Resecentrum.  

 

Resenärernas åsikter om linje 17 är övervägande negativa. Det måste ses som 

alarmerande om en stor del av dem som är mest positiva till linjen (dem som använder 

den) anser att både linjedragningen och turtätheten är ”mycket dålig”. Att turtätheten får 

underkänt bedöms bero på att linjen inte trafikeras överhuvudtaget på kvällar och helger i 
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kombination med svaren i tabell 6a. På Årsundavägen går sporadiska turer med 

landsortsbuss 47, men stora delar av södra Sandviken har obefintlig busstrafik dessa tider.  

 

4.2.5 Linje 18: Resecentrum – Björksätra – Vallhov - Resecentrum 

Linje 18 ersätter linje 13 och 14 på kvällar och helger med att trafikera hela Björksätra 

och hela Vallhov i en enda slinga i enkelvarv. Med en turtäthet på 60 min där bussen 

omväxlande går som linje 18 och linje 11 så räcker det med en enda buss för att sköta all 

kvälls- och helgtrafik i Sandviken. Linje 18 har en sådan lång körsträcka att tiden varken 

räcker för att trafikera Norrsätra eller för särskilt stora resandeökningar som i sådana fall 

skulle öka hållplatstiden. 

 

Resenärerna ger yttäckningen och turtätheten knappt godkänt men linjesträckningen så 

starkt underkänt att linjen inte bedöms vara en del av en förhöjd ambitionsnivå för 

stadsbusstrafiken. Att linjesträckningen är annorlunda på kvällar och helger än på dagarna 

kan också upplevas förvirrande för många.  

 

4.2.6 Landsorts- och regionbussar 

Tre inomkommunala landsortsbussar trafikerar Sandviken, linje 42, 43 och 47, därtill 

kommer linje 44 som korsar kommungränsen till Ockelbo, linje 47 till Hofors och linje 

81 till Gävle (två turer per vardag som förlängd linje till Björksätra Mitt). En renodlad 

regionbuss, linje 41 mellan Gävle och Falun, passerar också Sandviken. Denna linje är 

länets största linje och tillgodoser en stor del av pendlingsbehovet mellan Sandviken och 

Gävle med upp till 10 minuters turtäthet. Slutligen trafikeras Sandviken av buss nummer 

1 i Gävle stadsbusslinjenät via Valbo.  
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Möjligheten att använda landsorts- och regionbussarna för resor inom tätorten är tillåtet 

och praktiskt möjligt för boende intill de större matarlederna. Landsorts- och 

regionbussarna är dock inte koordinerade till stadsbussarna på så sätt att en stadsbuss kan 

gå från punkt A till punkt B varje heltimme medan en landsortsbuss kan gå mellan 

samma punkter fem min senare istället för 30 min senare vilket hade skapat en optimalt 

koordinerad turtäthet. Eftersom landsorts- och regionbussar är anpassade efter 

anslutningar i flera orter så är tidtabellerna oftast heller inte styva. 

 

4.2.7 Övrig kollektivtrafik i tätorten 

Fyra typer av övrig kollektivtrafik finns i tätorten; Flextrafik (se kap 3.4.1), färdtjänst, 

kompletteringstrafik och insatstrafik. Alla dessa fungerar som komplement till 

stadsbussarna för människor med högre krav på korta avstånd till hållplats (flextrafik och 

färdtjänst) eller om många människor ska till samma plats samtidigt (insatsbussar), t.ex. 

vid särskilda evenemang. Flextrafiken och färdtjänsten medför minskade krav på 

yttäckningen för stadsbussarna där istället högre prioritering kan ges åt turtäthet.  

Förutom de nämnda kollektivtrafikslagen stannar både tåg och långfärdsbussar vid 

Resecentrum.  

 

4.2.8 Den fysiska strukturen och målpunkter  

Sandviken är en tätort tydligt uppdelad i två halvor av järnvägen som utgör en barriär 

mellan norr och söder. I stadens norra ytterstadsdelar är bebyggelsen lokaliserad till ett 

Figur 17. Linjesträckningen för 
landsortsbussar (röd) och regionbussar 
(svart) inom tätorten 
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stråk mot Östanbyn medan staden är mindre flikig mot söder. Flera befolkningstäta 

stadsdelar som präglas av miljonprogramsområden är på väg i en nedåtgående spiral 

befolkningsmässigt, till förmån för nybyggda bostadsområden i attraktiva områden i både 

norr och söder på ca 3-5 km avstånd från stadskärnan. En viss förtätning av bebyggelsen 

sker också i centrum men huvudsakligen styrs utbyggnaden av bostadsefterfrågan i 

attraktiva lägen som glesar ut staden och ökar avståndet mellan tätortsgränsen och 

stadskärnan. 

 

De viktigaste målpunkterna beskrivs och redovisas i bilaga 2. Det finns en klar tendens 

att de flesta av de viktigaste målpunkterna ligger i stadskärnan eller strax nordväst därom, 

d.v.s utom gångavstånd från Resecentrum vilket t.ex. kan innebära att tågresenärer måste 

byta till stadsbuss för att ta sig ända fram till målpunkten. Anmärkningsvärt är att ingen 

av stadsbusslinjerna idag har en hållplats på gångavstånd från fler än fyra av 

målpunkterna vilket skapar en stor bytesfrekvens för resande från en viktig målpunkt till 

en annan viktig målpunkt (förutom Resecentrum dit alla linjer går). 

 

4.2.9 Sammanfattande bedömning av dagens linjenät 

Dagens linjenät har vissa kvaliteter som är värda att tas vara på men också ett antal stora 

brister som redovisas i sammanfattande form i tabell 7. Grundproblemet är, som i så 

många andra städer, att de ekonomiska ramarna har medfört sänkt resstandard där enda 

lösningen att klara de ekonomiska begränsningarna för att upprätthålla stadsbusstrafik 

överhuvudtaget har varit att anlägga flera busslinjer i kostnadsslimmade ringlinjer med 

god yttäckning men med långa restider. Detta innebär i praktiken att många kan åka buss 

men få vill göra det om möjlighet finns att ta bilen eller cykeln istället. Av den fysiska 

utbyggnadsstrukturen att döma så lokaliseras allt fler bostäder till lägen på över 3 km från 

centrum, d.v.s. staden expanderar i storlek men minskar i täthet. Eftersom dessa områden 

inte ens ligger på cykelavstånd från centrum för många så innebär detta emellertid 

förbättrade förutsättningar för busstrafiken, om de nya områdena kan tillgodoses med god 

busstrafik. Dock är det viktigt att cykeltrafiken och busstrafiken samverkar för det finns 

egentligen ingen vinst med att locka cyklister till att åka buss. Många gånger tenderar 

emellertid cyklister till att lättare kunna lockas över till bussen jämfört med bilister då 

skillnaden i restidskvot ofta är till bussens fördel jämfört med cykeln på sträckor längre 

än 4 km (läs mer i kap 2.7  om restidskvoter i allmänhet och kap 6.4 om restidskvoter i 

Sandviken). En egenskap med dagens linjenät är de nästan perfekta omloppsbanorna där 

samtliga linjer både avgår och ankommer från/till Resecentrum varje hel- och halvtimme 

enligt en styv tidtabell. Detta är en fördel i fråga om resurseffektivitet och 
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bytesmöjligheter men en nackdel i flexibilitet för framtida förändringar eftersom några 

stora åtgärder i linjesträckningen inte låter sig göras då det kan orsaka att 

omloppsbanorna bryts och upprepade förseningar riskerar att uppkomma.  

En annan aspekt är linjenätets identitet och profilering med avseende på hur Sandvikens 

invånare uppfattar stadsbusstrafiken. Inga mätningar har gjorts men det finns ändå 

anledning att anta brister i profilering. Detta fenomen diskuteras i kapitel 6.6.2. 

 

Gällande resenärernas åsikter som framkommit av undersökningarna är inställningen till 

yttäckningen övervägande god då minst 58% av resenärerna på varje linje ställer sig 

positiva (”mycket bra” eller ”ganska bra”) till den. På de tre största linjerna, 11, 13 och 14 

är även inställningen till turtätheten mycket god. Linjesträckningen däremot har 

förändrats väsentligt på linje 11 och linje 17 sedan undersökningen genomfördes men 

bedöms ändå vara godkänd endast för linje 11 överlag. Resenärernas åsikter stämmer väl 

överens med den princip linjenätet är uppbyggd enligt, d.v.s. med god yttäckning, relativt 

höga turtätheter, men många s.k. ringlinjer i slinga som innebär långa åktider. 

 

 

 

Del av linjenätet Kvaliteter Brister Kommentar 

Hela Resurseffektivt, 
enhetliga tidtabeller, 
goda 
bytesmöjligheter, god 
yttäckning 

Många linjer, dålig 
tillgänglighet till vissa 
målpunkter, svag 
identitet, långa 
restider, dålig 
samverkan mellan 
linjer. 

Korta bytestider och 
transporteringstid 
till/från hållplats men 
långa åktider och 
vänetider. Summa 
summarum, långa 
restider. 

Linje 11 Gen linjesträckning 
mot Högbo, hög 
turtäthet 

Dålig koordination 
med linje 44, 
passerar ej Mosaiken. 

Linjen trafikeras alla 
dagar både dag och 
kväll. 

Linje 13 God yttäckning, hög 
turtäthet 

Långa restider för 
boende i början/slutet 
av slingan. 

Linjen går bara 
högervarv i slingan. 

Linje 14 God yttäckning, hög 
turtäthet 

Långa restider för 
boende i början/slutet 
av slingan. 

Linjen går bara 
högervarv i slingan. 
Kräver bussbyte för 
resande till 
stadscentrum 

Linje 17  Resurseffektiv och 
hög åkhastighet. 

Långa restider för 
boende i början/slutet 
av slingan, linjen 
trafikeras främst i 
högtrafik och gör flera 
stadsdelar busslösa 
övriga tider. 

Linjen går högervarv i 
slingan på morgonen 
och vänstervarv på 
eftermiddagen. 
Kräver bussbyte för 
resande till 
stadscentrum 

Tabell 7. Sammanställning av kvaliteter och brister i dagens stadsbusslinjenät. 
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Linje 18 God yttäckning Långa restider för 
boende i början/slutet 
av slingan 

Linjen går bara 
högervarv i slingan 
Norrsätra utan 
busstrafik på helger. 

Flextrafik och 
färdtjänst 

God yttäckning  Komplement till den 
allmänna busstrafiken 
som ger minskade 
krav på yttäckning. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas och beskrivs de resultat som framkommit i arbetet och som utgör 

själva produkten av arbetet. Ställningstaganden och reflektioner om redovisade resultat 

återfinns i kap 6 där även jämförelser med dagens linjenät redovisas och diskuteras. 

 

5.1 Det föreslagna linjenätet 

Det föreslagna stadsbusslinjenätet för Sandvikens tätort består av fyra linjer (figur 18), 

vilka i det här arbetet benämns som: Linje A (grön), linje B (blå), linje C (röd) och linje D 

(gul). Alla fyra linjerna trafikeras mellan 06-18 på vardagar, ungefärliga tider (se 

Figur 18. Linjekarta för det föreslagna linjenätet 
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tidtabeller i bilaga 8), och linje A, B och C även på kvällar och helger (tabell 8). 

Linjesträckningen på samtliga linjer är enhetlig både på vardagar, kvällar och helger och 

är uppbyggt på ett sådant sätt att omloppsbanorna innehåller ett mått av flexibilitet så att 

de kan justeras om förutsättningarna förändras. 

.  

 

* 30 min turtäthet till Björksätra, 60 min till Östanbyn 

 

Nedan presenteras linjerna i det föreslagna linjenätet var för sig: 

 

5.1.1 Linje A: Östanbyn – Resecentrum - Björksätra 

Linje A är i princip en sammanslagning av dagens linje 14 och halva dagens linje 11, så 

när som på tre justeringar i linjesträckningen.  

1. Södergående bussar passerar inte Björksätra Mitt. 

2. Linjen går på Hyttgatan i båda riktningarna. Detta förutsätter att Hyttgatan 

öppnas upp för busstrafik (se kap 5.5) 

3. Linjen går på Gävlevägen mellan korsningarna Hyttgatan och Högbovägen. 

 

Linjen börjar på ändhållplatsen i Östanbyn och ankommer till Resecentrum ca 12-13 min 

senare. Ytterligare 2-3 min därefter avgår bussen från Resecentrum, fortsätter mot 

Björksätra via Sjukhuset, och passerar Björksätra Mitt på vägen tillbaka mot 

Resecentrum. Hela sträckan Resecentrum – Björksätra – Resecentrum tar ca 27 min. 

