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Sammanfattning 

Trafikverket har idag ett samverkansavtal med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

(RKM) i Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborgs län (även kallade Bergslagslänen). 

Avtalet avser interregional kollektivtrafik under perioden 11 december 2016 till 

tågplaneskiftet i december 2021. Det är ett visst utbud på busslinje 121, Borlänge-Vansbro-

Sälenområdet, samt på tåglinjerna 50, Borlänge-Mora och 53, Mjölby-Örebro-Borlänge-

Gävle som ersätts i nuvarande avtal. Ersättningen uppgår till 28,2 mkr per år. 

Syftet med denna utredning är att ge ett underlag för beslut om Trafikverket bör ha ett 

fortsatt engagemang i kollektivtrafiken i Bergslagen efter december 2021. Ett särskilt mål för 

utredningen har varit att identifiera vilka turer som ger effekter för det interregionala 

resandet. Tanken är att dessa ska pekas ut i ett kommande avtal för att underlätta 

redovisning av trafiken, uppföljning och de ekonomiska beräkningarna av eventuellt vite. 

Utredningen visar att de fem kommunerna Ljusnarsberg, Vansbro, Malung-Sälen, Orsa och 

Älvdalen har stora brister i geografisk tillgänglighet enligt Trafikverkets kriterier, att den 

trafik som nu avtalas ger stora effekter hos dessa kommuner men att det för Malung-Sälen 

och Älvdalen kvarstår en del tillgänglighetsbrister. 

Upplägget av busstrafiken i norra Dalarna har nyligen förändrats vilket föranlett en 

kompletterande analys. Busslinje 121 går nu bara till Malung och inte längre till 

Sälenområdet. Resandet dit styrs istället via Mora och vidare därifrån med busslinje 133 via 

Älvdalen. Utredningen visar att det nya upplägget ger bättre förutsättningar för 

tillgänglighetseffekter för såväl Älvdalens kommun som för besöksnäringen till 

Sälenområdet. 

Busslinje 121 är helt avgörande för det interregionala resandet för Vansbro och Malung-

Sälens kommuner, som har få eller inga alternativ. 

Tåglinje 50 är viktig för Älvdalens och Orsa kommuners geografiska tillgänglighet. Linjen 

har även stor betydelse för besöksnäringen till Sälenområdet samt för Särna och Idre. Tåg i 

Bergslagen avser att utöka trafiken på linjen i samband med investering i nya fordon. 

Den långa tåglinjen 53 har stor betydelse för alla kommuner i utredningen. De turer som ger 

effekter för det interregionala resande till kommunerna i utredningen går delar av sträckan 

och i olika riktningar. Sträckan Hallberg-Mjölby har särskilt utretts och diskuterats med 

berörda parter, då den visade sig inte behövas för att få tillgänglighetseffekter enligt 

kriteriernas krav i de aktuella kommunerna. Den behövs istället av andra anledningar, bland 

annat ger den förbättrade interregionala resmöjligheter mellan de sydligaste delarna av 

landet och Dalarna och det bedöms även vara ekonomiskt fördelaktigt att trafiken även 

fortsättningsvis bedrivs på hela sträckan.  

Utredningen föreslår att Trafikverket ersätter en nivå motsvarande ett basutbud om två 

dagliga dubbelturer för linjerna nedan. 
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121, Borlänge-Vansbro-Malung (buss) 

133, Mora-Älvdalen-Sälenområdet (buss) 

50, Borlänge-Mora (tåg) 

53, Gävle-Borlänge-Örebro-Hallsberg-Mjölby (tåg) 

Samtidigt beskriver utredningen ett antal turer som bör pekas ut att de ska trafikera om 

ersättningen ska erhållas. Om alla utpekade turer tas med i kommande avtal bedöms fler 

tillgänglighetseffekter uppnås än med trafiken i nuvarande avtal. 

Den föreslagna trafiken har analyserats och bedömts mot de krav och villkor som ställs för 

att Trafikverket ska få ersätta trafik. Alla krav och villkor bedöms vara uppfyllda. 

Det underlag som behövs för att beräkna ersättningsnivån har tagits fram av Region Dalarna 

och Tåg i Bergslagen. Samverkan har skett kring de bedömningar och antaganden som 

behövt göras. Även den föreslagna trafikeringen har diskuterats samt hur kommande avtal 

lämpligen läggs upp. Alla parter är överens om att teckna två separata samverkansavtal; ett 

med Region Dalarna kring busstrafiken och ett med de RKM som äger Tåg i Bergslagen, 

avseende tågtrafiken. 

