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Sammanfattning 

 
 
En av Trafikverkets uppgifter är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den 
interregionala kollektiva persontrafiken (Förordning (2010:185) med instruktion för 
Trafikverket, 1§). Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om transportpolitisk 
motiverad interregional kollektivtrafik, förutsatt att trafiken inte upprätthålls i annan 
regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt.  
 
Delar av tågtrafiken i trafiksystemet Tåg i Bergslagen är en trafik som ansetts vara 
transportpolitiskt motiverad. Trafiken bedrivs med ersättning från så väl staten 
(Trafikverket) som Regionala kollektivtrafikmyndigheter, via sitt gemensamma bolag 
Tåg i Bergslagen AB (TiB). Innevarande avtal mellan staten och TiB löper fram till och 
med den 10 december 2016. Denna utredning utgör underlag för beslut om, samt hur 
ett eventuellt fortsatt statligt engagemang i tågtrafiken i Bergslagen bör se ut i 
framtiden.  
 
I utredningen konstateras att tågtrafik på linje 50 (Borlänge-Mora) och linje 53 (Mjölby-
Borlänge-Gävle) samt på busstrafik på linje 121 (Borlänge-Malung-Sälen) ger 
betydande tillgänglighetsförbättringar. Vidare konstateras att trafiken uppfyller de 
kriterier och villkor som Trafikverket ställer upp för att ersättning ska kunna utgå. 
Därför bedöms att en statlig insats avseende en transportpolitiskt motiverad bastrafik 
på dessa tre linjer bör göras även fortsättningsvis. Statens ersättning bör 
fortsättningsvis regleras i ett avtal med de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 
 
Den behovsanalys som genomförts i utredningen visar att ett grundläggande utbud för 
att klara tillgängligheten bör vara: 
 
- Två dubbelturer på linje 50 (i dag 3 dubbelturer) 

- Två dubbelturer på linje 53 (i dag 4 dubbelturer) 

- Tre dubbelturer på linje 121 (i dag 2 dubbelturer) 

Den ersättning som bör utgå från staten till de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
för att upprätthålla ovanstående grundläggande utbud har beräknats till 24,44 miljoner 
kronor. Om Trafikverket väljer att finansiera 2,5 dubbelturer på linje 53 uppgår den 
beräknade totala ersättningen till 28,23 miljoner. 
 
Ersättning kan bli aktuell endast under förutsättning att den kan rymmas inom 
Trafikverkets anslagsram för trafikupphandlingar. 
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte 

 
En av Trafikverkets uppgifter är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den 
interregionala kollektiva persontrafiken (Förordning (2010:185) med instruktion för 
Trafikverket, 1§). Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om transportpolitisk 
motiverad interregional kollektivtrafik, förutsatt att trafiken inte upprätthålls i annan 
regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt (12§ a-c ).  
 
Delar av tågtrafiken i trafiksystemet Tåg i Bergslagen är en trafik som ansetts vara 
transportpolitiskt motiverad. Idag bedrivs trafiken av Tågkompaniet med ersättning 
från så väl staten (Trafikverket) som regionala kollektivtrafikmyndigheter, via sitt 
gemensamma bolag Tåg i Bergslagen AB (TiB). Innevarande avtal mellan Trafikverket 
och Tåg i Bergslagen reglerar ersättningen som staten lämnar till TiB för upprätthålla 
det basutbud som bedömts vara transportpolitiskt motiverad och i övrigt uppfyller de 
villkor och kriterier som ställts upp. Innevarande avtal löper fram till och med den 10 
december 2016. Denna utredning utgör underlag för beslut om, amt hur ett eventuellt 
fortsatt statligt engagemang i tågtrafiken bör se ut i framtiden.  
 
Dagens statliga ersättning till TiB baseras på den utredning som genomfördes av 
Rikstrafiken 2009. I Rikstrafikens utredning konstaterades att statens insats i första 
hand skulle avse linjerna 50 och 53 (se bild 1 nedan). Även linje 48 skulle vara möjlig att 
stödja om trafiken gavs en utformning som uppfyllde villkoren när det gällde 
kostnadstäckningsgrad. Tågtrafiken på linje 48 har lagts ner under avtalsperioden och 
ersatts med busstrafik på sträckan Borlänge-Malung-Sälen, linje 121. Vidare 
konstaterades att dessa tre linjer skulle ge omfattande tillgänglighetsförbättringar.  
 
I dag utgår en ersättning från staten på 37,2 miljoner kronor per år för en 
transportpolitiskt motiverad bastrafik på linjerna 50, 53 och 121. 
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Bild 1 Karta över trafiksystemet Tåg i Bergslagen 
 

 

1.2 Vad avgör om Trafikverket ska engagera sig i viss 

kollektivtrafik?  

 
En förutsättning för att Trafikverket ska engagera sig i en viss kollektivtrafik är den 
bedöms vara transportpolitisk motiverad. För att så ska ske måste trafiken ge mätbara 
förbättringar i den interregionala tillgängligheten för kommuner som, utan den aktuella 
trafiken, har en bristande tillgänglighet1. Ytterligare villkor för ett statligt engagemang 
är t ex att trafiken inte upprätthålls (eller ska upprätthållas) av annan aktör samt att 
trafiken inte går att bedrivas kommersiellt. (Trafikverket 2012)  
 
En utredning om interregional kollektivtrafik initieras när Trafikverket genom sin 
rutinmässiga kartläggning uppmärksammat tillgänglighetsbrister för en eller flera 
kommuner, eller när ett befintligt trafikavtal är på väg att löpa ut. Det sistnämnda är 
anledningen till denna utrednings tillkomst.  
 
Huruvida en trafik är transportpolitiskt motiverad eller inte, vilken utformning den bör 
ha, om det finns förutsättningar att bedriva trafiken kommersiellt eller i samverkan 
med andra aktörer, vilken eventuell ersättning som är rimlig, mm, utvärderas efter ett 
antal olika kriterier i olika utredningssteg. Utredningsstegen följer Trafikverkets rutin 
för utredningar om transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik 
(Trafikverket 2012) och listas i Bild 2 nedan.  
 
Bild 3 nedan redovisar de linjer (50, 53 och 121) för vilka Trafikverket betalar ersättning 
till TiB i nuvarande avtal. 

                                                           
1Trafikverket mäter interregional tillgänglighet genom att analysera resmöjligheterna från/till en 
kommunhuvudort utifrån åtta olika kriterier, se Bilaga 2. 
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Bild 2 Utredningsprocessen  

 
Utredningsprocessen enligt Trafikverkets rutin för utredningar om transportpolitiskt 
motiverad interregional kollektiv persontrafik (Trafikverket 2012).  
 

 

 
Bild 3 Karta över trafiken på linjerna 50, 53 och 121  

Utredningsprocessens olika steg i utredningar 
om eventuellt engagemang i interregional 

kollektiv persontrafik 
 

1. Behovsanalys 

 Tillgänglighetsanalys 

 Bristanalys 

2. Bedömning om trafiken kan drivas kommersiellt 

3. Bedömning om samverkansinsats 

4. Bedömning om insatsens prioritet relativt andra insatser 

5. Avstämning mot Trafikverkets villkor för trafikavtal 

 En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt 

 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av 

regional kollektivtrafikmyndighet 

 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling  

 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för trafiken 

 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för 

trafikavtal 

6. Avstämning mot transportpolitiska mål 

7. Avstämning mot regionala mål 

8. Utformning av förslag till insats 

9. Remiss 

10. Förslag till insats 
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2 Behovsanalys 
 
En utgångspunkt för utredning av statligt ersatt interregional kollektivtrafik är att 
(geografiska) tillgänglighetsbrister i den interregionala kollektivtrafiken identifieras. 
Trafikverkets avdelning Planering, enheten Transportsystem och utredningar genomför 
i detta syfte varje år en Behovsanalys. Behovsanalysen omfattar egentligen dels en 
tillgänglighetsanalys och dels en bristanalys.  
 
Tillgänglighetsanalysen identifierar kommuner som har bristande tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för interregionala resor. För detta ändamål har ett dataprogram 
utvecklats som mäter individers möjligheter att förflytta sig med ett kollektivt 
färdmedel2. Detta sker genom att möjligheten att resa från en viss kommunhuvudort 
till en målpunkt (d v s en annan kommunhuvudort eller en flygplats) mäts och värderas.  
 
Analysen baseras på verkliga resmöjligheter med samtliga linjer i det svenska 
kollektivtrafiknätet, samt kopplingar till grannländerna, från Samtrafikens databas.  
 
Tillgängligheten mäts genom analys av åtta kriterier3 samt Trafikverkets bedömning om 
vad som kan anses vara en god, acceptabel eller dålig tillgänglighet till olika resmål. 
Kriterierna innehåller krav på maximala restider, vistelsetider, när på dagen resorna 
behöver ske, med mera för att uppnå en acceptabel eller god tillgänglighet. Uppfylls 
inte dessa krav är tillgängligheten dålig. I modellen illustreras detta på en kartbild där 
en kommun får grön, gul, eller röd färg – vilket symboliserar god, acceptabel eller dålig 
tillgänglighet – beroende på hur väl ett visst kriterium uppfylls.  
 
 

Tillgängligheten i kommuner som berörs av avtalade linjer 
De kommuner som berörs av respektive linje redovisas nedan. 
 
Linje 50 
 
På sträckan Borlänge-Mora kör SJ AB viss trafik, 3 dagliga dubbelturer. Det 
kompletteras av tåg i Bergslagen som kör ytterligare sex turer på vardagar, tre på 
lördagar och fem på söndagar. Även Tågab kör vissa tåg på sträckan. 
 
För närvarande ersätter Trafikverket tre av Tåg i Bergslagens dagliga turer i vardera 
riktningen längs sträckan Borlänge-Mora När Trafikverkets tillgänglighetsanalys 
genomförs utifrån dagens trafik ger det nedanstående resultat (Tabell 1). I tabellen har 
dessutom lagts till två närliggande kommuner som påverkas av trafiken på sträckan, 
Orsa och Älvdalen. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Flyg, färja, buss eller tåg. 
3 Se Bilaga 1 för en mer detaljerad beskrivning av de tillgänglighetskriterier som ingår i 
analysen. 



10 
 

Tabell 1a Tillgänglighet för kommuner längs sträckan Borlänge-Mora med nuvarande 
trafik 

 
 

Tillgänglighet med nuvarande trafik, d v s den trafik som avtalats med hjälp av Trafikverket 
och RKMs sammantagna ersättningar. OBS, K1-K8 står för Kriterium 1-8. Grön, gul och röd står 
för god, acceptabel respektive dålig tillgänglighet. Se även Bilaga 2 för närmare beskrivning av 
de olika kriterierna. 

 
Med nuvarande trafik har kommunerna längs linjen god eller acceptabel tillgänglighet i 
alla kriterier. Undantaget, som också trafikförsörjs med hjälp av linjen, är Älvdalen, som 
har fem kriterier med dålig (röd) tillgänglighet. 
 