Observera att de exakta åktiderna varierar mellan olika tider på dygnet. Detta innebär att 

tidsregleringen på Resecentrum, och eventuellt även på ändhållplatserna, blir längre i 

lågtrafik. 

 

Linjens bussomlopp tar 60 min vilket kräver två bussar i omlopp i högtrafik för att erhålla 

30 min turtäthet. På dagtid (09-14) föreslås att endast varannan buss trafikerar sträckan 

                        Måndag - Fredag            Lördag - Söndag 

Period Högtrafik Dagtrafik Lågtrafik Dagtrafik Nattrafik 

Tid 6-9, 14-18 9-14 18-24 10-24 24-02 

Linje A 30 30/60* 60 60 120 

Linje B 60 60 120 120 - 

Linje C 30 30 60 60 120 

Linje D 30 60 - - - 

Tabell 8. Turtätheter i det föreslagna stadsbusslinjenätet linjevis, under olika tider 
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Resecentrum – Östanbyn då det inte bedöms finnas ett tillräckligt stort resandeunderlag 

på sträckan för 30 min turtäthet i lågtrafik. På kvällar och helger trafikeras hela linjen 

med 60 min turtäthet. 

 

5.1.2 Linje B: Högbo - Resecentrum – Säljan 

Linje B är en sammanslagning av halva dagens linje 11 och halva linje 14. Den är den 

enda av de fyra linjerna i det föreslagna linjenätet som inte går i slinga. Principen är 

enkel, linjen startar i Högbo och går via Resecentrum till Säljan och sedan tillbaka till 

Högbo. Hela sträckan fram och tillbaka tar 60 min inklusive tidsreglering vilket innebär 

60 min turtäthet på hela linjen med en buss i omlopp. På kvällar och helger föreslås 120 

min turtäthet med bruten linje, se kap 5.3. På helgkvällar är det primära förslaget att ingen 

trafik på linjen bedrivs. Istället hänvisas resenärer mot Högbo till linje 44 mot Ockelbo 

eller linje A mot Östanbyn beroende på var resan går.   

 

5.1.3 Linje C: Resecentrum – Vallhov – Resecentrum 

Linje C motsvarar fullständigt dagens linje 13 bortsett från att Norrsätra inte trafikeras. 

Linjen kan således även fortsättningsvis trafikeras i enkelvarv när åktiden från Vallhov 

förkortas med 3-6 min vilket är den tiden som sparas på att inte trafikera Norrsätra. 

Förslaget medför 30 min turtäthet på vardagar och 60 min turtäthet på kvällar och helger 

med en buss i omlopp på vardagar och en buss tillsammans med linje B på kvällar och 

helger (tabell 14). 

 

5.1.4 Linje D: Norrsätra – Resecentrum - Hedgrind 

Linje D kan sägas bestå av delar från dagens linje 13 och linje 17. Linjesträckningen går i 

en åtta, d.v.s. linjen börjar vid Resecentrum och går söderut via Lassas/Hedgrind i 

vänstervarv för att sedan gå tillbaka till Resecentrum och norrut till Norrsätra vars slinga 

trafikeras i högervarv, och slutligen tillbaka till Resecentrum. Hela omloppet 

Resecentrum – Lassas/Hedgrind – Resecentrum – Norrsätra – Resecentrum, beräknas ta 

30 min inklusive marginaler, d.v.s. sträckorna Resecentrum – Norrsätra – Resecentrum 

och Resecentrum – Lassas/Hedgrind – Resecentrum ska båda klaras av på 15 minuter 

inklusive marginaler. Beroende på resandemängder och trafiksituation på Parkvägen kan 

tidtabellen vissa turer eventuellt bli svår att hålla i högtrafik, se kap 6.5.  
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5.2 Linjenätsinformation 

På en timme går det ett bussomlopp på linje A och linje B samt två bussomlopp på linje C 

och linje D, den sammanlagda sträckan som trafikeras varje timme i högtrafik av fem 

bussar är således 87,4 km. Den exakta fördelningen mellan linjerna visas i tabell 9 och 

10. Att de genomsnittliga åkhastigheterna är högre i tabell 10 beror på att 

tidsmarginalerna där är borträknade (se bilaga 4). Vad som inte framgår av statistiken är 

att åkhastigheten generellt är lägre i de centrala delarna vilket kan ge väldigt låga 

åkhastigheter mellan två centrala hållplatser, i synnerhet om de ligger på ömse sidor om 

Resecentrum, detta åskådliggörs t.ex. genom att jämföra åkhastigheten för linje C i de 

båda tabellerna. Å andra sidan trafikeras många av de centrala hållplatserna av fler än en 

linje vilket ger högre turtäthet och inte nödvändigtvis längre restider. 

 

Linje B är den snabbaste linjen följd av linje D, mestadels på grund av linjens norra del 

Resecentrum – Högbo som har en genomsnittlig åkhastighet på 32 km/h. Hastigheten är 

starkt relaterad till medelavståndet mellan hållplatserna, t.ex. linje B och i synnerhet 

Högbodelen har längst genomsnittligt avstånd mellan hållplatserna följd av södra delen 

på linje D mot Hedgrind som har både den näst högsta hastigheten och det näst längsta 

medelavståndet mellan hållplatserna. Observera att hastigheterna är förutsättningen för att 

tidtabellen ska kunna hållas, d.v.s. den förutsatta hastigheten. Hastigheten kan i 

verkligheten vara lägre men då riskerar bussen att bli försenad. 

 

* Sammanlagd trafikerad sträcka per linje A/B bussomlopp (per timme) 

** Anledningen till att det totala antalet hållplatser inte överensstämmer med summan av linjernas hållplatser beror på att 

vissa hållplatser trafikeras av flera linjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linjelängd per 

omlopp 
Genomsnittlig 
åkhastighet 

Antal 
hållplatser 

Medelavstånd mellan 
hållplatser 

Linje A 20720 m 20,7 km/h 32 398 m 
Linje B 25820 m 25,8 km/h 30 445 m 
Linje C 8650 m 17,3 km/h 21 393 m 
Linje D 11780 m 23,6 km/h 21 421 m 

Totalt 87400 m* 23,3 km/h 82** 417 m 

Tabell 9. Linjevis uträknad statistik över det föreslagna linjenätet 
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Tabell 10. Uträknad statistik över det föreslagna linjenätet per linjesträcka från Resecentrum. 
 

 

* Änhållplatsen är här den hållplats som ligger närmast mittpunkten i slingan 

** Siffrorna avser hela linjen 

5.3 Tidtabeller och bussomlopp 

Tidtabellerna för det föreslagna linjenätet redovisas i bilaga 2. Bussomloppen i högtrafik 

redovisas grafiskt i bilaga 4. 

 

Fyra bussar finns idag tillgängliga för Sandvikens stadsbusstrafik. I princip går samtliga 

fyra bussar i omlopp mellan 06-18 på vardagar medan bara en buss går i omlopp på 

kvällar och helger. I det föreslagna linjenätet förutsätts att ytterligare en buss görs 

tillgänglig för stadsbusstrafiken och att samtliga fem bussar är i omlopp mellan 06-09 och 

14-18 på vardagar varav fyra av dem går i omlopp mellan 09-14 och två stycken på 

kvällar och helger (en buss efter kl. 23 på kvällarna). 

 

Samtliga linjer är planerade med enhetliga bussomlopp. Med det menas att bussens åktid 

inklusive marginaler och tidsreglering är 30 min från Resecentrum till ändhållplatsen och 

tillbaka till Resecentrum, förutom på linje D då den är 15 min. På de linjer/linjedelar som 

har slingor istället för ändhållplatser gäller samma princip men där kan mitten av slingan 

sägas motsvara ändhållplatsen. Notera att samtliga linjer är tidsmässigt lika långa på 

ömse sidor om Resecentrum, detta för att skapa förutsättningar för en styv tidtabell där 

bussen avgår på samma minut varje timme. Varje jämn hel- och halvtimme i högtrafik 

ankommer båda bussarna på linje A, bussen på linje C och bussen på linje D till 

Resecentrum vilket skapar snabba och enkla byten enligt Rendez Vous-principen (tabell 

12). Observera att båda bussarna på linje A alltid möter varandra på Resecentrum från 

olika riktningar eftersom åktiden på ömse sidor om Resecentrum är lika långa. I bilaga 3 

visas grafiskt hur bussarna rör sig i förhållande till varandra i högtrafik och hur de möts 

på Resecentrum. I dagtrafik är enda skillnaden mot högtrafik att linje A endast ankommer 

söderifrån till Resecentrum på jämna halvtimmar (:30) och att linje D endast ankommer 

:45 och :00.  

Sträcka 
Sträcka till 
ändhållplats 

Genomsnittlig 
åkhastighet 

Antal 
hållplatser 

Medelavstånd mellan 
hållplatser på sträckan 

Östanbyn 6210 m 27,6 km/h 16 414 m 

Björksätra 4150 m* 18,4 km/h 17 371 m 
Högbo 7210 m 32,0 km/h 14 555 m 

Säljan 5700 m 25,3 km/h 17 356 m 
Norrsätra 2860 m* 25,4 km/h 12 332 m 

Hedgrind 3030 m* 26,9 km/h 10 478 m 
Linje C 8650 m** 19,2 km/h 21 387 m 
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Tabell 12. Linjeankomster till Resecentrum i dagtrafik 

Tabell 11. Linjeankomster till Resecentrum i högtrafik 

I kvälls- och helgtrafik ankommer linje A söderifrån samtidigt som linje B och linje A 

norrifrån samtidigt som linje C. När linje C ankommit till Resecentrum fortsätter bussen 

som linje B, varannan timme mot Säljan och varannan timme mot Högbo. På så sätt kan 

en enda buss trafikera två linjer (tabell 14). 

 

 

Tid Linjer som ankommer till Resecentrum i dagtrafik 

:00 A, C,  

:15 B, D 

:30 A, C, D 

:45 B 

 

 

Tid Linjer som ankommer till Resecentrum i kvälls- och helgtrafik 

:00 A, C 

:15  

:30 A, B 

:45  

 

 

Fordon Högtrafik Dagtrafik Kvälls/helgtrafik 

Buss 1 Linje A Linje A  Linje A 

Buss 2 Linje A Linje A södra – linje D Linje C – Linje B södra – Linje 

C – Linje B norra 

Buss 3 Linje B Linje B  

Buss 4 Linje C Linje C  

Buss 5 Linje D   

 

Tid Linjer som ankommer till Resecentrum i högtrafik 

:00 A, C, D 

:15 B, D 

:30 A, C, D 

:45 B, D 

Tabell 13. Linjeankomster till Resecentrum i kvälls- och helgtrafik 

Tabell 14. Linjetrafikering för varje buss 
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Av tabell 14 kan utläsas att det bara är i högtrafik (7 timmar/vardag) som alla fem 

bussarna används. Det föreslagna linjenätet tillåter liksom dagens linjenät en hög 

resurseffektivitet där tidsregleringen har minimerats och samma buss ibland växlar 

mellan olika linjer för att aldrig vara ”sysslolös”. 

 

5.4 Hållplatser 

I förslaget till ett nytt linjenät ingår sex helt nya hållplatser, en befintlig hållplats som 

behöver justeras, en hållplats som behöver flyttas, en hållplats som behöver byggas ut, en 

befintlig hållplats som helt behöver tas i anspråk för stadsbusstrafiken och slutligen två 

halva (på ena sidan av vägen) hållplatser som behöver tas i anspråk för stadsbusstrafiken. 

Märk väl att de sex helt nya hållplatsernas lokalisering endast redovisas på linjekartan 

som de optimala platserna med hänsyn till hållplatsavstånd och yttäckning och inte med 

hänsyn till praktisk genomförbarhet. T.ex. är de nya hållplatserna på den vältrafikerade 

Gävlevägen ett dilemma då platsbrist råder och trafikstockning lätt uppkommer om 

bussarna hindrar biltrafiken. Något som för övrigt försinkar även bussarna. 

 

Sammanlagt rör det sig således om 12 helt eller delvis nya hållplatser vilka presenteras 

nedan var för sig och visas i figur 19: 

• ”Mosaiken” Ny hållplats på Gävlevägen vars sträcka idag trafikeras av linje 

13, men utan möjlighet att angöra Mosaiken pga. platsbrist för hållplats. 

• ”Gävlevägen”. Ny hållplats på Gävlevägen. Önskvärt vid förslagets 

genomförande är om hållplatsen anläggs på båda sidor vägen. 

• ”Sandvikens centrum”. Ny hållplats på Hyttgatan som förutsätter att denna 

öppnas för busstrafik.  