Utredningen föreslår att samverkansavtal tecknas på två år med optioner för ett plus ett år. 

Detta mot bakgrund av osäkerheter kring Trafikverkets anslagsnivåer och kostnader för 

övriga trafikavtal efter år 2023. Ersättningsnivån beräknas till totalt 28,7 mkr år 2022 och 

35,4 mkr år 2023 för både avtalen. Det kan jämföras mot dagens ersättning på 28,2 mkr. 

Effekter på resandet på grund av pandemin, de förändrade trafikuppläggen samt 

investeringar i fordon är några delar som har stor påverkan på ersättningsnivån. 
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1. Inledning 

  

1.1. Bakgrund och syfte 

Trafikverket har idag ett samverkansavtal med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

(RKM) i Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborgs län (även kallade Bergslagslänen). 

Avtalet avser interregional kollektivtrafik under perioden 11 december 2016 till 

tågplaneskiftet i december 2021. 

Trafikverket ersätter inte, och ska inte (se avsnitt 1.2 nedan) ersätta, all kollektivtrafik som 

bedrivs i Bergslagslänen. Innevarande avtal reglerar den ersättning som staten lämnar till 

RKM för att upprätthålla det basutbud som bedömts vara transportpolitiskt motiverat och i 

övrigt uppfyller de villkor och kriterier som ställts upp för statlig ersättning. Det är ett visst 

utbud på busslinje 121, Borlänge-Vansbro-Sälenområdet, samt på tåglinjerna 50, 

Borlänge-Mora och 53, Mjölby-Örebro-Borlänge-Gävle som ersätts i nuvarande avtal. 

Ersättningen uppgår till 28,2 mkr per år. 

Denna utredning syftar till att ge ett underlag för beslut om Trafikverket bör ha ett fortsatt 

engagemang i kollektivtrafiken i Bergslagen efter december 2021. Om ett fortsatt 

engagemang befinns motiverat, ska utredningen även utmynna i ett förslag på utformning 

av den trafik som bör ersättas samt avtalets omfattning. 

1.2. När ska Trafikverket ersätta kollektivtrafik? 

Ett av Trafikverkets uppdrag är att verka för en grundläggande tillgänglighet i den 

interregionala kollektivtrafiken genom att ingå avtal om transportpolitiskt motiverad 

interregional kollektivtrafik. 

En förutsättning för att Trafikverket ska engagera sig i en viss kollektivtrafik är alltså att 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 

 att trafiken inte upprätthålls (eller ska upprätthållas) av annan aktör 

 att trafiken inte går att bedriva kommersiellt 

 att trafiken har en viss andel interregionalt resande 

 att trafikens främsta syfte inte är för frekvent pendling 

 att resenärerna står för en viss del av kostnaderna och 

 att ersättningsnivån ryms inom Trafikverkets anslag. 

  

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

Behovet av åtgärder som ökar den geografiska tillgängligheten i Sverige utreds med jämna 

mellanrum av Trafikverket och är en utgångspunkt i utredningsarbetet inför trafikavtal för 

interregional kollektivtrafik. I behovsanalysen beskrivs hur tillgängligheten ser ut och vilka 

brister som finns innan en grundläggande tillgänglighet skulle vara uppnådd. 

2.1. Vilka kommuner omfattas av utredningen? 

2.1.1. Geografisk och grundläggande tillgänglighet 

Geografisk tillgänglighet handlar om resmöjligheter mellan olika start- och målpunkter. 

Trafikverket utreder tillgängligheten på kommunnivå. Varje kommun representeras av en 

kommunhuvudort i analyserna. För att kunna mäta detta använder Trafikverket ett 

program, kallat Reskoll, som har utvecklats särskilt för detta ändamål. I programmet finns 

Samtrafikens databas som omfattar tidtabeller för all kollektivtrafik i Sverige och viss 

anknytande trafik till grannländerna. Programmet mäter möjligheterna att resa mellan 

någon av Sveriges 290 kommuner och särskilt utvalda målpunkter. 

Att analysen utgår från respektive kommuns kommunhuvudort innebär för vissa kommuner 

en begränsning. Det kan finnas orter utöver kommunhuvudort som är målpunkter för 

interregionalt resande. 