Det är svårt att veta exakt vilka effekter ett statligt tillbakadragande från trafiken skulle 
ge för förändringar på kommunernas tillgänglighet. Med risk för viss överdrift vad 
gäller de negativa effekterna analyseras förändringar i tillgängligheten utifrån ett 
scenario att samma trafik som idag bedrivs, respektive att ingen tågtrafik bedrivs på 
den aktuella sträckan.4 Tabellen illustrerar vilka tillgänglighetsförändringar som 
kommunerna på sträckan Borlänge-Mora och angränsande kommuner skulle få om (all) 
trafik som bedrivs av TIB längs banan skulle upphöra. 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
4Tillgängligheten i denna utredning analyseras utifrån ett scenario där 1) all trafik är kvar, d v s både den statligt och den 

regionalt ersatta och 2) ett scenario där all trafik tas bort, d v s både den statligt och den regionalt ersatta. Då 
Trafikverkets ersättning i detta fall endast avser en mindre del (i dagsläget ca 37%) av den trafik som bedrivs kan det 
framstå som lämpligare att studera tillgänglighetsförändringar enbart utifrån att den statligt ersatta delen av trafiken 
bibehålls respektive tas bort. I nuvarande avtal specificeras dock inte vilka turer som ersätts av Trafikverket och vilka 
som ersätts av RKM genom Tåg i Bergslagen. Även om detta hade specificerats, hade det varit svårt för Trafikverket att 
bedöma vilka effekter ett statligt tillbakadragande ger på trafiken och tillgängligheten. Det är ofta morgon- och 
kvällsturer som förbättrar den interregionala tillgängligheten och som Trafikverket därför skulle ha ersatt (om de 
statliga turerna hade varit specificerade i avtalet). Dessa turer kan även vara nödvändiga för regionala behov. Vid en 
minskad budget motsvarade den del som staten bidrar med, skulle därför dessa turer ändå kunna finnas kvar, varför en 
tillgänglighetsanalys utifrån av enskilda (”statliga”) turer kan bli ganska missvisande, i alla fall i situationer liknande den 
för trafiken på Stångådals- och Tjustbanan där staten endast står för en liten del av den totala trafiken. Det kan 
dessutom vara svårt att minska trafiken exakt så mycket som staten ersätter, eftersom det ekonomiskt rimliga antalet 
turer bestäms av hur många tåg som är i trafik. Den verkliga minskningen av trafiken kan därför bli större eller mindre 
än det som motsvaras av statens ersättning. 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Till Stockholm Från Stockholm Internat. resor Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Borlänge Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Gagnef Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Rättvik Grön Grön Gul Gul Grön Gul Grön Grön

Mora Grön Grön Grön Gul Gul Gul Grön Grön

Orsa Grön Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul

Älvdalen Röd Röd Röd Röd Röd Gul Gul Gul



11 
 

Tabell 1b Förändring i tillgänglighet för kommuner längs linje 50 Borlänge-Mora utan 
den trafik som bedrivs av Tåg i Bergslagen.  

  

Visar vilka tillgänglighetsförändringar som skulle uppstå för olika kommuner när nuvarande 
trafik (Tabell 1a) jämförs med en tänkt situation där ingen tågtrafik alls bedrivs längs sträckan 
Borlänge-Mora av Tåg i Bergslagen.  

 
Älvdalen, som redan har fem kriterier med stora brister, får dålig tillgänglighet i 
ytterligare ett kriterium, K65.  
 
Rättvik och Gagnef får också relativt stora förändringar, men har ändå relativt god 
tillgänglighet. Endast i K3, internationella resor, blir möjligheten att nå Arlanda dålig 
från att med trafiken vara acceptabel.  
 
Linje 53 
 
Linje 53 går Mjölby-Örebro-Falun-Borlänge-Gävle, en sträcka på 408 km. Det finns 
ingen konkurrerande tågtrafik på hela sträckan, men SJ och Tågab kör trafik på 
delsträckor. SJ har trafik Örebro-Hallsberg som går vidare till och från Göteborg. Tågab 
kör trafik Falun-Borlänge-Göteborg, vissa tåg går till och från Mora.  
 
För närvarande ersätter Trafikverket fyra av Tåg i Bergslagens dagliga turer i vardera 
riktningen längs sträckan Mjölby-Borlänge-Gävle. När Trafikverkets 
tillgänglighetsanalys genomförs utifrån dagens trafik ger det nedanstående resultat 
(Tabell 1). De kommuner som direkt berörs av trafiken är Gävle, Sandviken, Hofors, 
Falun, Borlänge, Ludvika, Ljusnarsberg, Lindesberg, Örebro, Kumla, Hallsberg, Motala 
och Mjölby. 
I tabellen har dessutom lagts till närliggande kommuner som kan påverkas av trafiken 
på sträckan, Malung, Älvdalen, Gagnef, Orsa och Leksand. 
 
Tillgängligheten är relativt god för de kommuner som ligger längs linjen. Men linjen 
påverkar även omkringliggande kommuner. Några av dessa kommuner har betydligt 
sämre tillgänglighet, Vansbro, Malung-Sälen och Älvdalen.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 I de första modellresultaten blev det även en förändring i K7 för Älvdalen. När orsakerna analyserades visade det sig 
att det inte borde bli någon förändring. Busstrafik på linje 132 Mora-Falun möjliggjorde att nå Falun, men Knutpunkten 
saknades som hållplats för Falun i modellen. När den lagts dit blev det fortsatt acceptabel tillgänglighet i K7 för Älvdalen.  

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm Internat. resor Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Gagnef Gul

Ingen 

förändring Röd Gul

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Rättvik Gul Gul Röd

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring

Mora

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Orsa

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Älvdalen

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Röd

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring
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Tabell 2a Tillgänglighet för kommuner längs linje 53 med nuvarande trafik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Till Stockholm Från Stockholm Internat. resor Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Mjölby Grön Grön Gul Grön Grön Grön Grön Grön

Motala Grön Grön Gul Grön Grön Grön Grön Grön

Hallsberg Grön Grön Gul Grön Grön Grön Grön Grön

Kumla Grön Grön Gul Grön Grön Grön Grön Grön

Örebro Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Lindesberg Grön Grön Gul Gul Grön Grön Grön Grön

Ljusnarsberg Grön Grön Röd Grön Grön Grön Grön Grön

Ludvika Grön Grön Röd Grön Gul Grön Grön Grön

Borlänge Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Falun Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Hofors Grön Grön Gul Gul Grön Gul Grön Grön

Sandviken Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Gävle Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Malung Gul Gul Röd Röd Röd Gul Gul Gul

Älvdalen Röd Röd Röd Röd Röd Gul Gul Gul

Vansbro Gul Gul Röd Röd Gul Gul Gul Gul

Orsa Grön Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul

Gagnef Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Leksand Grön Grön Gul Gul Grön Grön Grön Grön
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Tabell 2b Förändring i tillgänglighet för kommuner längs linje 53 utan den trafik som 
bedrivs av Tåg i Bergslagen. 

 
 
I ovanstående tabell visas de effekter som uppstår om trafiken på linje 53 inte skulle 
köras. 
 
Linjen påverkar tillgängligheten för nio kommuner i totalt femton kriterier. Men det är 
bara två av dessa kommuner som Trafikverket ser som prioriterade för åtgärd utifrån 
att de har minst tre kriterier med bristande tillgänglighet utan Trafikverkets avtal. Det 
är Malung och Älvdalen, som båda får dålig tillgänglighet i K6. Ljusnarsberg får dålig 
tillgänglighet (röd färg) i K4 och får därmed två kriterier med bristande tillgänglighet. 
Ljusnarsberg får också fyra kriterier där det blir acceptabel tillgänglighet istället för god. 
Även Hofors får förändringar från god till acceptabel tillgänglighet, men i två kriterier, 
K7 och K86. I övrigt får Falun förändring från god till acceptabel tillgänglighet i två 
kriterier, K6 och K8, medan Ludvika, Borlänge, Gagnef och Leksand får en förändring 
från god till acceptabel tillgänglighet i K6.  

                                                           
6 I en första tillgänglighetskörning fick Hofors dålig tillgänglighet i K3 och K4. Vid närmare studie konstaterades dock att 
den effekten berodde på att utgångspunkten i Hofors var järnvägsstationen, som ligger relativt perifert i förhållande till 
tätorten. Det innebar att tillgängligheten underskattats. När även Hofors centrum och busstrafiken på linje 41 tagits 
med uteblev dessa förändringar.  

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Till Stockholm Från Stockholm Internat. resor Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Mjölby

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Motala

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Hallsberg

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Kumla

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Örebro

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Lindesberg

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ljusnarsberg Gul

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Röd Gul Gul Gul

Ingen 

förändring

Ludvika

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Borlänge

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Falun

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring Gul

Hofors

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Gul Gul

Sandviken

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Gävle

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Malung

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Röd

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Älvdalen

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Röd

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Vansbro

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Orsa

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Gagnef

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Leksand

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Gul

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring
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Linje 121 
 
Busslinje 121 hette tidigare 157 och ersatte 2011 tidigare tågtrafik på Västerdalsbanan. 
Busstrafiken har visat sig fungera mycket bra, tidigare tågtrafik hade stora 
driftstörningar. Eftersom restiden är ungefär densamma som den tidigare tågtrafiken 
och det finns mycket få alternativ för två av kommunerna längs sträckningen ger 
trafiken stora tillgänglighetseffekter.  
 
Trafiken berör direkt Malung, Vansbro, Gagnef och Borlänge kommuner. Trafiken 
ansluter till centralorterna i alla fyra kommuner. Det är dock bara Malung och Vansbro 
som har tillgänglighetsproblem med befintlig trafik. Borlänge och Gagnef har båda god 
tillgänglighet i alla kriterier med befintlig trafik. 
 
 
Tabell 3a Tillgänglighet för kommuner längs linje 121 på sträckan Sälen-Borlänge med 
nuvarande trafik 

 
 
Utan trafiken på linje 121 påverkas tillgängligheten till det sämre både för Malung och 
Vansbro. Malung får sju kriterier med dålig (röd) tillgänglighet, Vansbro får dålig 
tillgänglighet i alla åtta kriterier.  
 
Tabell 3b Förändring i tillgänglighet för kommuner längs linje 121 på sträckan Sälen-
Borlänge utan den trafik som bedrivs idag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Till Stockholm Från Stockholm Internat. resor Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Borlänge Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Gagnef Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

Malung Gul Gul Röd Röd Röd Gul Gul Gul

Vansbro Gul Gul Röd Röd Gul Gul Gul Gul

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Till Stockholm Från Stockholm Internat. resor Storstäder Regionsjukhus Universitet Större städer Besöksnäring

Borlänge
Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Gagnef
Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Malung Röd Röd

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Röd Röd

Ingen 

förändring

Vansbro Röd Röd

Ingen 

förändring

Ingen 

förändring Röd Röd Röd Röd
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2.2 Alternativa möjligheter att klara tillgängligheten 

för kommuner med bristande tillgänglighet 

För linje 121 fanns tidigare tågtrafik. Tågtrafik längs sträckan kan teoretiskt ge lika god 
tillgänglighet som busstrafiken, men banan behöver i så fall rustas för stora belopp. 
Idag går endast busstrafik. Tåg i Bergslagen beslutade 2011 att ersätta den tidigare 
tågtrafiken med buss, till följd av bl.a. dålig standard för banan och bristande 
tillförlitlighet i trafiken. Dåvarande tågtrafik som gick mellan Malung och Borlänge hade 
endast marginellt kortare restid än busstrafiken, 2 timmar jämfört med 2 timmar 10 
minuter på sträckan Malung-Borlänge. Restiden med buss stämmer också med dagens 
trafik. 
 
I utredning inför nuvarande avtal om Tåg i Bergslagen konstaterade Rikstrafiken också 
att tågtrafiken inte uppfyllde kraven på kostnadstäckningsgrad, vilket busstrafik skulle 
kunna göra eftersom den även skulle bli betydligt billigare. Busstrafiken har också visat 
sig ge betydligt större tillförlitlighet än den tidigare tågtrafiken på sträckan. En 
ytterligare fördel med busstrafiken är att resenärer till Sälenfjällen inte behöver byta 
från tåg till buss i Malung.  
 