• ”Hammarbygatan”/”Lassasvägen”/”Timotejvägen”. Nya hållplatser i 

Lassas. Observera att bussen går enkelvarv i slingan vilket innebär att endast 

hållplatsangöring på ena sidan av vägen krävs.  

• Valsargatan. Befintlig hållplats som idag trafikeras av landsorts- och 

regionbussar i båda riktningarna. För att möjliggöra trafikering av linje D i 

ena riktningen krävs att hållplatsangöringen på den norra sidan av 

Gävlevägen flyttas österut, innan infarten till Älgstigen. 

• Jerntorget. Befintlig hållplats som behöver byggas ut med två nya 

hållplatsangöringar på Hyttgatan för att göra tillgodose den nya sträckningen 

på linje A. Dagens hållplatsangöringar kan behålls för landsorts busstrafiken. 

• Björksätra Mitt. Befintlig hållplats som behöver byggas ut med två nya 

hållplatsangöringar på Sätragatan åt linje B. 
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• Promenaden. Befintlig hållplats som idag trafikeras av landsorts- och 

regionbussar i båda riktningarna. I förslaget tas hållplatsen i anspråk också av 

stadsbusstrafiken i båda riktningarna. 

• Enen/Kanalparken. Befintliga hållplatser som idag trafikeras av landsorts- 

och regionbussar i båda riktningarna och av stadsbusslinje 13 i ena 

riktningen. I förslaget tas båda hållplatserna i anspråk av stadsbusstrafiken i 

båda riktningarna. 

 

 

 

 

5.5 Ekonomi 

Den driftkostnadsökning som ett genomförande av förslaget skulle medföra har endast 

överslagsräknats för att få kunskap om ifall kostnaderna är realistiska eller inte och vilken 

kostnadsnivå det handlar om. Investeringskostnaderna för t.ex. nya hållplatser, ny 

linjekarta m.m. har inte beräknats då de kan ses som försumbara i ett längre perspektiv. 

Driftskostnaderna har räknats avrundade och ska ses mer som en indikation snarare än en 

exakt beräkning (tabell 15).  

 

 

 

 

Figur 19. Helt eller delvis nya hållplatser i det 
föreslagna linjenätet 
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Driftskostnader: Kostnad Kommentar 
Förarlöner 17200 

kr/veckan 
200 kr/tim vardagar, 300 kr/tim 
kvällar/helger. 70 busstimmar extra 
(10 tim/vardagar, 12 tim/helgdag) 

Bränsle/service 7000 
kr/veckan 

100 kr/timme som bussen rullar 

Summa: 24200 
kr/veckan 

 

 

En driftkostnadsökning på 24 200 kr/veckan innebär att det med dagens biljettpriser 

skulle behövas en ökning med ca 1860 resenärer/veckan (räknat på 13 kr/resa) med 

stadsbusstrafiken för att gå jämnt upp rent företagsekonomiskt. 1700 resenärer/veckan 

blir ca 96 800 resenärer/år med 100% kostnadstäckning och 48 400 resenärer/år med 50% 

kostnadstäckning, d.v.s. en rimlig ökning även om de absoluta talen kan justeras ner 

något då sommartrafiken medför både mindre kostnader och mindre intäkter. Just 50% 

kostnadstäckning kan ses som en måttstock då det är ett rimligt mål att på kort sikt sträva 

mot i fråga om kostnadstäckning. Till detta kommer de samhällsekonomiska vinster som 

kollektivtrafiken alltid bidrar med (se kap 2.3).  

 

5.6 Bussar i centrum 

Sträckningen i det föreslagna linjenätet för linje A går över Hyttgatan som idag är gågata 

och avstängd för motorfordonstrafik. Frågan om Hyttgatan verkligen ska öppnas för 

busstrafik är inte avgjord och beslutad, därför får den föreslagna sträckningen ses som en 

form av flexibilitetsprövning. Om Hyttgatan öppnas för busstrafik bedöms linje A vara 

den linje som är lämpligast att trafikera Hyttgatan med hänsyn till linjens turtäthet, 

sträckning och att den till skillnad från linje C är dubbelriktad vilket ger även resenärer 

söderifrån möjligheten att angöra centrum centralt. 

 

Med hänsyn till den situation som idag råder bedöms det inte vara lämpligt med att fler än 

en busslinje trafikerar Hyttgatan till att börja med. Mer om genomförandet för bussar i 

centrum diskuteras i kapitel 6.5. 

 

Tabell 15. Överslagsräknade driftskostnader 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten från kapitel 5 tillsammans med kontentan från 

övriga kapitel. Till skillnad från föregående kapitel baserat detta på subjektiva åsikter och 

argumentationer. 

6.1 Jämförelse mellan dagens linjenät och det föreslagna 

Nedan görs en jämförelse mellan dagens linjenät och det föreslagna linjenätet i fråga om 

de faktorer som påverkar restiden. Själva utgångspunkten för arbetet har varit att 

förändringarna ska vara så små som möjligt och att de förändringar som ändå måste ske 

uteslutande ska vara till det bättre om inte eventuella försämringar kan anses obetydliga.  

I tabell 16 sammanfattas de förändringar som skett.  

 

Linjesträckning 

Dagens linjenät utgörs av fem linjer varav samtliga uppvisar brister i enkelhet och 

samtliga utom en i restid. Tre av linjerna är utpräglade ringlinjer i slinga, en fjärde går till 

största delen i slinga (linje 14) och den femte har olika ändhållplatser på varannan tur.  

 

Det föreslagna linjenätet utgörs av fyra linjer, eller sju linjer om de räknas radiellt, av 

vilka tre är genomgående linjer och en är utpräglad ringlinje som motsvarar dagens linje 

13 men som har förkortats. Antalet hållplatser ökar från 75 till 82 varav 16 hållplatser 

trafikeras av två linjer, en hållplats av tre linjer och två hållplatser av fyra linjer. Den 

totala linjesträckningen per buss blir något kortare i och med att transportsträckan 

Säljan - Hedgrind försvinner. 

 

Yttäckning 

Det föreslagna linjenätet täcker in nästan hela Sandvikens tätort med ett gångavstånd på 

400 m från närmaste hållplats såvida Gävle stadsbusslinje 1 med 60 min turtäthet räknas 

in (figur 20). I annat fall är östra delen av centrum en vit fläck på kartan vilket bland 

annat beror på att Storgatan är olämplig för busstrafik och att alla linjer bör passera både 

Resecentrum och stadscentrum. Minskas gångavståndet till 200 m blir resultatet ett helt 

annat, då täcks ungefär halva tätortens yta in av linjenätet. Vissa delar av t.ex. Vallhov 

och Lassas är i det närmaste omöjliga att täcka in med linjenätet trots att bussen går i 

slinga. Det är ett resultat av 60 och 70-talens funktionsuppdelade stadsplanering som var 

tänkt att hålla bilarna borta från bostadsområdena men eftersom bussen använder samma 

vägar som bilen så fick det bieffekten att även bussens hålls borta från bostadsområdena. 
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Skillnaden mot dagens linjenät i fråga om yttäckning är främst att yttäckningen blivit 

bättre i Lassas och längs Parkvägen. Bortsett från områdena i östra centrum bedöms 

yttäckningen inte kunna förbättras ytterligare utan att öka den totala restiden alltför 

mycket. Människor med ett behov av korta gångavstånd tillgodoses med anropsstyrd 

trafik och boende i Trebo och Östanå/Lövbacken av landsortsbussar respektive Gävle 

stadsbusslinje 1. I det sistnämnda fallet är det aldrig bra att göra vissa områden beroende 

av en busslinje som kommunen själv inte kan styra över. Däremot finns möjligheter till 

anropsstyrd trafik även i dessa områden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Yttäckning av områden inom 400 m 
gångavstånd från närmaste hållplats. Lila cirklar 
är yttäckning av stadsbusslinje 1 från Gävle. 

Figur 21. Yttäckning av områden inom 200 m 
gångavstånd från närmaste hållplats. Lila 
cirklar är yttäckning av linje 1 från Gävle 
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Linje idag Linje i 
förslaget 

Positiva förändringar Negativa 
förändringar 

Linje 11 Linje A norra 
& linje B 
norra 

Ökad turtäthet, centralare 
linjedragning i centrum 

 

Linje 13 Linje C Förkortad åktid från Vallhov 
till centrum pga. 
linjeförkortning. 

Sämre möjligheter 
för resa mellan 
Vallhov - Norrsätra 

Linje 14 Linje A södra Möjlighet att resa från 
Björksätra till centrum utan 
bussbyte. 

 

Linje 17 Linje B södra 
och linje D 
södra 

Kortare åktider för boende i 
Sätra - Säljan och Hedgrind 
till centrum. Trafik även på 
kvällar och helger på linje B. 
Lassas får busstrafik. 

Sämre turtäthet i 
högtrafik till Sätra – 
Säljan.. 

Linje 18 Ingen 
motsvarighet 

En linje som bara har en 
plats i ett kostnadsslimmat 
linjenät tas bort. 

 

Ingen 
motsvarighet 

Linje D norra Förbättrad yttäckning av 
områden vid Parkvägen. 
Ökad turtäthet och förkortad 
restid till Norrsätra.  

 

 

Turtäthet 

Med ytterligare en stadsbuss är det naturligt att turtätheten blir bättre. Egentligen är det 

bara Stensätra – Sätra – Säljan – Hedgrind som får sämre turtäthet under någon tid på 

dygnet, i det här fallet från 30 min turtäthet till 60 min turtäthet i högtrafik. Norrsätra 

bibehåller en turtäthet på 30 min i högtrafik, däremot minskar åktiden till Norrsätra i så 

hög grad att det till och med skulle kunna vara en faktor som bidrar till att stärka 

stadsdelens attraktionskraft eller åtminstone minskar den nedåtgående spiralen som 

stadsdelen befinner sig i dagsläget. Övriga stadsdelar får en oförändrad eller ökad 

turtäthet, t.ex. boende i Björksätra som även kan nyttja linje B över hela dygnet för resor 

mot centrum. 

 

6.2 Komplikationer och möjliga justeringar 

Under arbetets gång har en rad komplikationer uppkommit i vilka det inte funnits 

tillräckligt med underlag för att ta ett givet beslut. De förordade beslut som tagits är de 

som redovisas i resultatdelen. Nedan nämnda komplikationer kan däremot ses som en 

diskussion av hur möjliga justeringar kan göras beroende på hur framtiden utvecklar sig 

eller bara som alternativ ur ren genomförandesynpunkt. Denna möjlighet till justeringar 

bör inte ses som något negativt att optimala beslut inte är möjliga att ta i frågan. Istället är 

möjligheten relaterad till den flexibilitet det föreslagna linjenätet medför som tillåter en 

Tabell 16. Linjevis sammanfattning av de förändringar som uppkommit i och med det föreslagna 
linjenätet 



 

 

61 

rad variationer och justeringsmöjligheter beroende på vilken inriktning som eftersträvas 

och vilka politiska beslut som tas. Justeringarna utgår från det presenterade 

huvudförslaget och kan delas in i linjenätsjusteringar och tidtabellsjusteringar.  

 

Alternativ 1: 

• Linje C till Norrsätra på helger? Linje C skulle kunna återgå till dagens  

linje 13-sträckning på kvällar och helger för att ge Norrsätra busstrafik även de 

tider då linje D inte trafikeras. Nackdelen är att resande från Vallhov får längre 

åktid till centrum och att principen med exakt samma linjesträckning under alla 

tider går förlorad.  

 

Alternativ 2: 

• Linje D (Norrsätra – Hedgrind) trafikeras även på kvällar och/eller helger? 

Med två bussar i omlopp på kvällar och helger kan linje D trafikeras med 60 min 

turtäthet på bekostnad av trafikeringen på hela linje B eller med 120 min turtäthet 

på bekostnad av linje B södra eller linje B norra. 60 min turtäthet på linje D 

skulle även kunna ske på bekostnad av turtätheten på linje A norra delen men det 

är en möjlighet som här inte förordas då 120 min turtäthet av erfarenhet tenderar 

till att skrämma bort fler resenärer än den extra kostnaden med 60 min turtäthet 

innebär. Det är här fråga om en avvägning mellan yttäckning och enkelhet i 

linjesträckningen. 

 

• Björksätra Mitt trafikeras i båda riktningarna av linje A. Denna slinga 

innebär en förlängd åktid på ca 1,5-2 min (Sandviken Samtrafikenheten, 2003). 

Tid finns att köra slingan i båda riktningarna, dock ökar åktiden mellan centrum 

och södra/norra Björksätra. Resonemanget för att inte trafikera Björksätra Mitt 

från centrum är att få människor bedöms åka från centrala Sandviken till 

Björksätra Mitt, dessutom kan de boende i närheten av Björksätra Mitt istället 

använda hållplatserna i Björksätra väst som nås bara några minuter senare än 

Björksätra mitt. 