För att kunna analysera och bedöma en grundläggande tillgänglighet använder 

Trafikverket ett antal tillgänglighetskriterier som definierar syftet med olika typer av resor. 

Kriterierna är framtagna i en process under flera år med en referensgrupp som lämnat 

synpunkter på föreslagna kriterier. Referensgruppen har innehållit både statliga och 

regionala representanter. 

Kriterierna handlar om: 

1. Tillgänglighet till Stockholm 

2. Tillgänglighet från Stockholm 

3. Möjlighet till internationella resor 

4. Tillgänglighet utan flyg till ett urval av storstäder och storstadsalternativ 

5. Tillgänglighet till universitetssjukhus 

6. Veckopendlingsmöjligheter till universitets- och högskoleorter 

7. Tillgänglighet utan flyg till kommuner med fler än 50 000 invånare 

8. Besöksnäringens tillgänglighet till kommunen 

Kriterierna innehåller ett antal delkrav på t ex maximala restider, minsta vistelsetid, när på 

dagen resorna behöver ske och liknande. Läs mer om kriterierna och deras delkrav i bilaga 1. 

I rapportens tabeller och löptext framöver benämns kriterierna ibland som K1, K2… K8 och 

då avses de i nummerordning uppifrån och ner i punktlistan ovan. K1 = tillgänglighet till 

Stockholm osv till K8 = besöksnäringens tillgänglighet till kommunen. 

Tillgängligheten i kriterierna ovan värderas i tre nivåer; god, acceptabel och dålig 

tillgänglighet. Dessa brukar beskrivas med färgerna grönt för god tillgänglighet, gult för 

acceptabel och rött för dålig tillgänglighet. För extra tydlighet kompletteras tabellernas 

färger med bokstäverna G för god, A för acceptabel och D för dålig tillgänglighet. 
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Kommuner som har dålig tillgänglighet i tre eller fler av de åtta kriterierna bedöms ha så 

stora tillgänglighetsbrister att de anses vara prioriterade för åtgärd. Det innebär att dessa 

kommuner utreds för att se om det finns kollektivtrafik som kan avhjälpa bristerna och om 

det finns motiv för Trafikverket att ersätta den kollektivtrafiken. 

2.1.2. Prioriterade kommuner 

Till grund för denna utredning ligger kollektivtrafiken hösten 2019. Utredningen omfattar 

de fyra länen Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro. 

Utan någon av Trafikverkets avtalade trafik2 har fem kommuner i dessa län dålig 

tillgänglighet i tre eller fler kriterier, enligt tillgänglighetsmodellen Reskoll. Sämst 

tillgänglighet är det i Vansbro och Malung-Sälen där inget av kriterierna når acceptabel nivå 

utan avtalad trafik, tätt följt av Älvdalen som har dålig tillgänglighet i sju av åtta kriterier. 

Län Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Antal 

röda 

Örebro län Ljusnarsberg A A D D A D A G 3 

Dalarnas län Vansbro D D D D D D D D 8 

Malung-Sälen D D D D D D D D 8 

Orsa A D D A A D A D 4 

Älvdalen D D D D D D A D 7 

Tabellen visar tillgänglighet EXKLUSIVE trafikverkets avtalade trafik. 

Vi konstaterar att båda kommunerna Vansbro och Malung-Sälen har målpunkter för 

interregionalt resande utöver sina respektive kommunhuvudorter. I Malung-Sälen är 

kommunhuvudort Malung och där är även Sälenområdet av intresse för utredningen. I 

Älvdalens kommun är Älvdalen kommunhuvudort och där är Särna och Idre av intresse att 

skapa tillgänglighet för interregionalt resande till och från. 

I Örebro län har kommunerna Lekeberg, Laxå, Degerfors, Hällefors, Askersund och 

Karlskoga dålig tillgänglighet i ett kriterium medan Ljusnarsberg har dålig tillgänglighet i 

tre kriterier. I Västmanland har ingen kommun dålig tillgänglighet i något av kriterierna och 

i Gävleborg har Hofors dålig tillgänglighet i två och Nordanstig i ett kriterium. I Dalarna har 

Gagnef, Leksand och Rättvik dålig tillgänglighet i ett kriterium medan Mora har dålig 

tillgänglighet i två kriterier. 