Andra alternativ för att nå Borlänge än linje 121 saknas nästan helt. För Malung är den 
enda linje utöver linje 121 som ger interregionala resmöjligheter linje 142 Malung-
Mora. För en resa till Stockholm innebär det en restid på ytterligare en timme, vilket 
innebär att det inte är möjligt att klara acceptabel tillgänglighet. För Vansbro kan i vissa 
lägen linje 318 ge resmöjlighet via Björbo Källan och Gagnef, men det blir då ytterligare 
byten och antalet turer är mycket begränsat. I praktiken är linje 121 den dominerande 
resmöjligheten med kollektivtrafik för interregionala resor för både Malung och 
Vansbro. 
 
För järnvägslinjerna 50 och 53 skulle en busslösning kunna vara ett alternativ, men det 
ger längre restider. I tabellen nedan jämförs restider på olika sträckor för dagens 
tågtrafik och tänkt busstrafik. De beräknade restiderna för buss utgår från 
vägavståndet mellan orterna. I allmänhet blir en busslinje något längre än så eftersom 
det tillkommer sträckor i tätorterna när bussen ska till och från resecentrum eller 
busstation. Vilka hastigheter en busslinje kan komma upp i varierar givetvis efter 
vägstandarden. Medelhastigheten för en busslinje överstiger dock erfarenhetsmässigt 
sällan 70 km/h. Ett par jämförelser har gjorts. Om vi jämför med en närliggande 
expressbusslinje, Masexpressen Mora-Stockholm, är avståndet 316 km, antalet 
uppehåll bara sex på vägen och inga långa uppehåll. Restiden är enligt tidtabell ca 4 
timmar 15 minuter, vilket ger en medelhastighet på 72 km/h. En annan jämförelse är 
den avtalade linje 100 längs norrlandskusten. På sträckan Umeå-Luleå, en sträcka på 
270 km med 4 uppehåll längs E4 är medelhastigheten knappt 65 km/h. I den aktuella 
trafiken är uppehållen fler och vi har inte räknat med några extra sträckor för 
anslutning till de olika orterna. Antagandet är därför att medelhastigheten skulle kunna 
vara 60 km/h. Linje 121 som ingår i avtalet har ännu fler uppehåll, men en 
medelhastighet på 56 km/h för hela sträckan7. Jämförelsen med en tänkt busstrafik 
redovisas i nedanstående tabell. 
                                                           
7 Linje 121 har en restid på ca 3 timmar 50 minuter för en sträcka på 215 km, vilket ger en 

medelhastighet på 56 km/h. Linje 121 har ett fyrtiotal möjliga uppehåll längs sträckan 
Hundfjället-Borlänge.  
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Tabell 4 Avstånd och restider på linje 50 och 53 

 
 
 
För linje 50 är restiden Mora-Borlänge ca 1 timme 15 minuter för en sträcka på 105 km, 
vilket innebär en medelhastighet på ca 84 km/h. En busslinje med samma 
uppehållsmönster som linje 50 skulle ta betydligt längre tid, uppskattningsvis ca 30 
minuter till. Till skillnad från den tidigare tågtrafiken på linje 48 kan trafiken alltså inte 
ersättas med bibehållen tillgänglighet. För Älvdalen, som redan har långa restider till 
exempelvis Stockholm skulle ytterligare en halvtimmes restid vara ett stort steg i fel 
riktning. Även Orsa riskerar att få restider som inte klarar acceptabel tillgänglighet.   
 
Även för linje 53 skulle en busslösning ge betydligt längre restider. I tabellen ses 
restiden jämfört med buss både för hela sträckan Mora-Gävle och ett antal delsträckor. 
I samtliga fall blir restiden längre. Restiden för hela sträckan varierar något, mellan ca 
5.20 och 5.35, med ganska långa uppehåll både i Borlänge och Hallsberg. Utan dessa 
uppehåll skulle restiden för hela sträckan kunna understiga 5 timmar. Avståndet är 408 
km, vilket innebär en medelhastighet på ca 75 km/h inklusive de långa uppehållen och 
ytterligare 22 stationsuppehåll på vägen. Om vi räknar bort de långa uppehållen är 
medelhastigheten över 80 km/h.  
 
Skillnaderna kan tyckas vara relativt små men för orter som Älvdalen och Malung som 
redan ligger på mycket långa tidsavstånd från målpunkterna kan en extra halvtimmes 
eller timmes restid vara en mycket stor skillnad och avgöra om det är möjligt att nå en 
acceptabel tillgänglighet.  
 
Trafikverkets bedömning är därför att busstrafik skulle försämra tillgängligheten 
avsevärt och därför inte är ett rimligt alternativ för linje 50 och 53.  
 
 

2.3 Basutbud för berörda sträckor 

Trafikverket ger som regel endast ersättning för ett basutbud, vilket normalt innebär 
två dubbelturer per dygn (Trafikverket 2012, s.22). Ersättning för ett större utbud kan 
ges av särskilda skäl. Ett uppenbart skäl är om ytterligare turer krävs för att 
upprätthålla tillgängligheten för prioriterade kommuner. Därför analyseras nedan vilka 
turer som krävs på respektive linje för att upprätthålla tillgängligheten för de 

                                                           
 

Linje Sträcka

Avstånd 

järnväg 

(km)

Avstånd 

buss

Restid tåg 

ca

Beräknad 

restid 

buss

Medel-

hastighet 

tåg 

(km/h)

50 Mora-Borlänge 105 100 1.15 1.45 84

53 Mjölby-Gävle 408 396 5.25 6.30 75

53 Mjölby-Borlänge 293 283 3.55 4.43 75

53 Mjölby-Örebro 121 123 1.30 2.00 81

53 Örebro-Borlänge 172 160 1.57 2.40 88

53 Borlänge-Gävle 115 113 1.20 1.53 69
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kommuner som berörs av de linjer som Trafikverket har avtal om med Tåg i Bergslagen. 
Trafikverket prioriterar tillgängligheten för de kommuner som har stora 
tillgänglighetsbrister. En gräns har satts vid att prioritera kommuner med dålig (röd) 
tillgänglighet i minst tre kriterier. 
 
Nedan redovisas en sammanfattande bild av antalet turer som behövs på respektive 
linje för att skapa en tillfredsställande, grundläggande tillgänglighet.  
 
En mer ingående analys, som ligger till grund för den sammanfattande redovisningen 
nedan, redovisas i sin helhet i bilaga 3 ”Analys av basutbud för berörda sträckor”. 
 

Linje 50 

För närvarande ersätter Trafikverket tre av Tåg i Bergslagens dagliga turer i vardera 
riktningen längs sträckan Borlänge-Mora. 
 
I de beräkningar som gjorts i denna utredning är slutsatsen att det räcker med tre av 
TIB:s turer på linje 50 för att klara tillgängligheten. Morgonturen Mora-Borlänge klaras 
med SJ:s tåg. Därmed inträder grundregeln om basutbud, dvs. att Trafikverket bör stå 
för två dubbelturer på linje 50 Mora-Borlänge. I kommande avtal bör skrivas in de 
förbindelser som ger tillgänglighetsförbättringar och krav att kopplingarna mellan linje 
50, 53 och busstrafiken ska fungera.  
 

Linje 53 

Linje 53 är en lång linje som mer sällan används i sin helhet. Däremot är det många 
som reser vidare med andra linjer före eller efter linjen. Sträckan Mjölby-Örebro 
fungerar som en koppling från södra Stambanan upp mot både Västra Stambanan, 
Örebro och mot Dalarna.  Sträckan Hallsberg/Örebro-Borlänge fungerar både för 
koppling mellan Dalarna och Örebroområdet och för vidare resor bl.a. längs västra 
Stambanan. Sträckan Borlänge-Gävle fungerar även för koppling vidare längs 
Norrlandskusten. Samtidigt förekommer många kortare resor främst in mot de stora 
tätorterna.  
 
För närvarande utgår ersättning för fyra av Tåg i Bergslagens dagliga dubbelturer på 
linje 53. 
 
Det kan konstateras att det inte krävs mycket mer än två dubbelturer på hela sträckan 
för att klara den grundläggande tillgängligheten. De tillgänglighetsbrister som uppstår 
med två turer bedöms som marginella. Det kan därför ifrågasättas om det är rimligt att 
ersättning för ytterligare en tur ska utgå, eller om Trafikverket kan ”leva med” en sådan 
marginell brist. Möjligen kan, förutsatt att ekonomiskt utrymme finns, ersättning för 
ytterligare en enkeltur på linje 53 försvaras. Eftersom tillgängligheten i princip klaras 
med två dubbelturer, föreslås att statens ersättning till TiB i grunden ska baseras på två 
dubbelturer.  
 
För att dessa turer ska fungera på ett bra sätt för de prioriterade kommunerna behöver 
även övergångarna till och från linje 50 och 121 i Borlänge och till bussarna till och från 
Älvdalen fungera på ett bra sätt. I allmänhet är det idag relativt bra, men inför varje 
tidtabellsskifte bör en genomgång göras så att bytesmöjligheterna bibehålls och om 
möjligt förbättras.  
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Linje 121 

Linje 121 ger i princip all tillgänglighet för Vansbro och är även den interregionala 
huvudförbindelsen för Malung. Även i kriterier där kraven inte klaras fullt ut ger linjen 
stora tillgänglighetsförbättringar. Linje 121 ger även tillgänglighet för turistmålet Sälen. 
 
I utredningen konstateras att det finns ett grundläggande behov av två dagliga 
dubbelturer. Utöver dessa dagliga turer krävs ytterligare två turer på fredagar för att 
klara tillgängligheten i K6. 
 
Eftersom linje 121 är så avgörande för tillgängligheten både för Vansbro, Malung och 
Sälenfjällen är förslaget att avrunda behovet av turer uppåt till tre dagliga dubbelturer. 
Det innebär en utökning av Trafikverkets åtagande jämfört med dagens avtal, där 
Trafikverket finansierar en daglig dubbeltur.  
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3 Kommersiella förutsättningar 
 
Trafikverket har endast mandat att ingå avtal om transportpolitiskt motiverad 
interregional kollektivtrafik som saknar förutsättningar för kommersiell drift 
(12 a §, Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket).  
 
I fall som den trafiken som är föremål för denna utredning, där trafiken redan idag 
bedrivs med avtalad ersättning från bland annat Trafikverket, bedöms dess 
kommersiella bärkraft utifrån nuvarande kostnadstäckningsgrad.  
 
Som grund för beräkningarna ligger uppgifter som inrapporterats av TiB för år 2014 
Beräkningarna baseras på kostnader och intäkter från trafiken exklusive kostnader och 
intäkter från eventuell godshantering samt overheadkostnader.  
Ekonomin för hela tågtrafiken Tåg i Bergslagen redovisas samlat, det finns ingen 
särredovisning per linje. Däremot redovisas ekonomin för busslinje 121 separat. 
 

Tabell 5   

   Kostnadstäckning 

Linje   totalt 

50 och 53  51 % 

121   33 % 

 
 
Slutsatsen är att trafiken på de tre sträckorna inte kan bedrivas kommersiellt. Endast 
ungefär hälften respektive en tredjedel av kostnaden täcks med biljettintäkter.  
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4 Avstämning mot Trafikverkets 

villkor för trafikavtal 
När tillgänglighetsanalys och bristanalys är genomförd finns förslag på möjliga åtgärder 
för att motverka tillgänglighetsbristerna. Dock finns ett antal villkor uppsatta för 
insatser, vilka är att betrakta som restriktioner i det fortsatta utredningsarbetet. 
Resultaten och de bedömningar som redovisas i avsnitt 4 nedan, baseras i huvudsak på 
de resvaneundersökningar som SWECO genomfört under 2014 på Trafikverkets 
uppdrag, samt på statistik från TiB. 
 