 

• Linje B koordineras optimalt till linje A norrut i dagtrafik för ett erhålla 30 

min turtäthet mellan Resecentrum – Sandbacka Park även dagtid. I 

huvudförslaget avgår linje B från Resecentrum :45 och linje A :00 varje timme 

dagtid. Med optimal koordination menas att linje B istället ändras till att avgå :30 

i dagtrafik. Nackdelen med en sådan förändring är avkall på enkelheten då den 

styva tidtabellen inte kan hållas hela dagen (Linje B avgår :45 i högtrafik). Det är 
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alltså fråga om en avvägning mellan koordinerad turtäthet och enkelhet i 

tidtabellen. 

 

• Ny hållplats på Årsundavägen. Avståndet mellan hållplatserna på linje D på 

Årsundavägen är långt. En ny hållplats skulle kunna anläggas i höjd med 

Bondegatan under förutsättning att tidtabellen för omloppet kan klaras. 

 

6.3 Måluppfyllelse 

I kap 1.2 redovisas målen för det nya linjenätet innan arbetet med att ta fram ett nytt 

linjenät startade. I tabell 17 redovisas vad som gjorts för att uppnå de fem delmålen.  

 

6.4 Resandeförändringar och restidskvoter 

Att göra manuella prognoser över hur det föreslagna linjenätet skulle öka antalet 

resenärer är svårt. Bättre är att undersöka hur andra jämförbara städer har ökat sitt resande 

efter liknande åtgärder och hur resandet har förändrats tidigare i Sandviken. Många 

kommuner, inklusive Sandviken, har idag hamnat i en nedåtgående spiral där minskat 

nyttjande av kollektivtrafiken tvingar fram besparingar som leder till försämringar och 

ytterligare minskat nyttjande. Det är viktigt att inse att det i det flesta fall inte räcker med 

att öka kollektivtrafikens attraktionskraft utan att även restriktioner mot biltrafiken 

behöver göras. Det optimala är om båda inriktningarna kan kombineras, d.v.s. om bussen 

kan gynnas på bilens bekostnad i trafiksystemet genom framkomlighetsprioriteringar. I 

Luleå gjordes en liknande linjenätsomläggning av stadsbusstrafiken 2003 med en bedömd 

Mål Vad som gjorts för att uppnå målet 

Restid Fler hållplatser = Minskad transporttid till/från hållplats. 
Ökad turtäthet med fler turer och bättre koordinering i tidtabellen = 
minskad väntetid 
Genomgående linjer men alla bussar ankommer ej samtidigt till 
Resecentrum = minskat antal byten men längre bytestid för ett fåtal. 
Genare linjesträckningar, förslag på förbättrad framkomlighet = minskad 
förseningstid och förkortad åktid. 
Färre slingor (ringlinjer) = Förkortad åktid 

Enkelhet Färre antal linjer, enhetlig linjesträckning vid alla tidpunkter, styva 
tidtabeller, förslag på profilering och identitet. 

Flexibilitet Minskad betydelse av varje enskild linje för den sammanlagda 
stadsbusstrafiken, förslag på justeringar. 

Samverkan  Koordinering mellan stadsbusstrafik och landsortsbusstrafik. 
Så små 
förändringar 
som möjligt 

Endast sju nya hållplatser behövs och inga nya vändplatser. Dagens 
linjesträckningar behålls i stort sett intakta. 

Tabell 17. Uppfyllelse av de uppställda mål som var utgångspunkten för det nya förslaget 
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resandeökning på 21%, i huvudsak genom att minska på restider, förbättra enkelheten och 

flexibiliteten,  bygga om i centrum för att förbättra bussarnas framkomlighet samt en 

uttalad ekonomisk satsning på stadsbusstrafiken (Häggström, 2002). Bedömningen 

infriades då resandet ökade med upp till 30% vissa tider och runt 20% överlag. 

Tendensen var dock att de som reste mest med stadsbusstrafiken redan innan 

linjenätsomläggningen var de som ökade sitt resande mest och att merparten av de bilister 

som börjat åka buss var människor som tidigare samåkt med annan i hushållet (Berggren, 

2004). Resultatet blev således att antalet bilar i omlopp på stadens gator var ungefär 

detsamma efter omläggningen som innan.  

En linjenätsomläggning i Drammen med en genomsnittlig minskning av restiderna på 

16% beräknades ge en samhällsekonomisk vinst som översteg kostnaderna 4,4 gånger. 

Den totala resandeökningen förväntades bli 4-8% (TØI, 1996). Den 16%-iga 

restidsminskningen verkar stämma bra överens med restidsminskningen i det här arbetet 

enligt tabell 18. 

 

Teoretiskt sett är det ändå möjligt att nå exceptionella resandeökningar med 

kollektivtrafiken. Som nämns i kap 2.7 så väljer 90% kollektivtrafiken i Stockholm 

jämfört med om restidskvoten är 1,6 då 50% väljer att resa med kollektivtrafiken och ca 

25% vid restidskvoten 3. Även om siffrorna måste subtraheras för Sandviken så ger 

siffrorna en indikation av möjligheterna som riktigt snabba restider kan ge. Stockholm 

har dock, till skillnad från Sandviken, helt andra förutsättningar och en annan 

trafiksituation där det faktiskt kan vara möjligt för bussen att åka klart snabbare än bilen i 

separata busskörfält samtidigt som bilarna trängs i trafikstockningar och på så sätt göra 

hela resan från dörr till dörr snabbare med buss än med bil.  

 

För att ge en överblick om läget i Sandviken avseende restidskvoter valdes slumpmässigt 

fyra platser i Sandvikens tätort ut (figur 22) liksom två målpunkter, Resecentrum och 

Sandbacka Park. Syftet var att manuellt räkna ut restidskvoter för dagens linjenät, 

restidskvoter och viktade restidskvoter (enligt vikterna i tabell 2) för det föreslagna 

linjenätet samt att åskådliggöra skillnaden mellan dagens linjenät och det föreslagna. 

Resultatet visas i tabell 20 och hela beräkningsproceduren inklusive bakgrundsresultat i 

bilaga 5. 

 

Slutsatserna som går att dra av statistiken är att det inte finns några som helst möjligheter 

att komma ner på restidskvoter under 2 i Sandviken. För det syftet krävs särskilda 

direktbussar inom staden eller åtminstone s.k. stomlinjer med långa hållplatsavstånd. En 

viktig anledning till varför människor väljer bussen i så låg grad bör vara att den faktiska 
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restiden med buss är ca 4-5 gånger längre än restiden med bil. Den upplevda (viktade) 

restiden är ännu längre än så och det ter sig ganska enkelt till att förstå varför människor 

väljer andra transportmedel om de själva upplever att bussen tar mer än fem gånger 

längre tid än bilen. I det föreslagna linjenätet har restidskvoterna minskats med 8-38 % 

enligt kontrollmätningarna, huvudsakligen beroende på högre turtäthet men även pga. 

bättre yttäckning (grön punkt) och kortare åktid (svart punkt och röd punkt i ena 

riktningen). Efter en snabb överblick går det att konstatera att kontrollpunkterna är 

särdeles representativa för respektive del av staden och restiderna har sänkts mellan alla 

platser vid alla tidpunkter, utom, som tidigare nämnts från Säljan – Stensätra i högtrafik. 

Start- 
punkt 

Målpunkt Restid 
bil 

Restid 
buss 

Restids
kvot 

Viktad 
restid 
buss 

Restid i 
dagens 
linjenät 

Restidsk
vot i 
dagens 
linjenät 

Minskni
ng av 
restidsk
vot 

Svart Resecentrum 7 min 
32 sek 

35 min 
12 sek 

4,67 41 min 
24 sek 

39 min 
12 sek 

5,20 10% 

Röd Resecentrum 7 min 
32 sek 

20 min 
24 sek 

2,71 23 min 
48 sek 

27 min 
48 sek 

3,69 26,6% 

Grön Resecentrum 8 min 
21 sek 

26 min  3,11 33 min 40 min* 4,79 35,1% 

Blå Resecentrum 10 min 
56 sek 

30 min 2,74 37 min 45 min 4,12 33,5% 

Svart Sandbacka 11 min 45 min 
27 sek 

4,14 50 min 
54 sek 

49 min 
27 sek 

4,50 8% 

Röd Sandbacka 7 min 
41 sek 

30 min 
39 sek 

3,99 37 min 
18 sek 

34 min 
39 sek 

4,51 11,5% 

Grön Sandbacka 9 min 
11 sek 

36 min 
15 sek 

3,95 46 min 
30 sek 

50 min 
15 sek* 

4,70 16% 

Blå Sandbacka 8 min 
5 sek 

25 min 
15 sek 

3,12 33 min 
30 sek 

40 min 
15 sek 

4,98 37,4% 

 

Det primära målet måste vara att nå tillbaka till 2003 års nivå på resandet. Av erfarenhet 

är det i regel lättare att locka tillbaka f.d. bussåkare om busstrafikens förutsättningar  

förbättras än att locka de bilister som körde bil både före och efter linjenätsomläggningen. 

Det viktigaste är ändå att återigen ta sig in i en uppåtgående spiral där resandeökningar 

och satsningar/förbättringar avlöser varandra. Att genomföra det föreslagna linjenätet kan 

vara en potentiell väg in i denna spiral, men hur spiralen  

fortlöper är avhängigt vilken inriktning kommunen väljer, både för kollektivtrafiken i sig 

men även för starkt påverkande faktorer såsom den fysiska miljön, se kap 6.6. 

 

6.4.1 Resandeförändringar på stadsdelsnivå 

Resandet från och till centrum samt mellan stadsdelar förändras i och med det föreslagna 

linjenätet. I tabell 19 visas resultatet av en bedömd sammanvägning mellan åktid, 

Tabell 18. Restider och restidskvoter mellan start- och målpunkter i figur 23 
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turtäthet och yttäckning huruvida resandet mellan områden definierade i figur 22 har 

förändrats. Reserelationerna mellan Vallhov - Norrsätra och Säljan - Hedgrind försämras 

i och med att linje C får förändrad sträckning och att slingan i dagens linje 17 bryts upp. 

Det är här fråga om två reserelationer som kan antas ha ett mycket lågt behov av inbördes 

resor och dessa har således nedprioriterats till förmån för andra viktigare reserelationer.  

Reserelationerna mellan Norrsätra och Centrum/Hedgrind förbättras kraftigt i och med 

den nya linje D med motsvarande sträckning. Mellan övriga områden förbättras 

förutsättningarna överlag, det är dock reserelationerna till och från centrum som är de 

mest intressanta då en överväldigande majoritet av alla resor går dit och alla linjerna leder 

dit. Reserelationerna till och från centrum bedöms ha förbättras från alla områden på alla  

 tider av varierande grad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sandv. N       

B. Vallhov      

C. Norrsätra     

 D. Centrum    

 E. Säljan   

 

 
 

 

 

 F. 
Björksätra 

 

      G. Hedgrind 

         

Sämre  Likvärdi
g 

 Något 
bättre 

 Bättre  Mycket 
bättre 

Figur 22. Definierad områdesindelning 
för reserelationer 

Figur 23. Utvalda kontrollpunkter för  
beräkningar av restid. 

Tabell 19.  Bedömning av hur reserelationerna har förändrats med avseende på restid 
mellan områdena definierade i figur 23  
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6.5 Genomförande 

Vid ett eventuellt genomförande av hela eller delar av det föreslagna linjenätet måste först 

och främst omloppstiderna kontrolleras mot tidtabellen. Detta gäller främst linje D då de 

andra linjerna bygger på sträckor och omloppstider som är i trafik idag.  

Om den tillgängliga omloppstiden inklusive förseningsmarginaler inte visar sig räcka för 

bussens åktid på någon sträcka i linjenätet är det naturligt att vidta följande 

prioritetsordning för att åtgärda problemet: 

1. Förbättra bussens framkomlighet, förslagsvis genom signalprioriteringar och 

cirkulationsplatsprioriteringar.  

2. Undersök vilka hållplatser som är möjliga att ta bort för att minska bussens totala 

hållplatstid. 

3. Justera linjesträckningen och skapa genare vägar.  

4. Justera omloppstiderna genom att förändra tidtabellerna och minska på 

turtätheten (absolut inte att rekommendera). 