Då det är tre av åtta kriterier med dålig tillgänglighet som utgör gränsen för att Trafikverket 

ska utreda åtgärder som kan avhjälpa bristerna ingår ingen kommun i Västmanland eller 

Gävleborg i den fortsatta utredningen. Ljusnarsberg från Örebro län och Vansbro, Malung-

Sälen, Orsa och Älvdalen från Dalarnas län är alltså prioriterade kommuner i 

                                                           
2 I analysen har all trafik med Tåg i Bergslagen exkluderats. Nuvarande avtal innebär att 2 dagliga 

dubbelturer på linje 50, 2,5 dagliga dubbelturer på linje 53 och 3 dagliga dubbelturer på linje 121 

ersätts. Detta innebär att effekterna av avtalad trafik troligen överskattas något då Tåg i Bergslagen 

troligen skulle kört viss trafik på sträckorna även utan ersättning från Trafikverket. Det är dock oklart 

huruvida dessa turer skulle ge tillgänglighetseffekter eller ej. 
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Bergslagslänen. Tabellen ovan beskriver en känd situation avseende tillgängligheten för 

dessa kommuner. Detta utgör utgångspunkten för utredningen vars mål är att identifiera 

kollektivtrafik som kan avhjälpa tillgänglighetsbristerna för just dessa kommuner. 

 

 

 

2.2. Tillgänglighetsbrister hos de prioriterade kommunerna 

2.2.1. Hur ser resmöjligheterna ut utan statligt avtalad kollektivtrafik? 

Vad innebär tillgänglighetsmodellens resultat som visas i tabellen i avsnitt 2.1.2? Hur ser 

resmöjligheterna med kollektivtrafik utan avtalad trafik ut, för de prioriterade 

kommunerna? 

En total bild av tillgängligheten kräver information om såväl restider, när på dygnet 

avgångarna finns, vilken vistelsetid på målorten som möjliggörs etc. Dessa förutsättningar 

förekommer som delkrav i kriterierna och delkraven skiljer sig något åt mellan kriterierna. 

Kriterierna har också har olika målpunkter. Vissa orter förekommer som målpunkt i flera 

kriterier och är därför viktigare att skapa bra tillgänglighet till. 

För de prioriterade kommunerna är följande orter intressanta målpunkter i minst två av 

kriterierna: Stockholm (målpunkt i 4 kriterier), Örebro (3), Uppsala (3), Linköping (3), 

Borlänge (2), Gävle (2), Västerås (2), Karlstad (2), Jönköping (2) och Sundsvall (2). Hur ser 

resmöjligheterna med kollektivtrafik ut till dessa orter utan den avtalade trafiken? 

Att beskriva den totala bilden av tillgängligheten är inte nödvändigt i detta skede av 

utredningen. En förenklad, men relativt talande, bild av tillgängligheten fås om man tittar 

på restiderna till relevanta målpunkter. Krav på maximal restid är det mest tongivande 

delkravet i kriterierna. För acceptabel nivå, alltså den nivå som är ambitionen att nå, är 

delkraven gällande maximal restid följande för de olika kriterierna: 

Kriterium Delkrav gällande 

maximal restid 

K1, tillgänglighet till Stockholm 5 timmar (300 min) 

K2, tillgänglighet från Stockholm 5 timmar (300 min) 

K3, möjlighet till internationella resor 5 timmar (300 min)1 

K4, tillgänglighet utan flyg till ett urval av storstäder 5 timmar (300 min) 

K5, tillgänglighet till universitetssjukhus 4 timmar (240 min) 

SLUTSATS: Kommunerna Vansbro, Malung-Sälen, Älvdalen, Orsa och 

Ljusnarsberg är prioriterade för vidare utredning om åtgärd. 
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K6, veckopendlingsmöjligheter till universitets- och högskoleorter 5 timmar (300 min) 

K7, tillgänglighet utan flyg till kommuner med fler än 50 000 invånare 4 timmar (240 min) 

K8, besöksnäringens tillgänglighet till kommunen 7 timmar (420 min) 

1 Restidskravet uppstår indirekt genom krav på tidigaste avresa 04:00 och senaste ankomst 09:00. 

Restider från de prioriterade kommunernas huvudorter till målpunkterna Stockholm, 

Örebro, Uppsala, Linköping, Borlänge, Gävle, Västerås, Karlstad, Jönköping och Sundsvall 

har studerats. 