4.1 En del av resandet är eller kommer att vara 

interregionalt 

Trafikverket ger ersättning för interregional kollektiv persontrafik. Om det inter-
regionala resandet är marginellt anses trafiken vara RKMs ansvar i sin helhet. Ett villkor 
har satts upp att minst 20 procent av det totala antalet personkilometer på linjen 
måste vara interregionalt. Med en interregional resa menar Trafikverket en resa som är 
minst 100 km och som minst passerar en länsgräns eller två kommungränser. 
 

Tabell 6   

  Andel 

   interregionala 

Linje   personkilometer 

50  60 % 

53  63 % 

121   55 % 

 
I den aktuella trafiken är en betydande andel av resandet interregionalt. Andelen 
interregionala personkilometrar illustreras i tabellen ovan. Villkoret att 20 procent av 
det totala antalet personkilometer på linjerna är interregionala resor uppfylls därmed 
med råge.  
 
 

4.2 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte 

upprätthållas av regional kollektivtrafikmyndighet 

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) ska tillhandahålla lokal och regional 
trafik inom respektive län. Trafik där det lokala och regionala resandet (mätt i person-
kilometer) är minst 50 procent är RKMs ansvar. Trafikverket får dock komplettera, men 
inte ersätta, trafik som i huvudsak faller under RKMs ansvar, förutsatt att den även 
möjliggör interregionalt resande.  
 
Trafikverket kan överväga att ha huvudansvar för att teckna trafikavtal på linjer där 
minst 50 procent av personkilometrarna genereras av interregionala resor, medan RKM 
ska ha huvudansvaret för linjer där den interregionala andelen är mindre än 50 
procent. I praktiken har RKM hittills ofta valt att ta huvudansvaret för att teckna 
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trafikavtal även för linjer där det interregionala resandet överväger. Orsaker till detta 
kan vara att linjen historiskt ingår i RKMs biljettsystem och planering. Trafikverket bör 
inte motsätta sig en sådan lösning om det finns goda skäl för detta.  
 
I den aktuella trafiken är andelen interregionalt resande över 50 procent. Trafikverket 
gör ändå bedömningen att det är rimligare att RKM även fortsättningsvis har 
huvudansvaret för att avtal med trafikoperatör tecknas. En anledning till det är att 
trafikhuvudmännen ställer betydligt större krav på frekvens på trafiken på de aktuella 
sträckorna än vad Trafikverket gör, följaktligen står trafikhuvudmännen för en stor del 
av trafikens kostnadstäckning. En annan anledning är att nuvarande ordning visat sig 
fungera bra. 
 

4.3 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling  

Det är RKMs ansvar att ge förutsättningar för daglig pendling till och från resenärens 
eget arbete eller utbildning. Trafikverket ger inte ersättning för resande som överstiger 
tio tur- och returresor per månad och som är till och från eget arbete samt till och från 
utbildning. Resandets karaktär analyseras efter data från de resandeundersökningar 
som genomförs minst en gång per avtalsperiod i all interregional kollektiv persontrafik 
som har avtal om ersättning från Trafikverket, oavsett om Trafikverket har avtal direkt 
med operatör eller samverkansavtal med RKM.  
 
Tabell 7 

Linje 

Andel pkm 
för resor 
≥100km 

Andel pkm 
för resor 
≥100km 
Exklusive 
studier & 

arb 

Andel pkm 
för resor 
<100km 

Andel pkm 
totalt  

        

50 (årsmedel) 
 

60% 
 

47% 
 

40% 
 

100% 
 

53 (årsmedel) 63% 59% 37% 100% 

        

121 (årsmedel) 55% 52% 45% 100% 

          

  
Andelen interregionala resor som är av karaktären frekvent pendling till eller från eget 
arbete och studier är alltså tämligen litet. Man kan konstatera att den lilla andel det rör 
sig om inte inverkar på en eventuell insats från Trafikverket. Villkoret att trafiken inte 
är av karaktären frekvent pendling är alltså uppfyllt.  
 

4.4 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för 

trafiken 

Trafikverket ställer krav på en kostnadstäckningsgrad på minst 20 procent för att en 
linje ska kunna avtalas. Kostnadstäckningsgraden är biljettintäkterna dividerat med 
bruttokostnaden för linjen. Bruttokostnaden för en linje är kostnaden för trafiken, 
inklusive förstärkningstrafik, exklusive 
      •     administrativa kostnader för trafikhuvudman (overheadkostnader)  
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      •     kostnader för biljettsubventioner 

      •     andra kostnader som inte är nödvändiga för trafikens utförande, exempelvis 

             marknadsföring. 

 
Trafikverket gör inte insatser för godstrafik. Kostnader och intäkter för eventuell 
godstrafik ska därför inte tas med i beräkningen av kostnadstäckningsgraden.  
 
Tågtrafiken inom Tåg i Bergslagen är upphandlad i ett nytt operatörsavtal som är ett 
nettoavtal. Ett nettoavtal innebär att operatören både tar den ekonomiska risken och 
tar hem biljettintäkterna för trafiken. Det är också den form av avtal Trafikverket 
använder i sina egna avtal, eftersom det stimulerar operatören att utveckla och 
marknadsföra trafiken. Det finns därmed ingen uppgift om hur stora biljettintäkterna 
är i det nya avtalet. I tidigare avtal har kostnadstäckningen dock varit ca 50 procent. 
Det finns ingen anledning att tro att kostnadstäckningen är markant sämre i det nya 
avtalet.  
 
Busslinje 121, som sedan 2011 ersätter den tidigare tågtrafiken på Västerdalsbanan, är 
upphandlad med ett traditionellt bruttoavtal, där RKM tar in biljettintäkterna och 
betalar operatören för att utföra trafiken. För linje 121 är kostnadstäckningen med 
biljettintäkter över 30 procent.  
 
Slutsatsen är att trafiken på alla tre linjerna klarar kravet på minst 20 procents 
kostnadstäckningsgrad. 
 

Tabell 8   

Linje   

Kostnadstäckning 
(med tidigare 
bruttoavtal) 

50 och 53   51 % 

121   33 % 

 
 

4.5 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets 

anslag för trafikavtal 

Trafikverket tilldelas varje år en budgetram, som bestämmer omfattningen av 
myndighetens avtalsverksamhet. Det innebär att även om trafik kan anses vara 
motiverad utifrån Behovsanalysen och övriga villkor/kriterier, är de ekonomiska 
resurserna en begränsning. Trafikverket kan därför utifrån ekonomiska argument ge 
annan ersättning än vad som framkommer av utredningarna eller helt avstå från att ge 
ersättning för viss trafik.8 
 

                                                           
8 Idag betalar Trafikverket hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt resande. Ett basutbud är normalt två 

dubbelturer per dag. Trafikverkets ersättning ska dock aldrig överstiga nettokostnaden för det interregionala resandet 
på de interregionala linjerna. Därför måste nettokostnaden för ett basutbud på linjen och nettokostnaden för det 
interregionala resandet på linjen, beräknas. Beräkningarna av Trafikverkets ersättning per linje baseras vanligtvis på av 
de av RKM inrapporterade kostnader och intäkter samt uppgifter om andelen personkilometer som genereras av 
interregionala resor. 
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Idag ligger Trafikverkets ersättning till TiB sammantaget på 37,2 miljoner kronor per år. 
Ersättningen för den föreslagna trafikvolymen beräknas uppgå till 24,4 miljoner kronor 
per år. Ersättning kan bli aktuell endast under förutsättning att den kan rymmas inom 
Trafikverkets anslagsram för trafikupphandlingar. 
 
En beräkning av ersättningen utifrån nuvarande kostnadsnivå redovisas i avsnitt 7.2.  
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5 Avstämning mot transportpolitiska 

mål 
 
 

5.1 Övergripande mål 

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet." 
 
Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet berör resans eller 
transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 
 

5.2 Funktionsmål och hänsynsmål 

Utöver det övergripande transportpolitiska målet finns ytterligare två styrande 
transportpolitiska mål; ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, 
miljö och hälsa). Det ska dock nämnas att redan i identifieringen av möjliga insatser har 
till viss del de transportpolitiska målen beaktats. Detta eftersom kriterierna i tillgänglig-
hetsanalysen baseras på de transportpolitiska målen. Vid denna punkt i utrednings-
processen görs emellertid ändå en särskild uppskattning av hur väl möjliga trafik-
upplägg harmoniserar med dessa mål.  
 

5.2.1 Funktionsmål 

Funktionsmålet är tillgänglighet. Det innebär att transportsystemets ”utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. (Prop. 
2008/09:93, s. 16). Transportsystemet ska även likvärdigt svar mot mäns och kvinnors 
transportbehov.9 
 
För Trafikverkets avtal om interregional kollektiv persontrafik är funktionsmålet om 
grundläggande tillgänglighet centralt. Emellertid, för att bidra till hela hänsynsmålet 
ställs även följande krav på trafikuppläggen: 

 resorna ska vara tillförlitliga, trygga och bekväma  

 Europeiska och svenska lagar och förordningar för att funktionshindrade ska 
kunna resa ska följas 

 barn över sex år bör kunna resa själva 

 för att förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
bör trafikupplägget ansluta till större bytespunkter i kommunhuvudorter. 

 

5.2.2 Hänsynsmål 

Hänsynsmålet är säkerhet, miljö och hälsa. Det innebär att transportsystemet till sin 
”utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 

                                                           
9 Mäns och kvinnors transportbehov beaktas i tillgänglighetsanalysen genom att den bygger på kriterier som är giltiga 

för såväl män som kvinnor. 
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allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa 
uppnås” (Prop. 2008/9:93, s. 30).  
 
För att bidra till hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa, ställs följande krav på 
trafikuppläggen: 

 Europeiska och svenska lagar och förordningar för säkerhet ska följas  

 i första hand ska icke fossila bränslen användas i trafikupplägget 

 målet ska vara att minska utsläppen med 20 procent från 1990 års nivå 

 miljökraven får inte äventyra konkurrensen om trafikavtalet eller trafiken i sig 

 medtagande av cykel ska uppmuntras. 
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6 Avstämning mot regionala mål 
 
Enligt preciseringen av funktionsmålet med direkt tillämpning på denna verksamhet 
ska tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder. I Trafikverkets instruktion sägs dessutom att Trafikverket i avtalen om inter-
regional kollektiv persontrafik väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner. 
Av ovanstående anledningar, men också för att stämma av andra regionspecifika 
förutsättningar och behov har TiB beretts möjligheter att lämna synpunkter på 
föreslagen trafik. Inga specifika synpunkter, med utgångspunkt, i de regionala målen 
har lämnats avseende det föreslagna åtagandet. 
 
Det är dock Trafikverkets avsikt att de prioriterade trafikuppläggen så långt som möjligt 
ska ligga i linje med regionala synpunkter vad gäller regionens utvecklingsplaner, samt 
planer för arbetspendling och regionförstoring. De regionala planerna har hittills 
sammanfallit väl med Trafikverkets skäl för åtagandet, att förbättra den interregionala 
tillgängligheten. Regional pendlingstrafik är ingen uppgift för Trafikverket. Men ett 
samutnyttjande av trafiken för olika resbehov är å andra sidan inget Trafikverket 
motsätter sig, under förutsättning att trafiken inte innebär nackdelar för de 
interregionala förbindelserna.  
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7 Trafikutformning  
 

7.1 Avtalsform  

I syfte att trygga en bastrafik på Linje 50, Linje 53 och Linje 121 avser Trafikverket att 
teckna ett samfinansieringsavtal med RKM, via deras gemensamägda bolag Tåg i 
Bergslagen AB, vilken i sin tur upphandlar trafiken. Trafikverket ser helst att TiB 
erbjuder operatören ett nettoavtal (Trafikverket 2012).  
 