 

En rekommendation är att låta utföra en samhällsekonomisk bedömning av hur en viss, 

prognostiserad ökning av resandet med stadsbusstrafiken förbättrar ekonomin på lång 

sikt. Det är alltid enklare att ta beslut och försvara beslut som kräver betydande kostnader 

om underlag finns att peka på att pengarna betalas tillbaka, om än inom andra 

förvaltningar och kontor än Tillväxtkontorets.  

Även för den företagsekonomiska kalkyleringen kan behöva göras noggrannare. Här är 

det mer en fråga om att säkerställa tillgänglighet till de ekonomiska resurser som kan 

krävas för att fullfölja en satsning på kollektivtrafiken i syfte att nå stora, 

samhällsekonomiska vinster på lång sikt. 

 

Vad gäller trafikeringen på Hyttgatan föreslås lämpligen en etappvis ökning av antalet 

busslinjer. Slutmålet måste vara att både linje A, linje B och linje C trafikerar Hyttgatan 

vilket i så fall skulle innebära en buss var 15:e minut i vardera riktningen plus ytterligare 

en buss var 30:e minut i södergående riktning i högtrafik. Det finns egentligen ingen 

poäng med att trafikera både Plangatan och Hyttgatan, det är snarare en situation som 

riskerar att förvirra potentiella resenärer. 

 

6.6 Rekommendationer för framtiden 

Det föreslagna linjenätet kan vara ett sätt att komma in i en uppåtgående spiral där 

resandeökningar och satsningar/förbättringar avlöser varandra. Men för att spiralen ska 
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bli stabil i längden, och inte bara bytas ut av en negativ eller plan spiral när alla de 

”lättlockade” resenärerna börjat åka buss men inga vidare ökningar sker, krävs ytterligare 

åtgärder. Utan vidare fördjupningar diskuteras ett antal lämpliga åtgärder nedan. 

 

6.6.1 Prioritering av bussar 

• Utse vissa gator till ”Bussgator”. En bussgata är en gata där endast bussar 

tillåts köra. En ”bussgata” däremot kan sägas vara en gata som är 

vältrafikerad av både bussar och bilar och där bussarnas framkomlighet i hög 

grad hindras av bilarna men där flertalet framkomlighetsprioriteringar gjorts 

till bussens fördel. Parkvägen och Gävlevägen skulle kunna utgöra sådana 

”bussgator”.  Eftersom de flesta åker bil är det här ett ingrepp som drabba 

flertalet marginellt negativt men ett fåtal (bussresenärerna) betydande 

positivt. 

• Framkomlighetsprioriteringar finns redan i flertalet korsningar i 

Sandviken.  Särskilt i de trafikreglerade korsningarna och 

cirkulationsplatserna på Gävlevägen och i de centrala delarna av staden 

skulle det kunna bli aktuellt med flera. Prioriteringar för busstrafiken är inte 

bara en rent fysisk åtgärd för att säkerställa att bussarna kan hålla tidtabellen. 

Det är också ett sätt för kommunen att visa att busstrafiken prioriteras högt 

och kan lämpligen användas i en kampanj om att vara en miljövänlig 

kommun eller dylikt.  

• Ta bort överflödiga hållplatser . Många hållplatser  i Sandviken ligger på 

ett avstånd mellan varandra som är kortare än vad som bör vara nödvändigt. 

Framförallt är det i Norrsätra och Stensätra/Sätra som vissa hållplatser 

tenderar till att ligga särdeles tätt. För varje onödigt hållplatsstopp minskar 

åkhastigheten och restiden blir längre. Se kap 2.8 om lokalisering av 

hållplatser. 

6.6.2 Profilering av stadsbusstrafiken 

• Bussar i centrum. Att låta bussarna angöra Hyttgatan visar invånarna att 

stadsbusstrafiken finns enligt principen att ”det som inte syns, finns inte”, 

och ger på så sätt gratis marknadsföring.  

• Marknadsföring. För att göra människor medvetna om stadsbusstrafiken i 

allmänhet och linjenätsomläggningen i synnerhet är det lämpligt att satsa på 

marknadsföring. I Falu kommun spenderades 657 000 kr på marknadsföring 

av stadsbusslinjenätet efter linjenätsomläggningen och resultatet blev att 78% 

av 1032 tillfrågade personer sade sig känna till att det hade skett förändringar 
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i linjenätet. 18% av dessa sade sig dessutom åka mer buss efter 

omläggningen än före. (Falu kommun et al, 2005) I syfte att nå ut till alla 

målgrupper gjordes reklam på olika sätt, t.ex. affischer, på busskurer, på 

bussar, tidningsannonser, utskick till hushåll, på bio m.m, vilket visade sig 

vara nödvändigt då t.ex. gruppen 51-64 år hade noterat tidningsannonserna 

medan motsvarande siffra för gruppen 19-25 år bara var 29,7%. Den senare 

gruppen var istället överrepresenterad avseende hållplatsreklam etc. 

• Bibehållet linjenät. Oavsett om det här arbetets föreslagna linjenät införs 

eller något annat är det viktigt att skapa kontinuitet i linjenätet och på sin 

höjd göra små justeringar i framtiden. Detta så att invånarna lär sig linjenätet 

utantill vilket underlättar vid spontana resor även för sällanresenärer.  

• Linjerna kopplade till färger och enkla nummer. I flera städer, däribland 

Gävle, har stomlinjerna eller samtliga linjer blivit förknippade med varsin 

färg som en del i profileringen. Idag upplevs stadsbusslinjerna i Sandviken 

som anonyma och profillösa. En lösning är att ge varje linje sin egen färg, 

exempelvis de som används i detta arbete, och nummer som är enkla att 

minnas,.till skillnad från dagens linjenummer 11, 13, 14 ,17 och 18,  

• Förenklade tidtabeller:. Hållplatstidtabeller finns redan i dag i Sandviken. 

Samlingstidtabeller är tidtabeller som visar alla möjliga bussar från 

hållplatsen till exempelvis Resecentrum. Sådana tidtabeller förenklar för 

resenärerna då det räcker att titta på en enda tidtabell istället för att bläddra 

mellan flera olika. Exempel på samlingstidtabeller finns i bilaga 5e. Andra 

tidtabeller som kan förenkla för resenärerna är ficktidtabeller (tidtabeller i 

fickformat) och att samma hållplatser visas för alla trafikerande linjer, t.ex. 

att avgångstiden för Sandbacka Park finns med i både tidtabell för linje A och 

linje B och att just Sandbacka Park används som mellanhållplats istället för 

Djursjukhuset som ligger efter förgreningen av linje A och linje B. 

• Realtidsinformation och automatiska hållplatsutrop är ett sätt att öka 

information men även känslan hos allmänheten om att kommunen satsar på 

busstrafiken med modern trafik. Systemet bygger på att varje buss förses med 

GPS-mottagare i syfte att lokalisera bussens position och att uppskattad 

ankomsttid anges på digitala displayer på hållplatserna. 

• Miljövänliga bussar kan också användas i en kommunal miljöprofil. Här 

finns det dock en stor fara att pengar till satsningen tas från 

kollektivtrafikbudgeten vilket medför ett sämre trafikutbud. Själva syftet med 

att vara miljövänlig förloras om miljövänliga bussar går omkring tomma 
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medan människor åker omkring i bensintörstande bilar jämfört med om 

vanliga bussar går omkring fulla och bilarna på vägarna blir färre. 

 

6.6.3 Den fysiska miljön 

• Förtätning centralt och i kollektivtrafikstråk. I grund och botten handlar 

kollektivtrafikplaneringen inte om att locka så många resenärer som möjligt 

utan om att locka så många till alternativa trafikslag till bilen som möjligt. 

Det innebär att en samverkan mellan att locka människor till att börja cykla 

och åka kollektivt måste ske.  På avstånd upp till 1,5 km blir oftast restiden 

kortare genom att gå än att ta bussen, för cykeln gäller upp till 4 km. Därför 

är en förtätning av bebyggelsen att föredra i stadens centrala delar. I stadens 

ytterkanter bör bebyggelsen lokaliseras till gångavstånd från befintlig 

kollektivtrafik. Vid lokalisering av bebyggelse måste en mängd faktorer 

beaktas och avvägas. Kollektivtrafiken är endast en av de aspekterna och kan 

naturligtvis inte styra den fysiska planeringen ensam. Det viktiga är att 

trafikfrågor och i synnerhet kollektivtrafikfrågor kommer in tidigare i 

planeringsarbetet och anses vara en viktig aspekt vid all fysisk planering som 

en självklar del av det övergripande strategin för hur staden ska utvecklas. 

• Samverkan med trafikhuvudmannen. Kollektivtrafikkommitén slog i sin 

utredning ”Kollektivtrafik med människan i centrum” (2003) fast att 

trafikhuvudmannen kommer in mycket sent, om ens alls, i planeringsskedet 

av de kommunala översiktsplanerna. Planeringen hos trafikhuvudmannen 

brister även i och med att ingen motsvarighet till kommunernas 

översiktsplaner finns, d.v.s det saknas en formell stadga för hur 

kollektivtrafiken ska utvecklas i ett längre perspektiv. För Sandvikens 

kommun är det främst en fråga om att upprätthålla en dialog med 

trafikhuvudmannen X-trafik vid översiktsplanering och annan relevant 

planering. 

 

 

6.6.4        Ekonomiska åtgärder 

• Reklam på bussar är en ofta använd möjlighet som komplement till  

biljettintäkterna. Bussarna som rör sig i staden och ses av många är attraktiva 

reklamplatser men riskerar att göra bussarna mindre ”stadsmässiga”. 

• Reglerade biljettpriser kan användas för att locka fler att åka kollektivt. I 

Kristinehamns kommun hade antalet resenärer ökat med 15% efter ett försök 
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med nolltaxa, se kap 2.4. Resenärerna med stadsbusstrafiken kan delas upp i 

två grupper: De som har både start- och målpunkt inom Sandviken och de 

som har start- eller målpunkt i en annan zon. De sistnämnda åker i praktiken 

gratis med stadsbusstrafiken medan de förstnämnda får betala jämförelsevis 

mycket per busskilometer.  

• Höjda parkeringsavgifter i centrum är en form av restriktionsåtgärd för att 

minska attraktiviteten för onödiga bilresor. Det är dock en åtgärd som noga 

måste beaktas mot att folklivet i centrum riskerar att utarmas ytterligare. En 

studie i Norge påvisade emellertid att om driftskostnaderna för bilen ökar 

med 10% så ökar antalet kollektivtrafikresor med 2%. (Johansen, 2001)  

 

6.6.5 Ambitionsnivåer 

Som alternativ till den förhöjda ambitionsnivå som det föreslagna linjenätet förutsätter 

har en möjlig justering till två alternativa ambitionsnivåer undersökts. Dessa skulle kunna 

vara intressanta i framtiden beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna förändras.  

 

Minskad ambitionsnivå: I syfte att hålla nere antal bussar till fyra stycken kan turtätheten 

till Östanbyn halveras alla tider i kombination med att linje 13 bevaras som den är idag 

och koordineras med linje D som får gå i 60 min-trafik hela dygnet vilket ändå ger 

Norrsätra en godkänd turtäthet. 

 

Ytterligare ökad ambitionsnivå: 30 min turtäthet på hela linje A och linje D hela dagen. 

Linje D kan trafikeras även på helger med 60 min täthet (linje C och D delar på en buss). 

Detta kräver sex bussar i trafik på vardagar och tre bussar på kvällar och helger. 

 

6.7 Slutsatser 

Det här arbetet har gått ut på att med utgångspunkt från dagens stadsbusslinjenät i 

Sandviken skapa en hållbar lösning för framtiden genom justeringar i främst 

linjesträckningen och tidtabellen samt ge förslag på ytterligare åtgärder med syftet att 

stärka bussens attraktionskraft. I själva verket har det alltså varit frågan om en optimering 

av dagens linjenät vilket indikeras av att endast sex nya hållplatser behöver nyanläggas 

och att bara ca 2 km ny linjesträckning behöver trafikeras med små investeringskostnader 

som följd. Det föreslagna linjenätet innebär emellertid en betydande driftkostnadsökning 

på ca 24 600 kr/veckan grovt räknat, huvudsakligen beroende på att kvälls- och 

helgtrafiken föreslås utökas från en buss i omlopp till två bussar. Samtidigt är det just fler 

bussar och högre turtäthet dessa tider som skulle kunna få 58% av dagens resenärer att 
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åka mer buss. Själva syftet med kollektivtrafik i allmänhet och stadsbusstrafik i synnerhet 

måste vara att tillgodose invånarna med ett attraktivt alternativ till bilen och att sörja för 

att den stora skara av människor som är helt eller delvis beroende av kollektivtrafiken ges 

möjligheter till en tillgänglighet och flexibilitet jämförbar bilens för såväl inköpsresor, 

resor till arbete/skola som rena spontanresor.   