Utsökningar har gjorts i Resrobot för en resa torsdagen den 27 februari 2020, med avresa 

tidigast 04:00. Morgonturer är mest intressanta. I vissa fall innebär den föreslagna 

resmöjligheten att ankomst inte sker förrän på eftermiddagen. Den kan också innehålla ett 

flertal byten. Helt orimliga rutter har behandlas som att ingen resmöjlighet finns. Resrobot 

innehåller all kollektivtrafik i Sverige. Vid analyserna har de rutter, som Resrobot föreslagit, 

där någon av de avtalade linjerna (50, 53 och 121) ingått, exkluderats som resmöjlighet. 

 

Tabellen nedan visar restid i antal minuter för en situation utan trafik med linjerna 50, 53 

och linje 121, det vill säga den nu avtalade trafiken. 

 

Röd siffra = restiden är längre än 300 minuter, inget kriterium klaras. 

Orange siffra = restiden är mellan 240 och 300 minuter, kriterium 5 och 7 klaras inte. 

Grön siffra = restiden är kortare än 240 minuter, alla kriteriers restidskrav klaras. 
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Ljusnarsberg 

(Kopparberg stn) 

236 100 265 294 179 387 174 238 306 602 

Vansbro 

(Vansbro centrum) 

- - - - - - - - - - 

Malung-Sälen 

(Malung centrum) 

- - - - - - - - - - 

Orsa 

(Orsa bst) 

261 - 220 353 168 256 485 - 544 422 

Älvdalen 

(Älvdalen bst) 

291 - 250 383 139 300 245 - 574 452 

 

Vansbro och Malung har inga resmöjligheter alls utan den avtalade trafiken, till någon av 

målpunkterna. Alla kommuner, förutom Ljusnarsberg, saknar resmöjlighet till Örebro och 

Karlstad. Av de 50 relationer som har studerats klarar 8 restidskravet på 4 timmar (240 

minuter) och 15 klarar kravet på 5 timmar (300 minuter). Av de 26 relationer som har 

resmöjlighet har 11 stycken restider längre än 5 timmar där restiden mellan Kopparberg och 
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Sundsvall är absolut längst med drygt 10 timmar. Älvdalen och Orsa har även väldigt långa 

restider till Jönköping, över 9 timmar. 

Sälen har, likt Malung, inte någon resmöjlighet alls och restiderna från Särna (+60 minuter) 

och Idre (+80 minuter) i Älvdalens kommun blir till alla målpunkter utom Borlänge längre 

än 300 minuter, vilket innebär att inget kriterium klaras. Borlänge nås inom 240 minuter. 

För 24 av 50 relationer till viktiga målpunkter saknas alltså helt resmöjlighet med 

kollektivtrafik utan avtalad trafik. Vid motsvarande kontroll i Resrobot då restider med all 

trafik är tillgänglig att använda ser vi att alla relationer fick resmöjlighet med avtalad trafik i 

februari 2020, även om inte alla klarar kraven på maximal restid för acceptabel nivå. 

 

Röd siffra = restiden är längre än 300 minuter, inget kriterium klaras. 

Orange siffra = restiden är mellan 240 och 300 minuter, kriterium 5 och 7 klaras inte. 

Grön siffra = restiden är kortare än 240 minuter, alla kriteriers restidskrav klaras. 

Blå cell = resmöjlighet har tillkommit. 
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Ljusnarsberg 

(Kopparberg stn) 

198 66 252 207 66 165 152 194 245 305 

Vansbro 

(Vansbro centrum) 

238 243 199 353 87 185 215 385 425 362 

Malung-Sälen 

(Malung centrum) 

300 283 258 393 132 255 255 430 285 402 

Orsa 

(Orsa bst) 

248 243 209 353 103 195 215 385 446 362 

Älvdalen 

(Älvdalen bst) 

290 273 249 383 135 242 245 415 504 382 

 

Av de 26 relationer som hade resmöjlighet redan utan avtalad trafik får 16 

restidsförkortningar på över 30 minuter, 10 stycken på över 1 timme och 3 stycken får över 3 

timmars restidsförkortning (se tabell nedan). Relationerna Kopparberg-Sundsvall, Orsa-

Västerås och Kopparberg-Gävle får riktigt stora förbättringar med 5 respektive 4,5 och 3,5 

timmars kortare restid med den avtalade trafiken. Procentuellt störst förbättring blir det 

mellan Kopparberg och Borlänge där restiden ändras från 179 till 66 minuter – en 

förbättring på hela 63 procent. 