EUs regelverk för statligt upphandlad kollektivtrafik styr bland annat den maximala 
tiden för ett avtal. Givet detta bedömer Trafikverket avtalstidens längd från fall till fall. 
Bedömningen är en avvägning mellan upprätthållande av en rimlig konkurrens 
samtidigt som alltför täta operatörsbyten undviks.  
 
Maximal gräns för avtalstid när det gäller järnvägstrafikavtal är 15 år, enligt EUs 
kollektivtrafikförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1370/2007, 
Artikel 3). Under vissa omständigheter får avtalstiden förlängas med 7,5 år. Detta är 
dock långt utöver vad som använts som praxis i Trafikverkets avtal och avsett för avtal 
där stora åtaganden i rullande materiel eller andra investeringar görs, som behöver 
skrivas av på lång tid. I det här fallet tillhandahålls rullande materiel av RKM och det 
finns heller inte önskemål från regionen om extremt lång avtalstid. 
 
TiB avser sannolikt att teckna operatörsavtal på 10 år. En 10-årig avtalsperiod bedöms 
av Trafikverket som lång för ett samfinansieringsavtal med RKM. Det är inte önskvärt ur 
statens perspektiv att binda upp utgifter i statsbudgeten för en alltför lång period. 
Dagens avtal mellan Trafikverket och TiB löper över en period om 5 år, vilket av 
Trafikverket hittills har bedömts som en rimlig avtalslängd. Det finns självfallet för- och 
nackdelar med såväl korta som långa avtalsperioder, och det finns exempel på avtal 
som sträcker sig över längre perioder än 5 år, och i vissa fall har även möjligheten att 
utnyttja optioner funnits.  
 
Bedömningen är fortsatt att en rimlig avtalsperiod är 5 år som utgångspunkt när det 
gäller samfinansieringsavtal med RKM. Dock ska varje avtal prövas utifrån om det finns 
särskilda skäl som motiverar en längre avtalsperiod. När det gäller ett 
samfinansieringsavtal med Tåg i Bergslagen, har inte några tillräckligt starka skäl för en 
längre avtalsperiod kunnat identifieras, utan avtalsperioden bör fortsatt vara fem år.  
 
 

7.2 Kapacitets- och ersättningsnivåer 

 
Trafikverket står i regel för hela nettokostnaden för ett basutbud för interregionalt 
resande.  
 
Trafikverket ersätter dock inte kostnader som överstiger nettokostnaden för det 
interregionala resandet. Därför beräknas nettokostnaden både för ett basutbud på 
linjen och för det interregionala resandet på linjen. 
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Nettokostnaden för den kollektiva persontrafiken på en linje, är bruttokostnaden för 
linjen minus intäkterna. Bruttokostnaden för en linje är kostnaden för trafiken, 
inklusive förstärkningstrafik, exklusive 

 administrativa kostnader för trafikhuvudman (overheadkostnader) 

 kostnader för biljettsubventioner 

 Andra kostnader som inte är nödvändiga för trafikens utförande, exempelvis 
marknadsföring. 

 
Nettokostnaden för ett basutbud beräknas genom att basutbudets andel (normalt två 
dubbelturer) av den totala trafiken multipliceras med nettokostnaden för den 
kollektiva persontrafiken. 
 
Nettokostnaden för det interregionala resandet beräknas genom att nettokostnaden 
för den kollektiva persontrafiken multipliceras med det interregionala resandets andel 
av det totala resandet mätt i personkilometer, exklusive frekvent pendling till och från 
eget arbete eller utbildning. Det interregionala resandet mäts genom en 
resvaneundersökning. 
 
Det räcker med två dubbelturer på linje 50 för att klara tillgängligheten för de 
kommuner som har stora brister. På linje 53 räcker två dubbelturer nästan för att klara 
tillgängligheten. Dock uppstår vissa brister i ett av kriterierna, och endast på delar av 
sträckan, med två turer på linje 53. Dessa brister bedöms dock som så marginella att 
ersättning för ytterligare en dubbeltur kan ifrågasättas. Möjligen kan, förutsatt att 
ekonomiskt utrymme finns tillgängligt, ersättning för ytterligare en enkeltur på linje 53 
försvaras. Därför bör Trafikverkets insats i första hand begränsas till två dubbelturer på 
linjerna 50 och 53 i kommande avtal, samt, förutsatt ett gynnsamt budgetläge, 
ersättning för ytterligare en enkeltur på linje 53. 
 
För linje 121 bedöms tre dubbelturer krävas för att klara tillgängligheten för de 
kommuner som har stora brister. 
 
Kostnaden per dubbeltur för linje 50 har beräknats till 1 804 445 kronor, vilket innebär 
att den totala ersättningen för de två dubbelturer som bedöms behövas för att klara 
tillgängligheten uppgår till 3 608 890 kronor. 
 
Kostnaden per dubbeltur för linje 53 har på motsvarande sätt beräknats till 7 571 652 
kronor, vilket innebär den totala ersättningen för två dubbelturer 15 143 303 kronor. 
Om Trafikverket väljer att delfinansiera två dubbelturer plus en enkeltur på linje 53 
uppgår ersättningen till 18 929 129 kronor.  
  
Kostnaden per dubbeltur på linje 121 har beräknats till 1 896 875 kronor, vilket totalt 
ger 5 690 625 kronor för tre dubbelturer. 
 
Sammantaget beräknas statens ersättning till trafiken, för ovan redovisade turer och 
beräkningar, uppgå till 24 442 818 kronor. 
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7.3 Kvalitetsaspekter  

7.3.1 NKI 

Varje år genomförs kundundersökningar (NKI) i den trafik som Trafikverket upphandlar 
eller är medfinansiär. NKI är främst ett verktyg för avtalsuppföljning och har visat sig 
vara mycket användbart, eftersom det ger tydliga signaler om brister som sedan kan 
åtgärdas. De kundundersökningar10 som genomförs varje år framgår att resenärerna är 
mycket nöjda med trafiken på linjerna 50 och 53. På linje 121 har inte genomförts 
någon kundundersökning. När det gäller busstrafik undersöks inte alla linjer, utan ett 
urval görs. För att få en helhetsbild av Trafikverkets åtagande i Bergslagen bör dock 
övervägas att även genomföra NKI-undersökningar på linje 121.  
 
Cirka 90 % av resenärerna på linjerna 50 och 53 är nöjda eller mycket nöjda med 
helhetsintrycket av sin resa. Det är endast när det gäller utbudet av och kvaliteten på 
maten ombord som det finns ett visst missnöje. På linje 50 är ca 30 % av resenärerna 
missnöjda med maten ombord och på linje 53 är ca 25 % missnöjda.  
 
Jämfört med andra tåglinjer där Trafikverket har avtal ligger linjerna 50 och 53 väl till 
när det gäller kundernas nöjdhet. 
 
En jämförelse med tidigare NKI-mätningar visar att trafikens kvalitet fortsatt håller en 
hög kvalitet med nöjda resenärer. 
  

                                                           
10Resultaten baseras på en enkätundersökning genomförd i mars 2015. Respondenterna har utgjorts av både helg och 

vardagsresenärer i båda riktningarna på de aktuella sträckningarna. Svarsfrekvensen var mycket hög, på båda linjerna; 
95 % på linje 50 och 89 % på linje 53. 
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8 Kravspecifikation 
Det finns i dagsläget ett antal frågor som kräver beslut innan kravspecifikationen 
slutligt kan slås fast. Normalt kan en kravspecifikation innehålla följande delar: 
 

 Krav på avtalsform och avtalsperiod. 

 En beskrivning av trafikuppläggets sträckning, trafikslag och destinationer. 

 Krav som följer av att lösa tillgänglighetsproblemen: 
o avgångs- och ankomsttider 
o restider 
o vistelsetider 
o dagar som är möjliga att resa 

 Krav på kapacitet angivet i sittplatskilometer. 

 Särskilda krav utifrån funktionsmål- och hänsynsmål. Krav som följer av 
internationell eller svensk lagstiftning specificeras inte. 

 Krav på priser.  

 Krav på servicenivåer, bekvämlighet och tillförlitlighet. 

 Krav på statistik och andra redovisningar 

 Krav i övrigt som följer av Trafikverkets villkor  
 
Om förslaget till insats är ett samverkansavtal ska dessutom redovisas  

 vilken andel av nettokostnaden som är rimlig för Trafikverket att avtala om 
 
Nedan redovisas kraven så långt de är klara i dagsläget: 
 

Avtalsform 
Avtalet föreslås vara ett fortsatt samverkansavtal motsvarande dagens avtal där TiB 
genomför upphandlingen av trafiken. 
 
Avtalsperiod 
En avtalstid på 5 år föreslås. För en längre avtalstid behöver det finnas långsiktigt 
hållbara motiv för Trafikverkets åtagande, vilket inte har kunnat påvisas i utredningen.  
 
Beskrivning av trafikuppläggets sträckning, trafikslag och destinationer 
Trafiken ska bedrivas på motsvarande sätt som idag med tåg på linjerna 50 och 53, 
samt med buss på linje 121. 
 
Krav som följer av att lösa tillgänglighetsproblemen 
Nedan anges vilka turer som ska utföras för att kraven på grundläggande tillgänglighet 
ska uppfyllas. Mindre avvikelser, som inte försämrar tillgängligheten, mot 
nedanstående tidsangivelser kan accepteras. Anges inga tider för någon tur ställer inte 
Trafikverket några specifika krav på avgångstider. 

Trafiken på linje 50 ska upprätthållas med minst två dagliga dubbelturer, vilka ska svara 
mot dagens avgångar; 

Mora-Borlänge  
18.25-19.36 

Borlänge-Mora 
10.20-11.32 
18.15-19.27 
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Trafiken på linje 53 ska upprätthållas med minst tre dagliga dubbelturer, vilka ska svara 
mot dagens avgångar; 

Mjölby-Borlänge-Gävle 

6.00-11.31 
16.05-21.33 

Gävle-Borlänge-Mjölby 

6.09-11.43 
16.24-21.43 
 
Utöver ovanstående angivna turer finns behov av ytterligare trafik på delsträckor vid 
vissa tider för att tillgängligheten ska klaras. Eftersom den ytterligare trafiken endast 
behövs på vissa delar av sträckan, som dessutom inte är sammanhängande, skulle det 
vara svårt att skapa en ersättningsmodell som avspeglar exakt erforderligt utbud. För 
att inte skapa ett onödigt komplicerat system, så baseras statens ersättning på 
kostnaden för ytterligare en ospecificerad enkeltur. 
 
Trafiken på linje 121 ska upprätthållas med minst tre dagliga dubbelturer, varav två ska 
svara mot dagens avgångar; 

Malung-Borlänge 
05.15-07.30 
15.25-17.35 

Borlänge-Malung 
09.00-11.10 
18.25-20.35 
 
Utöver ovanstående två dubbelturer krävs, för att klara kraven i K6, ytterligare två 
turer, vilka motsvarar dagens turer; 

Borlänge-Malung  
20.30-22.40 (från Örebro) 
16.30-18.40 (från Borlänge) 
 
Dessa två enkelturer krävs för att fullt ut klara tillgängligheten. Eftersom turerna 
endast behövs vissa dagar och endast vissa delar av sträckan, skulle det vara tämligen 
svårt att skapa en ersättningsmodell som avspeglar exakt erforderligt utbud. För att 
inte skapa ett onödigt komplicerat system, så baseras statens ersättning på kostnaden 
för tre hela dubbelturer. 
 