Det är alltså den fordrade höjningen av ambitionsnivån med att utöka med en stadsbuss i 

trafik 74 tim/veckan som är den stora utgiftsposten och inte själva investeringskostnaden 

för linjenätsomläggningen i sig. Det krävs en ökning med närmare 100 000 resenärer/år 

för att täcka upp de ökade driftskostnaderna helt, något som egentligen aldrig kan anses 

realistiskt i en stad av Sandvikens storlek. En kostnadstäckning på 50% för den ökning av 

driftskostnaderna som förslaget väntas medföra skulle däremot innebära krav på en 

ökning av antalet resenärer som bedöms vara realistisk i samband med den föreslagna 

linjenätsomläggningen. 

 

Antalet resenärer med stadsbusstrafiken i Sandviken har sviktat kraftigt sedan den förra 

linjenätsomläggningen 2004 och bedömningen är att det till viss del beror på att 

invånarna är ovana vid det nya linjenätet. Av erfarenhet är det alltid svårare att locka 

tillbaka f.d. resenärer ju längre tiden går. Det är således angeläget att vidta snabba 

åtgärder för att åter skapa en god cirkel med resandeökningar och satsningar/förbättringar 

som avlöser varandra. Det föreslagna linjenätet är dock ingen helhetslösning på 

problemet i sig utan snarare en komponent av en allmänt högre ambitionsnivå från 

kommunen att bryta den negativa resandetrenden.  

 

Avgränsningen i detta arbete har huvudsakligen varit att optimera de faktorer som 

påverkar restiden, resan från dörr till dörr. I arbetet har det kunnat konstateras att högre 

turtäthet än 30 min på en enskild linje i praktiken är omöjlig att uppnå. Däremot kan flera 

linjer dras parallellt och koordineras med varandra i syfte att uppnå en högre turtäthet på 

de sträckor där det bedöms finnas resandeunderlag för detta. Överlag har dock manuella 

beräkningar av restidskvoter i kontrollpunkter visat att restiderna kan minska med så 

mycket som 38% eller mer jämfört med dagens linjenät. Restiden är emellertid bara en 

faktor, om än den viktigaste, som har betydelse för människors val av transportmedel. 

Många andra faktorer såsom pris, komfort, pålitlighet (se kap 2.4) har också stor 

betydelse och vissa av dessa faktorer har överhuvudtaget inte kunnat påverkas i detta 

arbete. Undantaget är enkelheten. I det föreslagna linjenätet har antalet linjer decimerats 

till fyra stycken och är dessutom enhetliga under alla tider. Att kunna lära sig hela 

linjenätet på så kort tid som möjligt kan vara av avgörande betydelse för 

spontanresenärers val av färdmedel. Restiderna och enkelheten samverkar liksom med de 
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andra, nämnda faktorerna och bedöms kunna ge upphov till resandeökningar. En positiv 

trend med just resandeökningar krävs oftast för att ge incitament åt beslutsfattare att 

påverka de andra faktorerna såsom att sänka biljettpriserna, öka komforten och 

informationen etc. Skälet är ofta att satsningarna uteblir om utgångspunkten är för negativ 

och den nuvarande utvecklingen inte är positiv. Denna positiva utveckling är precis vad 

det föreslagna linjenätet är tänkt att ge upphov till och förutsättningarna för det bedöms 

finnas. 

 

Den fysiska utbredningen av Sandviken går generellt mot en mer utspridd stadsbygd 

samtidigt som vissa förtätningar i centrum pågår. Det är självklart att det inte är praktiskt 

möjligt att bygga bostäder där ingen vill bo och de attraktiva lägena är ofta sjönära 

och/eller landsortsnära ca 3-5 km från centrum, områden som kan vara svåra att nå med 

kollektivtrafiken. Å andra sidan kan områdena bli attraktivare att bosätta sig på om det 

redan från början finns en väl utbyggd kollektivtrafik dit eller om det redan i 

detaljplaneskedet kan sörjas för att med några enkla justeringar leda busstrafiken till 

området. Även stadsdelar som idag befinner sig i en nedåtgående spiral kan få ett visst 

uppsving genom att tillgodoses med bättre kollektivtrafik eller mer troligt; en bättre 

kollektivtrafik kan vara en av flera åtgärder för att vända den negativa trenden. 

Slutsatsen är här att den högre ambitionsnivån för kollektivtrafiken måste inrymma såväl 

rent ekonomiska satsningar som ett förändrat förhållningssätt där bland annat den fysiska 

planeringen och kollektivtrafiken måste gå hand i hand för att ge ett tillräckligt underlag 

för kollektivtrafiken att utvecklas.  

 

Ur ett längre perspektiv är kollektivtrafiken i praktiken alltid samhällsekonomiskt 

lönsam. Till stor del handlar det om att på kort sikt skjuta till de ekonomiska resurser som 

behövs, strama ekonomiska ramar till trots, för att på lång sikt göra samhällsekonomiska 

vinster. Problemet med samhällsekonomisk lönsamhet är att vinsterna inte återfinns i den 

budget som investeringarna görs i, d.v.s. en investering i kollektivtrafiken ger alltid ett 

företagsekonomiskt underskott i kollektivtrafikbudgeten eftersom en stor del av 

inkomsterna sprids ut i hälsobudgeten, miljöbudgeten etc. medan kostnaderna hamnar i 

kollektivtrafikbudgeten. Det finns stor potential även för orter i Sandvikens storlek att nå 

upp på verkligt höga kollektivtrafiknivåer, men det tar lång tid att nå dit och det krävs en 

målmedveten satsning för att nå dit.  
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Bilaga 1. Bedömning av de 14 viktigaste målpunkterna i 
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Måttlig relevans                                                      Högsta relevans 

 

1.   Resecentrum 

Resecentrum stod klart för invigning den 13:e juni 2004 och byggdes med avsikten att 

möjliggöra snabba och enkla byten mellan tåg, regionbussar, landsortsbussar och 

stadsbussar på en och samma terminal under ett och samma tak. Resecentrumet är en 

föreskriven knutpunkt för all kollektivtrafik i Sandviken vilket innebär att samtliga 

stadsbusslinjer måste passera och angöra terminalen. 

Tidsavgränsning för målpunkt: Ingen 

Avstånd till resecentrum: - 

 

2.   Stadscentrum 

Sandvikens tätortscentrum innefattar hela området runt Hyttgatan, Järntorget och 

Köpmangatan. Inom området finns en stor del av kommunens och tätortens detaljhandel 

och service. Om och när beslut tas för busstrafik över hela Hyttgatan så öppnar det upp 

för högre tillgänglighet till kollektivtrafik i centrum samtidigt som centrumkaraktären 

med gågata kan behållas. Stadscentrum är tillsammans med resecentrum den viktigaste 

målpunkten i Sandviken tätort och samtliga stadsbusslinjer bör passera och angöra 

hållplatser på gångavstånd från korsningen Hyttgatan-Köpmangatan. Generellt sett har ca 

70% av kollektivtrafikresorna start eller mål inom stadens centrala delar (Svenska 

kommunförundet et al.,2004). 

Tidsavgränsning för målpunkt: Ingen 

Avstånd till resecentrum: 700 m (Korsningen Hyttgatan – Köpmangatan) 

 

3.   Bredmossen 

Bredmossen är ett kombinerat företags-, utbildnings- och serviceområde som ligger 

relativt centralt i Sandviken men trafikeras trots det enbart av en busslinje i 30 minuters-

trafik i en riktning. Bredmossen inhyser såväl en av kommunens två gymnasieskolor, 

Bessermergymnasiet, som större arbetsplatser och industriföretag. Inom Sandviken tätort 

finns ingen skolskjutsplikt reglerad men området bedöms vara en viktig målpunkt, i 

synnerhet i högtrafik. 

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid, vardagar 

Avstånd till resecentrum: 1700 m 
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4.   Sandvik  

Sandvik AB är ett multinationellt företag med huvudkontoret lokaliserat i Sandviken. 

Företaget är den i särklass största arbetsplatsen i kommunen med ca 6000 anställda, vilket 

kan jämföras med kommunen själv som har ca 2700 anställda. En betydande mängd 

pendlingsresor genomförs varje dag till och från området både från tätorten, inom 

kommunen och från grannkommunerna. Själva industriområdet i sig omfattar en yta 

ungefär en tredjedel så stor som Sandviken tätort men trafikeras inte av de fem 

stadsbusslinjerna utan av särskilda ”Verksbussar” som ansluter till övrig busstrafik vid 

Norra Porten där regionalbusslinjerna 1,41, 44 och 81 stannar. Resande till Sandvik 

industriområde med stadsbussarna hänvisas till hållplats resecentrum. Detta innebär att 

målpunkten Sandvik inte berör stadsbusslinjenätet i sig då Verksbussarna anpassas till 

övrig busstrafik istället för tvärtom. Målpunkten ges därav en relativt låg vikt. 

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid, vardagar 

Avstånd till resecentrum: 500 m (centralvakten) 

 

5.   Sandbacka Park 

Sandpacka park är kommunens mest expansiva näringslivsområde och inhyser totalt 46 

företag med ca 470 anställda. Företagen i Sandbacka Park är verksamma inom teknik, IT 

och serviceområdet vilket är i linje med kommunens vision att samla alla företag inom 

teknikbranschen på ett och samma ställe för att uppnå klusterfördelar. Hållplats 

Sandbacka Park trafikeras av stadsbusslinje 11 och landsortsbusslinje 44. 

Regionbusstrafiken trafikerar hållplats Mossvägen ca 1 km gångväg bort. 

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid, vardagar 

Avstånd till resecentrum: 2000 m 

 

6.   Högbo Bruk  

Sandvikens största fritidsområde ligger ca 4 km norr om centrum i kulturhistorisk 

bruksmiljö med anor från 1700-talet. Idag används området främst för rekreation, 

konferens nöjesaktiviteter, friluftsliv och evenemang såsom julmarknad, utställningar och 

konserter. Högbo förses idag med kollektivtrafik både av stadsbussar och landsortsbussar.  

Tidsavgränsning för målpunkt: Ingen 

Avstånd till resecentrum: 7000 m 

 

 

 

 

 



 82 

7.   Sjukhuset 

Närsjukhuset i Sandviken är i själva verket en filial till länssjukhuset i Gävle som 

bedriver, i första hand, primärsjukvård medan länssjukhuset i Gävle ansvarar för 

specialistsjukvård. Sjukhuset är både en stor arbetsplats men även en viktig målpunkt för 

patienter och besökande dygnet runt.  

Tidsavgränsning för målpunkt: Ingen 

Avstånd till resecentrum: 1400 m 

 

8.   Björksätra mitt 

Björksätra mitt är Sandvikens största stadsdelscentrum och inhyser bland annat 

matvaruaffär, hälsocentral, ungdomsgård, skola, bibliotek, simhall m.m. Serviceutbudet i 

Björksätra används huvudsakligen av boende i stadsdelen och boende i Stensätra/Sätra. 

Avstånd till Resecentrum: 2,0 km 

Tidsavgränsning för målpunkt: Ingen 

Avstånd till resecentrum: 2300 m 

 

9.   Jernvallen 

Jernvallen är ett renodlat idrottsområde med bland annat två konstfrusna bandyplaner, en 

ishall, fem gräsplaner för fotboll och två inomhushallar. Runt årsskiftet 2008-2009 

beräknas den nya Göranson arena står klar vilket ytterligare stärker målpunktens relevans.  

Tidsavgränsning för målpunkt: Främst eftermiddag, kväll 

Avstånd till resecentrum: 1700 m 

                                                       

10. - 

 

11.  Parkvägen 

Området är det enda av de 14 viktigaste målpunkterna som idag inte trafikeras av 

stadsbussarna. Däremot finns busshållplats i området som trafikeras av flera region- och 

landsortsbussar och avståndet till närmaste hållplats vid Bredmossen ligger på 

gångavstånd. Längs Parkvägen ligger flera punkthus, affärer (Willys och Lidl), 

vandrarhem etc, vilket gör Parkvägen till en kombinerad start- och målpunkt med 

blandad, tät bebyggelse. 

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid för affärerna, ingen för bostäderna 

Avstånd till resecentrum: 1700 m 
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12.  Parkbadet 

Det s.k. äventyrsbadet Parkbadet är ett populärt besöksmål för såväl kommuninvånare 

som utomstående. I badets närhet finns även matvaruaffär. Området ligger på 

gångavstånd från centrum och trafikeras av flera regionbussar och landsortsbussar samt 

stadsbusslinje 13 i ena riktningen. Liksom flera andra av målpunkterna är Parkbadet en 

s.k tidsavgränsad målpunkt, d.v.s. målpunkten är främst viktig under den tid badet har 

öppet. En förtätning av bebyggelse planeras vid Kanalen ca 200 meter väster om 

Parkbadet vilket ytterligare stärker området som start- och målpunkt och ökar behovet av 

kollektivtrafik. 