 

Sälen (+50 minuter) får nu, i likhet med Malung, resmöjligheter till alla målpunkter. Dock 

blir restiden till alla målpunkter förutom Borlänge längre än 300 minuter. Restiderna från 

Särna (+60 minuter) och Idre (+80 minuter) förbättras i likhet med Älvdalens, men även för 

dessa orter nås ingen målpunkt förutom Borlänge inom 300 minuter. 
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Ljusnarsberg 

(Kopparberg stn) 

-38 -34 -13 -87 -113 -222 -22 -44 -61 -297 

Vansbro 

(Vansbro centrum) 

          

Malung-Sälen 

(Malung centrum) 

          

Orsa 

(Orsa bst) 

-13  -11 0 -65 -61 -270  -98 -60 

Älvdalen 

(Älvdalen bst) 

-1  -1 0 -4 -58 0  -70 -70 

Även om en analys av restid är ett litet nedslag i en tillgänglighetsanalys står det helt klart 

att den avtalade trafiken dels behövs men också att den i sin nuvarande form ger stora 

tillgänglighetseffekter avseende kortare restider till ett stort antal målpunkter för de 

prioriterade kommunerna. 

SLUTSATS: Den, år 2019, avtalade trafiken behövs och i sin nuvarande 

form ger den stora tillgänglighetseffekter avseende kortare restider för 

de prioriterade kommunerna. 

 

2.2.2. Vilka kriterier och vilka delkrav är det som inte uppfylls? 

Analysen i 2.2.1 ovan visar att restiden troligen är en stor anledning till att acceptabel 

tillgänglighet inte uppnås i flera av kriterierna, utan avtalad trafik. Vilka delkrav är det 

utöver restiden som inte uppfylls? Vi ser att alla fem kommuner har dålig tillgänglighet i 

kriterium tre och sex. 

Län Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Antal 

röda 

Örebro län Ljusnarsberg A A D D A D A G 3 

Dalarnas län Vansbro D D D D D D D D 8 

Malung-Sälen D D D D D D D D 8 

Orsa A D D A A D A D 4 

Älvdalen D D D D D D A D 7 

Tabellen visar tillgänglighet EXKLUSIVE trafikverkets avtalade trafik. 

Kriterium tre handlar om tillgänglighet till Arlanda för att möjliggöra internationella 

resor. Sälenområdet 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 Sälenområdet. Delkravet på ankomsttid senast 9:00 på 

morgonen är svårt att uppnå, men också ankomst till hemort senast kl. 24:00. 
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Ingen ort når Arlanda före 9:00 någon veckodag. Kopparberg och Orsa ankommer dock 

bara 34 respektive 52 minuter efter acceptabel nivå. Orsa ankommer dessutom till hemmet i 

god tid innan 24:00 vilket tyvärr inte gäller för Kopparberg. 

Det finns bra förbindelser från Borlänge och Mora till Arlanda. Vansbro och Malung har 

dock, utan busslinje 121, ingen kollektivtrafik till Borlänge varför Arlanda inte nås förrän på 

eftermiddag-kväll. Älvdalen har däremot en tidig tur med busslinje 133 till Mora så Arlanda 

nås 9:52. Hemresa fungerar dock inte till Älvdalen innan 24:00. 

Problembilden kan kort sammanfattas i: 

 Avsaknad av kollektivtrafik till/från Borlänge för Vansbro och Malung. 

 För litet och för långsamt kollektivtrafikutbud för Kopparberg till/från Borlänge. 

 För dåligt kollektivtrafikutbud på helger för Vansbro, Malung och Älvdalen. 

 Specifikt behövs tidiga morgonturer från orterna. 

Kriterium sex handlar om möjligheter att studera högre utbildning på annan ort genom 

veckopendling. Här ställs krav på hemresa efter 16:00 på fredagar och tillbakaresa efter 

12:00 på söndagar. Restiden ska inte vara längre än fem timmar för acceptabel nivå. För den 

nivån krävs tillgång till fem av 23 universitetsorter. 

Vansbro och Malung har inga resmöjligheter varken till eller från någon av studieorterna. 