Krav på statistik och andra redovisningar 
I avtalet ska följande krav ställas: 
 

 Produktion 

 Resande 

 Resvaneundersökning 

 Ombordundersökningar 
 
I enlighet med de krav som ställs i Trafikverkets samtliga avtal.  



Bilaga1  Tillgänglighetsanalysens åtta 

kriterier 
 
Som grund för alla Trafikverkets insatser för att avhjälpa geografiska tillgänglighets-
brister i den interregionala kollektiva persontrafiken ligger en Behovsanalys 
(Trafikverket 2012).11 Behovsanalysen består av dels en Tillgänglighetsanalys, dels en 
Bristanalys. Tillgänglighetsanalysen identifierar kommuner med bristande tillgänglighet 
i den interregionala kollektiva persontrafiken. Bristanalysen identifierar vad som gör att 
tillgängligheten blir dålig på vissa ställen i landet (t ex brister i informationssystem, 
tidtabeller, biljettsystem samt synkronisering mellan den lokala och/eller regionala 
kollektiva persontrafiken och den interregionala kollektiva persontrafiken).   
 
Tillgänglighetsanalysen bygger på sju kriterier, skapade utifrån de transportpolitiska 
målen och gjorda för att vara allmängiltiga och därmed kunna gälla för resmål som är 
intressanta för samtliga kommuner i landet. Kriterierna mäter individers möjligheter 
att, med ett kollektivt färdmedel12, förflytta sig från en viss kommunhuvudort till en 
målpunkt (d.v.s. en annan kommunhuvudort eller en flygplats). Analysen baseras på 
verkliga resmöjligheter med samtliga linjer i det svenska kollektivtrafiknätet, samt 
kopplingar till grannländerna, från Samtrafikens databas. 
 
Kriterierna innehåller krav på maximala restider, vistelsetider, när på dagen resorna 
behöver ske, med mera, för att uppnå en acceptabel eller god tillgänglighet. Uppfylls 
inte dessa krav är tillgängligheten dålig. I modellen illustreras detta på en kartbild där 
en kommun får grön, gul, eller röd färg (eller ”standard”) – vilket symboliserar god, 
acceptabel eller dålig tillgänglighet – beroende på hur väl ett visst kriterium uppfylls.  
 
Resultatet från Tillgänglighetsanalysen medför att slutsatser kan dras om var behov av 
insatser ligger, liksom vilka konsekvenser för tillgängligheten som en eventuell 
förändring i möjligheterna att resa innebär. Modellen möjliggör även att linjer kan 
läggas till, eller plockas bort, varefter det är möjligt att utläsa vilka konsekvenser detta 
skulle ge för tillgängligheten. Om en kommun visar sig ha dålig standard i ett kriterium, 
det vill säga att kraven för acceptabel standard inte uppfylls, är det att betrakta som en 
indikator för att insatser från Trafikverket kan vara aktuella att överväga. Det är dock 
kommuner med stora brister i tillgängligheten som prioriteras för åtgärd. 
 
 
 
  

                                                           
11 Behovsanalysen indikerar vilka insatser som kan vara motiverade. Behovsanalysen dock inte 
svar på om insatsen är prioriterad utan detta avgörs på annat sätt, enligt en särskild ordning. se 
Trafikverket 2012 avsnitt 2.5. 
12 Flyg, färja, buss eller tåg. 
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Kriterier för grundläggande tillgänglighet 
Kriterierna är framtagna i en process under flera år med flera utredningar. Till 
utredningarna har varit kopplat en referensgrupp som lämnat synpunkter på 
föreslagna kriterier. 
Referensgruppen har innehållit både statliga och regionala representanter. I den 
senaste omgången innehöll referensgruppen representanter för Trafikanalys, 
Tillväxtanalys, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, trafikhuvudmän, 
Länsstyrelser/regioner, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting och 
Trafikverket. Tillgänglighetsanalyserna har sedan automatiserats i en datamodell kallad 
ResKoll. I samband med automatiseringen har vissa preciseringar gjorts av kriterierna 
med t ex gränser för när resan kan göras. 
 
Kriterium 1: Till Stockholm  
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala Stockholm 
(ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar så att man 
är framme före 10.00 och kan resa hem efter 16.00. Restiden ska inte vara längre än 
fyra timmar. 
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att måndag till fredag nå centrala 
Stockholm (ej Arlanda eller Bromma) över dagen med vistelsetid på minst sex timmar. 
Restiden ska inte vara längre än fem timmar. 
 
Kriterium 2: Från Stockholm 
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till 
kommunen med vistelsetid minst sex timmar och sedan kunna resa hem samma dag. 
Man ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte vara 
längre än fyra timmar. 
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till 
varje kommun med vistelsetid minst fyra timmar och sedan kunna resa hem samma 
dag. Man ska kunna resa ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte 
vara längre än fem timmar.  
 
Kriterium 3: Internationella resor 
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att ta 
sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, Gardemoen eller Vaernes 
på vardagar med en ankomsttid senast 08.30. Resan ska inte behöva starta tidigare än 
06.00. 
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att 
ta sig till någon av flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, eller Gardemoen på 
vardagar med en ankomsttid senast 09.00. Resan ska inte behöva starta tidigare än 
04.00.  
I modellen har kriteriet preciserats till att ankomsten till hemorten för både god och 
acceptabel tillgänglighet ska ske senast 24.00. För god tillgänglighet ska återresan från 
flygplatsen inte börja tidigare än 17.00 och för acceptabel tillgänglighet ska återresan 
inte börja tidigare än 15.00. 
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Kriterium 4: Storstäder och storstadsalternativ 
Tillgänglighet till Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, Linköping, 
Köpenhamn, Oslo eller Trondheim.  
God tillgänglighet (grön färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på 
förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sju dagar per vecka. Från varje 
kommun analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har 
bäst resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än tre timmar. Krav på fyra 
timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur 
på förmiddagen och en tur tillbaka på eftermiddagen sex dagar per vecka. Från varje 
kommun analyseras resmöjligheten till den storstad eller storstadsalternativ man har 
bäst resmöjligheter till. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. Krav på fyra 
timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 
Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 
 
Kriterium 5: Region-/universitetssjukhus 
Följande orter har universitets- eller regionsjukhus: Umeå, Stockholm, Uppsala, 
Örebro, Linköping, Göteborg, Malmö och Lund.  
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus 
som man tillhör sju dagar i veckan med ankomst före 12.00 och avresa efter 16.00. 
Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre 
än tre timmar. Resan får inte starta före 03.00.  
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att från varje kommun nå det 
regionsjukhus som man tillhör fem dagar i veckan med ankomst före 12.00 samt med 
avresa efter 16.00. Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus 
ska inte vara längre än fyra timmar. Resan får inte starta före 03.00.   
 
Kriterium 6: Universitets- och högskoleorter 
God tillgänglighet (grön färg): Goda veckopendlingsmöjligheter till minst tio av de 23 
orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16.00 och till orten på söndag efter 
12.00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar.  
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Goda veckopendlingsmöjligheter till minst fem av 
de 23 orterna. Det skall gå att resa från orten fredag efter 16.00 och till orten på 
söndag efter 12.00. Restiden ska inte vara längre än fem timmar. 
 
Kriterium 7: Andra större städer 
God tillgänglighet (grön färg): Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i minst 
tre kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive kommun på 
max tre timmar.  
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i 
minst två kommuner med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive 
kommun på max fyra timmar.  
Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 
I modellen har preciserats att tur- och returresa ska se under samma dag.  
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Kriterium 8: Besöksnäring   
God tillgänglighet (grön färg): Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå huvudorten 
i kommunen med maximalt 5 timmars restid. 
Acceptabel tillgänglighet (gul färg): Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå 
huvudorten i kommunen med maximalt 7 timmars restid.  
I modellen har preciserats att avresan ska ske tidigast klockan 06.00.  
Kriteriet mäter möjligheten att resa långa sträckor mellan olika delar av landet och 
avser besöksnäring i vid mening, inte bara turism. Kriteriet kan vid behov användas för 
annan ort än huvudorten om väsentliga delar av kommunens besöksnäring är 
lokaliserad där.  
 
Generell anmärkning 
Generellt gäller för alla kriterier att i det fall kommunen i sig är en målpunkt, räknas 
kriteriet som uppfyllt eller, i kriterium 6 och 7, uppfyllt för en av de målpunkter som 
krävs för att kriteriet som helhet ska vara uppfyllt.13 

  

                                                           
13 Tillgänglighet handlar om att nå vissa funktioner. Om det som behöver nås finns i hemkommunen behövs ingen resa 

till en annan kommun för att nå det. 
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Bilaga 2  Befolkning 
 
I nedanstående tabell redovisas befolkningsmängd i kommuner och tätorter som 
berörs, direkt eller indirekt, av linje 50, 53 och 121.  
 
 

Ort Kommun 

Kommun- 
befolkning 
(2005) 

Kommun- 
befolkning 
(2014)* 

Tätorts- 
befolkning 
(2005) 

Tätorts- 
befolkning 
(2010)* 

Mjölby Mjölby 25 258 26 428 11927 12245 

Skänninge Mjölby     3242 3140 

Motala Motala 41 912 42 556 29798 29823 

Hallsberg Hallsberg 15 315 15 315 7122 7122 

Kumla Kumla 19 473 21 016 13033 14062 

Örebro Örebro 127 733 142 618 98237 107038 

Lindesberg Lindesberg 23 228 23 269 8752 9149 

Frövi Lindesberg     2493 2516 

Storå Lindesberg     2010 1933 

Kopparberg Ljusnarsberg 5 317 4 913 3189 3016 

Ställdalen Ljusnarsberg     661 539 

Ludvika Ludvika 25 537 26 030 14018 14498 

Grängesberg Ludvika     3532 3481 

Borlänge Borlänge 46 987 50 715 39422 41734 

Falun Falun 55 274 56 896 36447 37291 

Hofors Hofors 10 197 9 431 7020 6681 

Sandviken Sandviken 36 690 37 833 22574 22965 

Storvik Sandviken     2251 2165 

Gävle Gävle 92 205 98 314 68700 71033 

Älvdalen Älvdalen 7 445 7 052 1812 1810 

Orsa Orsa 7 020 6 812 5278 5308 

Mora Mora 20 212 20 006 10940 10896 

Rättvik Rättvik 10 886 10 748 4588 4686 

Leksand Leksand 15 440 15 252 5861 5934 

Tällberg Leksand     637 606 

Insjön Leksand     2150 2149 

Gagnef Gagnef 10 131 10 024 1115 1049 

Djurås Gagnef     1253 1278 

Malung Malung-Sälen 10 513 9 969 5146 5126 

Sälen Malung-Sälen     508 652 

Vansbro Vansbro 7 061 6 694 2030 2026 

            

SUMMA   613 834 641 891 415746 431951 
 

* Senast tillgängliga år i SCB:s befolkningsstatistik 
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Bilaga 3  Analys av Basutbud för 

berörda sträckor 
 
I denna bilaga redovisas en mer ingående analys av nödvändigt basutbud för trafiken 
på berörda sträckor. Analysen ligger till grund för den översiktliga redovisningen av 
basutbud som lämnas i avsnitt 2.3 
 
Trafikverket ger som regel endast ersättning för ett basutbud, vilket normalt innebär 
två dubbelturer per dygn (Trafikverket 2012, s.22). Ersättning för ett större utbud kan 
ges av särskilda skäl. Ett uppenbart skäl är om ytterligare turer krävs för att 
upprätthålla tillgängligheten för prioriterade kommuner. Därför analyseras nedan vilka 
turer som krävs på respektive linje för att upprätthålla tillgängligheten för de 
kommuner som berörs av de linjer som Trafikverket har avtal om med Tåg i Bergslagen.  
 