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid 

Avstånd till resecentrum: 900 m 

 

13.  Mosaiken 

Handels- och arbetsplatsområdet Mosaiken anlades 2005 som ett halvexternt 

köpcentrumområde med främst handel, kontor och småindustrier. Syftet var att skapa 

förutsättningar för att återta andelar av förluster i den kommersiella handeln till Valbo 

köpcentrum i ett centrumnära område som ger möjligheter att på sikt knyta ihop området 

med stadscentrum. Mosaiken bedöms vara en av Sandvikens viktigaste målpunkter 

dagtid, trots det trafikeras inte området eller dess omedelbara närhet av allmän 

kollektivtrafik idag. Bilåkandet till Mosaiken är väldigt högt, dels för att inga möjligheter 

finns att ta sig dit med kollektivtrafiken och dels för att halvexterna köpcentra med 

stormarknader liksom externa köpcentra generellt har högt bilåkande.  

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid 

Avstånd till resecentrum: 1200 m 

 

14.  Vega köpcentrum 

Vega köpcentrum är Sandvikens andra, halvexterna köpcentrum med huvudsakligen 

kommersiell handel. Till skillnad från Mosaiken ligger området inte på gångavstånd från 

centrum men trafikeras av stadsbusstrafiken i en riktning.  

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid 

Avstånd till resecentrum: 3000 m 

 

 

 

 

 



 84 

15.  Södra kyrkogården 

Södra kyrkogården är en av två kyrkogårdar i Sandvikens tätort och bör beaktas som 

målpunkt för stadsbusstrafiken då många har ett behov av att besöka kyrkogården såväl 

på dagtid som kvällstid. Detta stödjs av de uttryckta åsikterna i rapporten ”Fokusgrupper 

– kollektivtrafik i Sandvikens kommun” (Jansson, 2005) 

Tidsavgränsning för målpunkt: Dagtid 

Avstånd till resecentrum: 2600 m 
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Bilaga 2: Tidtabeller 
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05:45 05:53 06:00 06:05 06:12 06:20 06:23 06:30 06:37 06:45

06:15 06:23 06:30 06:35 06:42 06:50 06:53 07:00 07:07 07:15

06:45 06:53 07:00 07:05 07:12 07:20 07:23 07:30 07:37 07:45

07:15 07:23 07:30 07:35 07:42 07:50 07:53 08:00 08:07 08:15

07:45 07:53 08:00 08:05 08:12 08:20 08:23 08:30 08:37 08:45

08:15 08:23 08:30 08:35 08:42 08:50 08:53 09:00

08:45 08:53 09:00 09:05 09:12 09:20 09:23 09:30 09:37 09:45

09:30 09:35 09:42 09:50 09:53 10:00

09:45 09:53 10:00 10:05 10:12 10:20 10:23 10:30 10:37 10:45

10:30 10:35 10:42 10:50 10:53 11:00

10:45 10:53 11:00 11:05 11:12 11:20 11:23 11:30 11:37 11:45

11:30 11:35 11:42 11:50 11:53 12:00

11:45 11:53 12:00 12:05 12:12 12:20 12:23 12:30 12:37 12:45

12:30 12:35 12:42 12:50 12:53 13:00

12:45 12:53 13:00 13:05 13:12 13:20 13:23 13:30 13:37 13:45

13:30 13:35 13:42 13:50 13:53 14:00

13:45 13:53 14:00 14:05 14:12 14:20 14:23 14:30 14:37 14:45

14:30 14:35 14:42 14:50 14:53 15:00 15:07 15:15

14:45 14:53 15:00 15:05 15:12 15:20 15:23 15:30 15:37 15:45

15:15 15:23 15:30 15:35 15:42 15:50 15:53 16:00 16:07 16:15

15:45 15:53 16:00 16:05 16:12 16:20 16:23 16:30 16:37 16:45

16:15 16:23 16:30 16:35 16:42 16:50 16:53 17:00 17:07 17:15

16:45 16:53 17:00 17:05 17:12 17:20 17:23 17:30 17:37 17:45

17:15 17:23 17:30 17:35 17:42 17:50 17:53 18:00 18:07 18:15

17:45 17:53 18:00 18:05 18:12 18:20 18:23 18:30 18:37 18:45

18:15 18:23 18:30

18:45 18:53 19:00 19:05 19:12 19:20 19:23 19:30 19:37 19:45

19:45 19:53 20:00 20:05 20:12 20:20 20:23 20:30 20:37 20:45

20:45 20:53 21:00 21:05 21:12 21:20 21:23 21:30 21:37 21:45

21:45 21:53 22:00 22:05 22:12 22:20 22:23 22:30 22:37 22:45

22:45 22:53 23:00 23:05 23:12 23:20 23:23 23:30 23:37 23:45

23:45 23:53 00:00

01:00 01:05 01:12 01:20 01:23 01:30 01:37 01:45

01:45 01:53 02:00
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A   Östanbyn - Björksätra - Östanbyn

LÖRDAG - SÖNDAG
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09:45 09:53 10:00 10:05 10:12 10:20 10:23 10:30 10:37 10:45

10:45 10:53 11:00 11:05 11:12 11:20 11:23 11:30 11:37 11:45

11:45 11:53 12:00 12:05 12:12 12:20 12:23 12:30 12:37 12:45

12:45 12:53 13:00 13:05 13:12 13:20 13:23 13:30 13:37 13:45

13:45 13:53 14:00 14:05 14:12 14:20 14:23 14:30 14:37 14:45

14:45 14:53 15:00 15:05 15:12 15:20 15:23 15:30 15:37 15:45

15:45 15:53 16:00 16:05 16:12 16:20 16:23 16:30 16:37 16:45

16:45 16:53 17:00 17:05 17:12 17:20 17:23 17:30 17:37 17:45

17:45 17:53 18:00 18:05 18:12 18:20 18:23 18:30 18:37 18:45

18:45 18:53 19:00 19:05 19:12 19:20 19:23 19:30 19:37 19:45

19:45 19:53 20:00 20:05 20:12 20:20 20:23 20:30 20:37 20:45

20:45 20:53 21:00 21:05 21:12 21:20 21:23 21:30 21:37 21:45

21:45 21:53 22:00 22:05 22:12 22:20 22:23 22:30 22:37 22:45

22:45 22:53 23:00 23:05 23:12 23:20 23:23 23:30

01:00 01:05 01:12 01:20 01:23 01:30 01:37 01:45

01:45 01:53 02:00
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B   Säljan - Högbo - Säljan

MÅNDAG - FREDAG
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06:00 06:06 06:15 06:20 06:23 06:30 06:37 06:40 06:45 06:52 07:00

07:00 07:06 07:15 07:20 07:23 07:30 07:37 07:40 07:45 07:52 08:00

08:00 08:06 08:15 08:20 08:23 08:30 08:37 08:40 08:45 08:52 09:00

09:00 09:06 09:15 09:20 09:23 09:30 09:37 09:40 09:45 09:52 10:00

10:00 10:06 10:15 10:20 10:23 10:30 10:37 10:40 10:45 10:52 11:00

11:00 11:06 11:15 11:20 11:23 11:30 11:37 11:40 11:45 11:52 12:00

12:00 12:06 12:15 12:20 12:23 12:30 12:37 12:40 12:45 12:52 13:00

13:00 13:06 13:15 13:20 13:23 13:30 13:37 13:40 13:45 13:52 14:00

14:00 14:06 14:15 14:20 14:23 14:30 14:37 14:40 14:45 14:52 15:00

15:00 15:06 15:15 15:20 15:23 15:30 15:37 15:40 15:45 15:52 16:00

16:00 16:06 16:15 16:20 16:23 16:30 16:37 16:40 16:45 16:52 17:00

17:00 17:06 17:15 17:20 17:23 17:30 17:37 17:40 17:45 17:52 18:00

18:00 18:06 18:15 18:20 18:23 18:30 18:37 18:40 18:45

19:00 19:07 19:15

19:15 19:21 19:30

20:00 20:05 20:08 20.15 20:22 20:25 20:30

21:00 21:07 21:15

 

 

B   Säljan - Högbo - Säljan

LÖRDAG - SÖNDAG
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10:00 10:06 10:15

10:15 10:21 10:30

11:00 11:04 11:07 11:15 11:21 11:24 11:30

12:00 12:06 12:15

12:15 12:21 12:30

13:00 13:04 13:07 13:15 13:21 13:24 13:30

14:00 14:06 14:15

14:15 14:21 14:30

15:00 15:04 15:07 15:15 15:21 15:24 15:30

16:00 16:06 16:15

16:15 16:21 16:30

17:00 17:04 17:07 17:15 17:21 17:24 17:30
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C  Resecentrum - Vallhov - Resecentrum

MÅNDAG - FREDAG LÖRDAG - SÖNDAG

  R
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m

  V
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  O
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  R
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  R
es
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m

  V
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n

  O
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an

  R
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06:00 06:12 06:20 06:30 10:30 10:42 10:50 11:00

06:30 06:42 06:50 07:00 11:30 11:42 11:50 12:00

07:00 07:12 07:20 07:30 12:30 12:42 12:50 13:00

07:30 07:42 07:50 08:00 13:30 13:42 13:50 14:00

08:00 08:12 08:20 08:30 14:30 14:42 14:50 15:00

08:30 08:42 08:50 09:00 15:30 15:42 15:50 16:00

09:00 09:12 09:20 09:30 16:30 16:42 16:50 17:00

09:30 09:42 09:50 10:00 17:30 17:42 17:50 18:00

10:00 10:12 10:20 10:30 18:30 18:42 18:50 19:00

10:30 10:42 10:50 11:00 19:30 19:42 19:50 20:00

11:00 11:12 11:20 11:30 20:30 20:42 20:50 21:00

11:30 11:42 11:50 12:00 21:30 21:42 21:50 22:00

12:00 12:12 12:20 12:30 22:30 22:42 22:50 23:00

12:30 12:42 12:50 13:00 00:30 00:42 00:50 01:00

13:00 13:12 13:20 13:30 02:00 02:12 02:20 02:30

13:30 13:42 13:50 14:00

14:00 14:12 14:20 14:30

14:30 14:42 14:50 15:00

15:00 15:12 15:20 15:30

15:30 15:42 15:50 16:00

16:00 16:12 16:20 16:30

16:30 16:42 16:50 17:00

17:00 17:12 17:20 17:30

17:30 17:42 17:50 18:00

18:30 18:42 18:50 19:00

19:30 19:42 19:50 20:00

20:30 20:42 20:50 21:00

21:30 21:42 21:50 22:00

22:30 22:42 22:50 23:00

00:30 00:42 00:50 01:00
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D  Norrsätra - Hedgrind - Norrsätra

MÅNDAG - FREDAG
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06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:24 06:30

06:30 06:35 06:40 06:45 06:50 06:54 07:00

07:00 07:05 07:10 07:15 07:20 07:24 07:30

07:30 07:35 07:40 07:45 07:50 07:54 08:00

08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:24 08:30

08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:54 09:00

09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:24 09:30

10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:24 10:30

11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:24 11:30

12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:24 12:30

13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:24 13:30

14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:24 14:30

14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:54 15:00

15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:24 15:30

15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:54 16:00

16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:24 16:30

16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:54 17:00

17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:24 17:30

17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:54 18:00

18:00 18:05 18:10 18:15
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Samlingstidtabell: Björksätra Mitt - Resecentrum - Sandbacka Park

MÅNDAG - FREDAG
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06:05 06:09 Linje 44

06:20 06:30 06:37 Linje A

06:37 06:45 06:53 Linje B

06:50 06:54 Linje 44

06:50 07:00 07:07 Linje A

07:20 07:30 07:37 Linje A

07:37 07:45 07:53 Linje B

07:50 08:00 08:07 Linje A

08:20 08:30 08:37 Linje A

08:37 08:45 08:53 Linje B

 

 

Samlingstidtabell: Högbo - Resecentrum

MÅNDAG - FREDAG

Hö
gb
o

Re
se
ce
nt
ru
m

05:10 05:25 Linje 44

06:00 06:15 Linje B

06:30 06:50 Linje 44

07:00 07:15 Linje B

07:22 07:40 Linje 44

08:00 08:15 Linje B

08:23 08:35 Linje 44

09:00 09:15 Linje B

10:00 10:15 Linje B

10:10 10:25 Linje 44

11:00 11:15 Linje B

11:35 11:45 Linje 44  
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Bilaga 3: Visualisering av bussomlopp 