Älvdalen når Borlänge/Falun och Kopparberg når Örebro och Västerås. Orsa har bäst 

förutsättningar genom att både Falun och Gävle nås inom kriteriegränserna och för 

studieorterna Uppsala och Västerås är det endast några minuter för lång restid tillbaka till 

Orsa på söndagar för acceptabel nivå. Utöver dessa orter har Orsa även resmöjligheter hem 

på fredagar från Stockholm. 

Problembilden för kriterium sex kan kort sammanfattas i: 

 Avsaknad av kollektivtrafik till/från Borlänge för Vansbro och Malung. 

 För litet och för långsamt kollektivtrafikutbud från Borlänge mot Örebro. 

 För litet kollektivtrafikutbud för Kopparberg till/från Borlänge-Falun-Gävle. 

 Specifikt behövs eftermiddagsturer från orterna på söndagar och kvällsturer till 

orterna på fredagar. 

Delkraven i kriterium fyra (tillgänglighet till en storstad) och sju (tillgänglighet till två 

stora kommuner) innebär liknande behov av utbud i kollektivtrafiken. Det handlar om 

utresa på morgonen och hemresa på kvällen. Genom att möta dessa krav kan många 

tillgänglighetseffekter uppnås. 

Kriterium fyra ställer krav på resmöjligheter sex dagar per vecka. Alla orter utom Orsa (som 

når Stockholm) har dålig tillgänglighet i kriterium fyra. Kopparberg saknar resmöjlighet 

hem från Stockholm på lördagar men behöver också komma dit tidigare på lördagar för att 

få tillräcklig vistelsetid. Älvdalen kan ta sig till Stockholm på vardagar men inte hem och 

saknar resmöjligheter på helgen. Malung och Vansbro har inga acceptabla resmöjligheter 

alls till Stockholm. 

I kriterium sju ska två kommuner med över 50 000 invånare nås varje dag. Det är bara 

Vansbro och Malung som inte klarar det. Övriga kommuner når alla Borlänge enligt 

kriterierna. Orsa och Älvdalen når utöver Borlänge, även Falun och Ljusnarsbergs kommun 

når även Örebro. 
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 Problembilden för kriterium fyra och sju kan kort sammanfattas i: 

 Avsaknad av kollektivtrafik till/från Borlänge för Vansbro och Malung. 

 Avsaknad av kvällstur från Borlänge till Mora för Älvdalen, måndag till lördag. 

 För dåligt utbud på lördagar för Kopparberg till och från Örebro. 

SLUTSATS: Att skapa tillgänglighet för Vansbro och Malung till/från Borlänge 

samt förbättra utbudet mellan Borlänge och Örebro, Borlänge och Gävle samt 

en kvällstur från Borlänge till Mora är åtgärder som skulle ge stora 

tillgänglighetsförbättringar för flera av de prioriterade kommunerna. 

 

2.2.3. Övrig avtalad kollektivtrafik kan ge tillgänglighetseffekter 

Ger övrig avtalad trafik, det vill säga avtalad trafik utanför avtalet med Bergslagslänen, 

några tillgänglighetseffekter för de kommuner som studeras i denna utredning? Den trafik 

som kan vara av intresse är flyg från Sveg till Arlanda, busslinje 46 från Mora till Östersund, 

Nattågen till Jämtland och norra Norrland samt tåget från Karlstad till Oslo. 

Vi konstaterar direkt att flyget i Sveg inte är något alternativ då det för Orsa och Älvdalen 

skulle ta alltför lång tid att ta sig dit. Även om den avtalade busslinje 46 används är man inte 

i Sveg förrän efter kl. 10 och då har flyget gått och inga kriteriekrav kan uppfyllas. Östersund 

är målpunkt i kriterium 7 men restiden dit är för lång, så busslinje 46 bidrar inte till 

tillgängligheten enligt kriterierna. 

Om de studerade kommunerna ska använda nattågen är det främst via Gävle. Nattågen 

till/från Jämtland passerar sent eller mitt i natten så de ger ingen tillgänglighetseffekt. Det 

tidiga nattåget mot norra Norrland passerar Gävle vid 20-tiden och är i Sundsvall före 23. 

Det kan vara ett alternativ på söndagar för de i Kopparberg och Vansbro som vill studera i 

Sundsvall. För effekt krävs dock att Trafikverket avtalar om kollektivtrafik från Kopparberg 

till Gävle samt buss till Borlänge från Vansbro. Att använda södergående nattåg är inte 

relevant då det inte är tillåtet att stiga på i Gävle, men också för att det finns bättre alternativ 

från Dalarna mot Stockholm. 