Linje 50 

För närvarande ersätter Trafikverket tre av Tåg i Bergslagens dagliga turer i vardera 
riktningen längs sträckan Borlänge-Mora. 
 
Trafikverket prioriterar tillgängligheten för de kommuner som har stora 
tillgänglighetsbrister. En gräns har satts vid att prioritera kommuner med dålig (röd) 
tillgänglighet i minst tre kriterier. Linje 50 ger som framgår ovan tillgänglighetseffekter 
för Älvdalen, Leksand och Rättvik. Främsta orsaken till Trafikverkets åtagande är 
Älvdalen, som har stora brister i tillgängligheten. Linje 50 ger acceptabel tillgänglighet 
för Älvdalen i K6.  
 
I K6 är det en förutsättning att även trafiken på linje 53 finns. För att uppnå 
tillgänglighetsförbättringen i K6 för Älvdalen krävs en avgång på linje 50 fredagar som 
går 18.15-19.27 från Borlänge till Mora. Från Älvdalen kan man på söndagen resa 14.33 
från Mora med SJ.  
 
Skulle det gå att förbättra tillgängligheten ytterligare för Älvdalen med linje 50? Även 
med trafiken har Älvdalen utifrån 2014 års utbud dålig tillgänglighet i K1-K5. Det visar 
sig dock att situationen ser bättre ut idag. Det är möjligt att i april 2014 resa från 
Älvdalen vid 5.30 och vara 10.16 i Stockholm med SJ:s tåg, en resa på 4.46, vilket klarar 
kravet till Stockholm i K1. Återresa med rimlig restid finns 15.25-20.45. Troligen är 
dessa anpassningar gjorda i den nya tidtabellen för busstrafiken till Älvdalen utifrån 
krav som Trafikverket ställt i samband med avtalet om Tåg i Bergslagen. I det nya blir 
resan Borlänge-Mora 18.15 åter viktig.  
 
I K2 går det idag att resa Stockholm-Borlänge 7.45-10.11. Här har linje 50 en tur 
Borlänge-Mora med perfekt passning, 10.20-11.32. Tyvärr blir det för den som ska 
vidare till Älvdalen en lång bytestid på 53 minuter till 12.25 och ankomst till Älvdalen 
13.00. Om bytestiden kunde minska skulle kravet på fem timmars restid klaras. Till SJ:s 
intercitytåg Stockholm-Mora 9.45-13.34 finns en bra övergång till buss 13.45-14.30. 
Problemet är att ankomsten är så sen att det blir svårt att klara vistelsetiden över 
dagen. Med det tidigare tåget finns möjlighet att klara kravet på fyra timmars 
vistelsetid. Det går en buss 17.12-17.47. Sen blir det en lite väl lång väntetid på 38 
minuter till TIB:s tåg Mora-Borlänge 18.25-19.36, som är väl anpassat till SJ:s IC-tåg 
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Borlänge-Stockholm 19.50-22.17. Restiden blir då något för lång för att klara kriteriet, 
5.05.  
 
I K3 är problemet att det inte går att nå Arlanda tillräckligt tidigt på morgonen för att 
klara kriteriet. I övrigt är det samma avgångar som i K1 som fungerar relativt bra.  
 
I K4 är det Stockholm som är lättast att nå av storstäderna. Kravet för acceptabel 
tillgänglighet är max fem timmars restid och minst fyra timmars vistelsetid mellan 10 
och 18. Tidigare klarades inte restiden, men det är möjligt med 
tidtabellsförändringarna. Det blir samma turer som i K1.  
 
I K5 ska det för acceptabel tillgänglighet finnas möjlighet att nå regionsjukhuset fem 
dagar i veckan före 12 och resa hem efter 16. Restiden ska vara max fyra timmar. Det 
regionsjukhus som ska nås är Uppsala. Det finns idag möjlighet att nästa nå detta, 
restiden är något för lång i båda riktningarna. De turer som används är desamma som i 
K1, även här blir turen 18.15 från Borlänge mycket viktig.  
 
Tillgänglighetsförbättringar för andra kommuner som inte är prioriterade kan ge 
kompletterande skäl för en åtgärd. Bedömningen är dock att både Gagnef och Rättvik 
ges tillgänglighetsförbättringar av samma turer som Älvdalen.  
 
Ett basutbud för interregional trafik är normalt två dubbelturer, det ska gå att resa i 
båda riktningar över dagen. Om det finns särskilda skäl kan ytterligare turer finansieras 
av Trafikverket. Normalt handlar det i så fall om att det krävs ytterligare turer för att 
klara tillgängligheten. Utifrån ovanstående redovisning framgår att det för att klara 
tillgängligheten krävs följande turer: 
 
Mora-Borlänge  
18.25-19.36 
 
Borlänge-Mora 
10.20-11.32 
18.15-19.27 
 
Slutsatsen är alltså att det räcker med tre av TIB:s turer på linje 50 för att klara 
tillgängligheten. Morgonturen Mora-Borlänge klaras med SJ:s tåg. Därmed inträder 
grundregeln om basutbud. Trafikverket bör stå för två dubbelturer på linje 50 Mora-
Borlänge. I kommande avtal bör skrivas in de förbindelser som ger 
tillgänglighetsförbättringar och krav att kopplingarna mellan linje 50, 53 och 
busstrafiken ska fungera.  
 

Linje 53 

Linje 53 är en lång linje som mer sällan används i sin helhet. Däremot är det många 
som reser vidare med andra linjer före eller efter linjen. Sträckan Mjölby-Örebro 
fungerar som en koppling från södra Stambanan upp mot både Västra Stambanan, 
Örebro och mot Dalarna.  Sträckan Hallsberg/Örebro- Borlänge fungerar både för 
koppling mellan Dalarna och Örebroområdet och för vidare resor bl a längs västra 
Stambanan. Sträckan Borlänge-Gävle fungerar även för koppling vidare längs 
Norrlandskusten. Samtidigt förekommer många kortare resor främst in mot de stora 
tätorterna.  
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Trafikverket prioriterar tillgängligheten för de kommuner som har stora 
tillgänglighetsbrister. En gräns har satts vid att prioritera kommuner med dålig (röd) 
tillgänglighet i minst tre kriterier.  
 
Trafiken ska dessutom ge tillgänglighetsförbättringar. I första hand ska därför ett 
basutbud på linje 53 förbättra tillgängligheten för Malung och Älvdalen i K6, som 
uppvisar tillgänglighetsförbättringar i Trafikverkets modell. I övriga kriterier där 
Älvdalen och Malung har dålig tillgänglighet är det Stockholm, Arlanda eller Uppsala 
som är målpunkter. Tillgängligheten till dessa målpunkter tillgodoses förutom med de 
linjer som diskuteras ovan, även genom SJ:s trafik Borlänge-Stockholm. 
 
För Malung ger linje 53 möjlighet att nå Örebro och Gävle för högre utbildning i K6, 
vilket inte klaras på annat sätt utifrån de krav som ställs i kriteriet. Kriteriet utgår från 
veckopendling för studier. För att klara kriteriet krävs en tur för hemresa på fredag 
eftermiddag efter 16 och en tur till studieorten på söndagar efter 12. Idag går lämpliga 
turer enligt följande:  
 
Från Örebro finns det resmöjlighet till Malung med linje 53, som går 18.00 och är i 
Borlänge 19.56. 20.30 går buss 121 vidare till Malung, framme 22.40. Retur från 
Malung 15.25 med linje 121, i Borlänge 17.35. Vidare med linje 53 Borlänge-Örebro 
18.02-19.59.  
 
Från Gävle till Malung går tåget 16.24-17.45, fortsätter till Örebro, samma tåg som 
ovan. till Borlänge Avgång med linje 121 vid 18.25, 20.35 i Malung. Returen går 15.25, 
17.35 i Borlänge, Borlänge-Gävle 18.01-19.31. För att klara tillgängligheten i K6 behövs 
det alltså ett tåg i vardera riktningen från Borlänge vid 18-tiden på söndagar. 
 
För Älvdalen ger linje 53 möjlighet att nå Gävle som studieort för högre utbildning. 
Resmöjligheterna var i mätningen inte tillräckliga för att nå Örebro, vilket beror på att 
det i oktober 2014 inte fanns tillräckligt sena resmöjligheter till Älvdalen (men det 
verkar vara möjligt med nuvarande tidtabell). I nuvarande tidtabell blir resan 16.00-
17.59 Örebro-Borlänge och sen vidare Borlänge-Mora 18.15-19.27. Bussen till Älvdalen 
går 19.50-20.25. Återresan blir 13.07 från Älvdalen, i Mora 13.45. Mora-Borlänge 
14.32-15.52 och sedan Borlänge-Örebro 16.02-18.00. 
 
Tillgängligheten till studier i Gävle klaras idag genom samma tur som för Malung, linje 
53 Gävle-Borlänge 16.22-17.45, sen vidare till Malung med linje 121 18.25-20.35. - 
 
Det finns dock även en annan kommun, Ljusnarsberg, som får två kriterier med dålig 
tillgänglighet utan linje 53. Eftersom gränserna i kriterierna är absoluta och en skillnad 
på några få minuters restid kan ge en färgförändring har även Ljusnarsberg studerats 
för att se om kommunens tillgänglighetsbrister kan motivera ökade insatser. Om 
Ljusnarsberg ligger i närheten av dålig tillgänglighet i ytterligare kriterier kan det vara 
ett sådant motiv.  
 
För Ljusnarsberg ger linje 53 en stor del av resmöjligheterna, vilket är förklaringen till 
att tillgängligheten förändras i hela fem kriterier, även om det bara blir dålig 
tillgänglighet i ett kriterium, K4. I övriga kriterier klaras fortfarande acceptabel 
tillgänglighet. Det finns alternativa resmöjligheter med buss, men de ger betydligt 
längre restider exempelvis till Stockholm. Tåg med linje 53 till Hallsberg och byte till 
annat tåg tar ca 3.15-3.30 medan rena bussalternativen tar ca 5.30 eller mer. Det finns 
i vissa lägen kombinationer av buss och tåg som tar drygt 4 timmar och därmed kan 
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klara acceptabel tillgänglighet. I K4 finns dock inte resmöjligheter på helgerna som 
klarar restiden på detta sätt, måndag-fredag går det bra. Ljusnarsberg får också en 
försämring från god till acceptabel tillgänglighet i K1, K5, K6 och K7. Om tillgängligheten 
skulle ligga mycket nära att slå över till dålig (röd färg) skulle det kunna vara ytterligare 
motiv för en insats. I K1 är restiden dock bara 7-15 minuter över den som krävs för god 
tillgänglighet och gränsar därmed nästan till grön färg. I K5 är restiden under två 
timmar när gränsen för acceptabel tillgänglighet är fyra och tidsgränserna klaras utan 
problem. Anledningen till att det inte är god tillgänglighet är att det inte finns 
tillräckliga resmöjligheter på helger. I K6 klaras de fem studieorter som krävs för 
acceptabel tillgänglighet utan större problem. I K7 klaras fortfarande tillgängligheten 
till Örebro och Borlänge, med linje 53 klaras även Falun.  
 
Ljusnarsberg klarar även med linje 53 inte tillgängligheten i K3. Det beror på att det 
inte går att nå Arlanda så tidigt på förmiddagen som krävs i kriteriet. Det är mycket 
vanligt för kommuner som inte har mycket goda förbindelser med någon storflygplats.  
 