Bilderna visar de olika bussarnas rörelseschema mellan klockan 07:30 – 08:07 enligt tabell 11. 
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Bilaga 3: Restidskvoter 

* Antaget att närmaste hållplats, Kremlan, används                                     

• Gånghastighet = 6 km/h                                                                     Start- och målpunkternas lokalisering visas i figur 23!                                                    

• Alla restider beräknade från klockan 15 en vardag 

• Förseningstider och bytesstraff exkluderade

Gångtid 

till/från 

hållplats 

Dold 

väntetid 

Väntetid Åktid 

buss 

Bytestid 

buss 

Restid buss Restidskvot Viktad restid buss Restid i dagens 

linjenät 

Restidskvot i 

dagens linjenät 

Minskning 

av 

restidskvot 

Minskning 

av restid 

3 min 12 sek 12 min 3 min 17 min - 35 min 12 sek 4,67 41 min 24 sek 39 min 12 sek 5,20 10% 10,2% 
0 min 24 sek 12 min 3 min 5 min - 20 min 24 sek 2,71 23 min 48 sek 27 min 48 sek 3,69 26,6% 26,6% 
4 min 0 sek 12 min 3 min 7 min - 26 min 0 sek 3,11 33 min 40 min* 4,79 35,1% 35% 
4 min 0 sek 12 min 3 min 11 min - 30 min 2,74 37 min 45 min 4,12 33,5% 33,3% 
4 min 27 sek 12 min 3min 24 min 2 min 45 min 27 sek 4,14 50 min 54 sek 49 min 27 sek 4,50 8% 8,1% 
1 min 39 sek 12 min 3 min 12 min 2 min 30 min 39 sek 3,99 37 min 18 sek 34 min 39 sek 4,51 11,5% 11,5% 
5 min 15 sek 12min 3 min 14 min 2 min 36 min 15 sek 3,95 46 min 30 sek 50 min 15 sek* 4,70 16% 27,9% 
5 min 15 sek 12 min 3 min 5 min - 25 min 15 sek 3,12 33 min 30 sek 40 min 15 sek 4,98 37,4% 37,3% 

Startpunkt Målpunkt Vägsträcka: 

Startpunkt-

målpunkt 

Fågelvägssträcka: 

Starrtpunkt-

målpunkt 

Genhetskvot 

 

Medelhastighet 

bil 

Parkeringstid 

bil 

Gångtid till 

/från 

parkering 

Åktid bil Restid bil 

Svart Resecentrum 2350 m 2080 m 1,13 40 km/h 1 min 3 min 3 min 32 sek 7 min 32 sek 
Röd Resecentrum 2350 m 1770 m 1,33 40 km/h 1 min 3 min 3 min 32 sek 7 min 32 sek 
Grön Resecentrum 2900 m 1900 m 1,53 40 km/h 1 min 3 min 4 min 21 sek 8 min 21 sek 
Blå Resecentrum 4620 m 3200 m 1,44 40 km/h 1 min 3 min 6 min 56 sek 10 min 56 sek 
Svart Sandbacka 4670 m 2830 m 1,65 40 km/h 1 min 3 min 7 min 11 min 
Röd Sandbacka 2450 m 1680 m 1,46 40 km/h 1 min 3 min 3 min 41 sek 7 min 41 sek 
Grön Sandbacka 5000 m 3450 m 1,45 40 km/h 1 min 3 min 5 min 11 sek 9 min 11 sek 
Blå Sandbacka 2720 m 1760 m 1,55 40 km/h 1 min 3 min 4 min 5 sek 8 min 5 sek 
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Metod: Alla avstånd har uppmäts i ArcGIS. 

 

Startpunkt 

Fyra slumpmässigt startpunkter så när som på att de skulle ligga i olika områden enligt figur 24. 

 

Målpunkt 

Två stora målpunkter valdes ut, ett företagsområde (Sandbacka Park) och en kollektivtrafikknutpunk 

(Resecentrum).  

 

Vägsträcka: Startpunkt – målpunkt 

Den i ArcGIS manuellt uppmätta vägsträckan mellan varje startpunkt till varje målpunkt. 

 

Fågelvägssträcka: Startpunkt – målpunkt 

Den i ArcGIS manuellt uppmätta fågelvägsträckan mellan varje startpunkt till varje målpunkt. 

 

Genhetskvot 

Vägsträckan dividerat med fågelvägssträckan som ett mått på vägnätets genhet. 

 

Medelhastighet bil 

Den genomsnittliga bilhastigheten från start till stopp har satts till 40 km/h utifrån uppmätningar i 

Trollhättan och Lund av Trivector (2003) 

 

Parkeringstid bil 

2 min används som parkeringstid av Trivector. För de valda start- och målpunkterna bedöms 

parkeringstiden vara kortare varför tiden har justerats ner till 1 min. 

 

Gångtid till/från parkering 

Uträknat manuellt i ArcGIS utifrån en allmänt vedertagen, genomsnittlig gånghastighet på 6 km/h från 

dörr till parkering. 

 

Åktid bil 

Åktiden är uträknad genom att dividera vägsträckan med medelhastigheten 

 

Restid bil 

Restiden är parkeringstiden, gångtiden till/från parkering och åktiden adderade 
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Gångtid till/från hållplats 

Uträknat manuellt i ArcGIS utifrån gånghastigheten på 6 km/h och sträckan mellan dörr och hållplats. 

 

Dold väntetid och väntetid 

Den dolda väntetiden och väntetiden är turtätheten dividerat med 2. Väntetiden vid hållplatsen har satts 

till 3 min då det är en vanlig tid som resenären väljer att anlända till hållplatsen innan bussen kommer 

som ”buffert”. Den dolda väntetiden är halva turtätheten med väntetiden subtraherad, d.v.s. 12 min. 

 

Åktid buss 

Åktiden har räknats ut utifrån tidtabellen. 

 

Bytestid buss 

Bytestiden har satts till 2 min då det är den ungefärliga tid som ett byte från en ankommande buss till en 

annan avgående buss tar på Resecentrum med Rendez Vous-principen. 

 

Restid buss 

Restiden är summan av åktiden, väntetiden, dolda väntetiden och gångtid till/från hållplats. Observera att 

förseningstider inte antas förekomma i denna uträkning. 

 

Restidskvot 

Bussens restid dividerat med bilens restid 

 

Viktad restid buss 

Varje del av resan har multiplicerats med vikterna i tabell 2 och sedan summerats. Den viktade restiden är 

således den upplevda restiden. 

 

Restid i dagens linjenät 

Hela beräkningsproceduren har utförts med förutsättningarna för dagens linjenät. 

 

Minskning av restidskvot och Minskning av restid  

Skillnaden i restid och restidskvot mellan dagens linjenät och det föreslagna linjenätet angivet i procent. I 

det här fallet har restiden minskat i alla reserelationer. 
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Bilaga 4: Linjenätsstatistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell A 

 

Linjelängd per omlopp 

Den totala linjelängden på ett helt omlopp, t.ex. Högbo – Säljan - Högbo 

 

Genomsnittlig åkhastighet 

Bussens genomsnittliga åkhastighet under ett bussomlopp enligt tidtabellen och tidsmarginaler 

exkluderat..  

 

Antal hållplatser 

Det totala antalet hållplatser på linjen. 

 

Medelavstånd mellan hållplatser 

Linjelängden per omlopp delat med antalet hållplatser per omlopp minus 1.  

Ex. linje A: 20720 / (53-1) = 398,46, där 53 är antalet hållplatser Östanbyn – Björksätra – Östanbyn. 

 

 

 

 

 
Linjelängd per 

omlopp 
Genomsnittlig 
åkhastighet 

Antal 
hållplatser 

Medelavstånd mellan 
hållplatser 

Linje A 20720 m 20,7 km/h 32 398 m 
Linje B 25820 m 25,8 km/h 30 445 m 
Linje C 8650 m 17,3 km/h 21 393 m 
Linje D 11780 m 23,6 km/h 21 421 m 

Totalt 87400 m* 23,3 km/h 82** 417 m 

Sträcka 
Sträcka till 
ändhållplats 

Genomsnittlig 
åkhastighet 

Antal 
hållplatser 

Medelavstånd mellan 
hållplatser på sträckan 

Östanbyn 6210 m 27,6 km/h 16 414 m 

Björksätra 4150 m* 18,4 km/h 17 371 m 

Högbo 7210 m 32,0 km/h 14 555 m 
Säljan 5700 m 25,3 km/h 17 356 m 

Norrsätra 2860 m* 25,4 km/h 12 332 m 
Hedgrind 3030 m* 26,9 km/h 10 478 m 

Linje C 8650 m** 19,2 km/h 21 387 m 
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Tabell B 

 

Sträcka till ändhållplats 

Sträckan från Resecentrum till ändhållplatsen. På de sträckor som går i slingan har ändhållplatsen 

definierats som mittpunkten på slingan. 

 

Genomsnittlig åkhastighet 

Den genomsnittliga åkhastigheten på sträckan Resecentrum – Ändhållplatsen – Resecentrum. 10% av 

åktiden har dragits av för att kompensera för tidsmarginaler. Ex. Högbo.  Sträckan Resecentrum – Högbo 

är 6210 m och tar 15 min, d.v.s 24 840 m på 60 min minus 10% för tidsmarginaler ger 24 840 m på 54 

min = 27,6 km/h 

 

Antal hållplatser 

Det totala antalet hållplatser på ändhållplatsens linjedel av Resecentrum. Ex. Björksätra. Det totala antalet 

hållplatser på hela linje A på Björksätras sida av Resecentrum. 

 

Medelavstånd mellan hållplatser på sträckan 

Avstånden på sträckan Resecentrum – Ändhållplatsen – Resecentrum dividerat med antalet hållplatser 

minus 1.  



Lördag - SöndagMåndag - Fredag

---60 min30 minLinje D

120 min60 min60 min30 min30 minLinje C

-120 min120 min60 min60 minLinje B

120 min60 min60 min30/60*  min30 minLinje A

24-0210-2418-249-146-9, 14-18Tid

NattrafikDagtrafikLågtrafikDagtrafikHögtrafikPeriod

MÅLUPPFYLLELSE

Endast sex helt nya 
hållplatser krävs, inga 
nya vändplatser eller 
annan infrastruktur 
krävs.

Så små förändringar 
som möjligt

Koordinerade tidtabeller 
för ökad samverkan 
mellan stads- och 
landsortsbussar.

Samverkan med 
annan trafik

Framtida justeringar av 
linjenätet förenklas.

Flexibilitet för framtida 
justeringar

Enhetlig linjesträckning 
vid alla tider. Alla 
avgångar på samma 
minuttal.

Lättförståelig 
utformning av linjenät 
och tidtabeller

Minskning med ca 8-
38% av restiderna.

Kortare restider

SLUTSATSER

• En linjenätsförbättring avseende uppställda mål kan ses som 
en komponent i en helhetssatsning på stadsbusstrafiken. En 
satsning som, för att bli riktigt framgångsrik, behöver kombineras 
med bättre samverkan mellan den fysiska 
bebyggelseplaneringen och busstrafiken samt med restriktioner 
för biltrafiken.

• Det föreslagna linjenätet medför en driftskostnadsökning på ca 
24600 kr/veckan vilket kräver ca 48 4000 nya passagerare/år för 
att täckas upp till 50% med biljettintäkter. Ökningen bedöms 
rimlig i en helhetssatsning. 

BAKGRUND
2004 invigdes det nya resecentrumet vid järnvägsstationen i 
Sandviken. Detta tillsammans med sänkta anslag i proportion till 
ökade kostnader krävde en linjenätsomläggning för all busstrafik 
inom tätorten. Linjenätsomläggningen som gjordes medförde en 
minskning av stadsbusstrafiken med 30,4% mellan 2004-2006 och 
en minskning av hela den inomkommunala busstrafiken med 9,5%.

MÅL
Att stärka stadsbusstrafikens attraktionskraft och öka antalet 
resenärer inom givna, ekonomiska ramar.

METOD
Att med utgångspunkt från dagens linjenät minimera tiden för varje 
del av den totala restiden genom att göra avvägningar mellan, och 
optimera, linjesträckningen, turtätheten och yttäckningen.

Totala restiden = Restiden från dörr till dörr = HELA RESAN

Det föreslagna linjenätet

Turtätheter för det föreslagna linjenätet

Yttäckning (400 m)                                       Yttäckning (200 m)
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Dagens linjenät

* 30 min turtäthet Björksätra – Resecentrum, 60 min turtäthet Resecentrum - Östanbyn