För att klara tillgängligheten för Ljusnarsberg i K4 behövs tåg tidigare på förmiddagen 
på helger än de alternativ som finns.  Idag finns en resmöjlighet 6.55 mot Hallsberg på 
lördagar som klarar kraven, men avresan kan vara upp till ett par timmar senare och 
ändå ge acceptabel tillgänglighet under förutsättning att det finns tåg att byta till. På 
söndagar finns inte turer tillräckligt tidigt för att ge den vistelsetid som krävs. 
Försämringen för Ljusnarsberg kan motivera en förmiddagstur på lördagar kopplad till 
SJ:s tåg i Hallsberg. 
 
Även för Hofors ger linje 53 en stor del av resmöjligheterna, men det finns även 
kompletterande busstrafik, linje 41, med en restid på ca 1.15 till Gävle för de snabbaste 
turerna. Restiden med tåg varierar något, men är ca 40 minuter. Men 
järnvägsstationen ligger något perifert i Hofors medan bussen utgår från centrum, 
vilket gör att skillnaden i total restid inte är så stor.  
 
Ett basutbud för interregional trafik är normalt två dubbelturer, det ska gå att resa i 
båda riktningar över dagen. Om det finns särskilda skäl kan ytterligare turer finansieras 
av Trafikverket. Normalt handlar det i så fall om att det krävs ytterligare turer för att 
klara tillgängligheten. Utifrån ovanstående redovisning framgår att det för att klara 
tillgängligheten krävs följande turer: 
 
Mjölby-Borlänge-Gävle 
18.01-19.16 Borlänge-Gävle söndag 
18.02-20.00 fredag Örebro-Borlänge 
 
Gävle-Borlänge-Mjölby 
16.24-17.45 Gävle-Borlänge fredag  
18.00-19.59 -21.43 söndag 
 
För att klara tillgängligheten i K6 räcker det med dessa tider i anslutning till helgerna. 
Men resmöjligheterna på linje 53 ger också betydligt kortare restider till många resmål.  
 
40 procent av resorna och 59 procent av personkilometrarna är interregionala. Det är 
vanligt med anslutningsresor till och från andra län, 37 procent av de som svarade på 
enkäten gjorde en anslutningsresa före eller efter resan på linje 53, 24 procent gjorde 
det till eller från andra län än de län linjen går genom. Det är nu inte så konstigt, både i 
Gävle, Borlänge, Örebro, Hallsberg och Mjölby finns omfattande trafik att byta till som 
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kan ge resor till andra län. Vanliga resor går till Skåne, Stockholm, Västra Götalands och 
Värmlands län, tillsammans står de för ungefär 17 procent av det totala antal resor i 
resvaneundersökningen.  
 
Restiden till Örebro från Borlänge är ca 2 timmar med linje 53. Med andra alternativ tar 
det bortåt 5 timmar som minst. Motsvarande restidsvinster blir det även för de 
prioriterade kommunerna. Älvdalen har t ex en restid på ca 4.30 – 5 timmar till Örebro, 
med andra alternativ tar det 8-10 timmar. Jämfört med alternativen blir det också 
liknande tidsbesparingar till Karlstad. Även till Göteborg blir tiden konkurrenskraftig 
jämfört med andra tågalternativ, men där går det även att flyga på kortare tid. 
 
För en resa till södra Sverige via Mjölby ger linje 53 ungefär samma restid som att resa 
via Stockholm.  
 
Åt andra hållet är restiden till Gävle under 1.30. Andra alternativ, t ex via Uppsala med 
SJ, tar minst en timme till. Det påverkar även restiden till andra orter norrut. Borlänge-
Sundsvall tar t ex ca 3.40-4 timmar. Via Uppsala tar det minst 5 timmar.  
 
Genom att flera av kriterierna kan tillgodoses genom resor till Stockholm och Arlanda 
får de stora tidsvinsterna som linje 53 ger jämfört med alternativen inte så stort 
genomslag som annars kunnat vara fallet. Det kan vara anledning att utöka basutbudet 
något utöver de direkta tillgänglighetseffekter som kan påvisas i K6. En resmöjlighet 
bör upprätthållas morgon och kväll i båda riktningar för Dalarna både mot 
Örebro/Hallsberg/Mjölby och mot Gävle. Turer behöver finnas i ungefär följande 
tidslägen (angivna tider gäller befintliga turer): 
 
Borlänge-Örebro/Hallsberg/Mjölby:  
8.00-11.43 (bra anslutning för alla tre prioriterade kommuner). 
18.00-21.43  (fungerar bra för Malung och Vansbro, sämre för Älvdalen) 
 
Mjölby-Örebro-Borlänge: 
6.00-9.59 (enligt turlistan två tåg med byte i Hallsberg eller Borlänge) 
16.05-20.00 
 
Borlänge-Gävle  
10.07-11.31 
20.12-21.33 
 
Gävle-Borlänge 
8.20-9.43 
16.24-17.45  
 
Detta förslag täcker också in nästan hela det utbud som krävs för att klara K6. Återstår 
gör endast turen 18.01-19.31 Borlänge-Gävle på söndagar. Det krävs alltså inte mycket 
mer än två dubbelturer på hela sträckan för att klara resmöjligheterna åt båda håll och 
dessutom klara tillgängligheten i K6. Turerna hänger också ihop hela sträckan förutom i 
två fall.  
 
För att dessa turer ska fungera på ett bra sätt för de prioriterade kommunerna behöver 
även övergångarna till och från linje 50 och 121 i Borlänge och till bussarna till och från 
Älvdalen fungera på ett bra sätt. I allmänhet är det idag relativt bra, men inför varje 
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tidtabellsskifte bör en genomgång göras så att bytesmöjligheterna bibehålls och om 
möjligt förbättras.  
 

Linje 121 

Som framgår ovan ger linje 121 i princip all tillgänglighet för Vansbro och är även den 
interregionala huvudförbindelsen för Malung. Även i kriterier där kraven inte klaras 
fullt ut ger linjen stora tillgänglighetsförbättringar.  
 
För att klara tillgängligheten i K1 behövs en resmöjlighet på morgonen, kopplad till SJ:s 
trafik Borlänge-Stockholm. Idag är det första morgonturen från Malung 5.15 som går 
från Vansbro 5.55, som ger tillgänglighetsförbättringen. Den anländer till Borlänge 7.30 
och den fortsatta resan sker med SJ 7.52-10.16. Returresan sker med en kvällstur som 
startar i Borlänge 18.25, Vansbro 19.51 och kommer till Malung 20.35. Samma turer 
fungerar alltså för båda kommunerna.  
 
I kriterium 2 är det också samma turer som används för båda kommunerna. Det behövs 
en resmöjlighet på förmiddagen och retur på kvällen. Resan sker från Stockholm med 
SJ:s tåg 6.15 som anländer till Borlänge 8.46. Bussen med linje 121 går 9.00 och är 
10.26 i Vansbro samt 11.10 i Malung. Returen sker 15.25 resp 16.05, bussen är i 
Borlänge 17.35 och ansluter till Sj:s tåg 17.53, som anländer till Stockholm 20.16.  
 
I K3 klarar ingen av kommunerna kriteriet. Orsaken är, liksom för många andra 
kommuner, att det inte går att nå Arlanda tillräckligt tidigt på morgonen. Bästa 
resmöjlighet är samma tur som i K1, som ger en ankomst till Arlanda 9.53. Även 
returen kan ske med samma tur som i K1.  
 
I K4 klarar inte heller någon av kommunerna kriteriet. Restiden till Stockholm, som 
även här blir målpunkt, är något för lång för Vansbro och ännu längre för Malung. Även 
här ger samma turer som i K1 de bästa förbindelserna. 
 
I K5 är det Uppsala som ska nås. Vansbro klarar acceptabel tillgänglighet med linje 121, 
Malung gör det inte. Anledningen är att restiden är något för lång för att klara kriteriet, 
men det skiljer bara ca 10 minuter. Linje 121 ger ändå stora tillgänglighetsförbättringar 
för både Vansbro och Malung i K5. Resan till Uppsala behöver ske med en morgontur 
och återresan efter 16. Även om det kan vara möjligt med en senare tur på 
förmiddagen klarar samma turer som i K1 kraven i kriteriet.  
 
I K6 behövs även trafiken på linje 53 för att klara tillgängligheten till Gävle och Örebro. 
Båda kommunerna når sex orter för högre utbildning, Stockholm, Uppsala, Örebro, 
Västerås, Gävle och Falun/Borlänge. Som framgår ovan i analysen för linje 53 klaras 
kriteriet idag med följande turer: 
 

 Borlänge-Malung 20.30-22.40 fredag (från Örebro) 

 Malung-Borlänge 15.25-17.35 söndag (till Örebro, Gävle) 

 Borlänge-Malung 18.25-20.35 fredag (från Gävle) 

Men linje 121 är även förutsättningen för veckopendling till övriga högskoleorter som 
nås för både Malung och Vansbro.  I modellen används flera olika turer för att nå 
Vansbro och Malung på fredagskvällen, beroende på hur långt ifrån högskoleorten 
ligger.  
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Borlänge-Malung 20.30-22.40 används även från Stockholm, medan man från Uppsala 
och Västerås hinner med den tidigare bussen Borlänge-Malung 18.25-20.35. Från 
närliggande Borlänge kan man t o m hinna med en buss som går 16.30-18.40. 
Returresan är i samtliga fall Malung-Borlänge 15.25-17.35. 
 
Linje 121 ger även tillgänglighet för turistmålet Sälen. I den resvaneundersökning som 
gjorts för linjen är det endast ett fåtal som haft resa till turistmål som ärende, 2 
procent av resorna vilket genererade 3 procent av antalet personkm. Men RVU:n 
gjordes under oktober-november som rimligen är lågsäsong för resor till Sälenfjällen. 
Det är troligt att andelen är betydligt högre under andra delar av året14. Därför har 
även testats att sätta Sälen som utgångspunkt i Malung-Sälens kommun i 
tillgänglighetsmodellen. Till Sälen centrum tillkommer en timmes restid jämfört med 
Malung centrum. Det blir dock ingen färgförändring eftersom det redan är dålig 
tillgänglighet i alla kriterier utom K8. I K8 blir det oförändrat acceptabel tillgänglighet. 
Sälenfjällen som resmål förstärker skälen att Trafikverket avtalar om linje 121 men det 
finns inga specifika turer utöver de turer som är viktiga för Vansbro och Malung som 
behövs för tillgänglighet till Sälen.  
 
Utifrån denna genomgång finns behov av följande dagliga trafik15: 
 

 Malung-Borlänge 5.15-7.30 

 Borlänge-Malung 9.00-11.10 

 Malung-Borlänge 15.25-17.35  

 Borlänge-Malung 18.25-20.35 

 

Utöver dessa dagliga turer krävs i K6 ytterligare två turer 

 Borlänge-Malung 20.30-22.40 fredag (från Örebro) 

 Borlänge-Malung 16.30-18.40 fredag (från Borlänge) 

Eftersom linje 121 är så avgörande för tillgängligheten både för Vansbro, Malung och 
Sälenfjällen är förslaget att avrunda detta uppåt till tre dagliga dubbelturer. Det 
innebär en utökning av Trafikverkets åtagande jämfört med dagens avtal, där 
Trafikverket finansierar två dagliga dubbelturer.  

 

 

  

                                                           
14 Många reser sannolikt med bil eller charterbuss till Sälenfjällen, men linje 121 ger en 

resmöjlighet bl a från Stockholmsområdet som bör vara intressant för en del av turisterna. 
15 Eftersom mätningen gjorts mellan kommunhuvudorterna är det dessa tider som anges. 

Tillgängligheten till Sälenfjällen motiverar att turerna finansieras i sin helhet av Trafikverket. 

Tidsangivelserna är ur dagens tidtabell och får ses som tidslägen som behöver upprätthållas. 
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