Tåget från Karlstad till Oslo kan vara av intresse i kriterium fyra för Kopparberg men 

kriteriet kräver tillgänglighet till enbart en storstad och då är Stockholm den mest 

tillgängliga. 

I denna utredning förutsätts att trafiken i övriga avtal finnas kvar i nuvarande omfattning. 

Som resonemanget ovan visar kan övrig avtalad trafik, för vissa kommuner i utredningen, 

vara med och bidra till tillgänglighetseffekterna, men då i kombination med den trafik i 

Bergslagen som utredningen förväntas komma fram till bör avtalas. 

2.3. Behov hos de prioriterade kommunerna 
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Sammanfattningsvis kan vi, av behovsanalysen, konstatera ett första grundläggande behov 

för kommunerna Vansbro och Malung-Sälen av kollektivtrafik till Borlänge för att över 

huvud taget få någon form av tillgänglighet. Utöver detta finns behov av mer och framförallt 

snabbare kollektivtrafik från Borlänge dels mot Falun-Gävle och dels söderut mot Örebro. 

Detta främst för att restidskraven till de olika målpunkterna ska kunna uppfyllas på en 

acceptabel nivå. 

På en mer detaljerad nivå finns behov av tidiga morgonturer och utökad helgtrafik där 

särskilt eftermiddagsturer från orterna på söndagar och kvällsturer till orterna på fredagar 

skulle ge bra effekter. 

Den trafik som idag avtalas med busslinje 121, Borlänge-Vansbro-Sälenområdet och 

tåglinjerna 50, Borlänge-Mora och 53, Mjölby-Örebro-Borlänge-Gävle möter väl de 

identifierade behoven. Nästa steg i utredningen blir att analysera i hur stor utsträckning 

bristerna åtgärdas med den trafik som nu avtalas. Viktigt är att identifiera vilka turer som 

bidrar till effekterna men också att hitta om det finns förändringar eller kompletteringar i 

trafikupplägget som skulle kunna åtgärda fler av kommunernas tillgänglighetsbrister. 

SLUTSATS: Behovsanalysen visar att kommunerna Vansbro, Malung-Sälen och 

Älvdalen har störst brister och behoven handlar främst om resmöjligheter till 

Borlänge. Orsa och Ljusnarsberg är också prioriterade för vidare utredning om 

åtgärd. För dessa, och även de andra kommunerna, handlar behoven främst om 

bättre resmöjligheter från Borlänge respektive Kopparberg; både mot Gävle och 

mot Örebro. 

Analyser visar vidare behov av vissa specifika turer. Bland annat behövs senare 

kvällsturer måndag till lördag till kommunerna, särskilt på fredagar, och turer från 

kommunerna på söndag eftermiddag. 
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3. Effekter av avtalad kollektivtrafik 

3.1. Tillgänglighetseffekter av all avtalad trafik 

Den trafik som Trafikverket avtalade 2019 ger stora tillgänglighetsförbättringar jämfört med 

alternativen, visar körningar med tillgänglighetsmodellen Reskoll. Med all kollektivtrafik 

hösten 2019, inklusive den som Trafikverket avtalar, blir tillgängligheten bättre i alla de 

prioriterade kommunerna. Det som redovisas här är förändringar som gått från en nivå till 

en annan i den tredelade skalan som används; Nivå 1 = god tillgänglighet (grön), nivå 2 = 

acceptabel tillgänglighet (gul) och nivå 3 = dålig tillgänglighet (röd). Stora förbättringar 

inom respektive nivå kan finnas vilket alltså inte syns i denna redovisning. 

Vansbro kommun får störst effekt av den avtalade trafiken då hela sju av åtta kriterier med 

dålig tillgänglighet når acceptabel nivå. Orsas alla fyra kriterier som utan trafiken har dålig 

tillgänglighet når acceptabel nivå och för Ljusnarsberg går två av tre kriterier från dålig till 

acceptabel nivå. 

I tabellen nedan visar siffrorna vilken förbättring av tillgängligheten som den avtalade 

trafiken ger. De fetmarkerade siffrorna visar förbättringar från dålig till acceptabel nivå. 

Förändringen -2 för Ljusnarsberg i kriterium sex innebär att tillgängligheten ändras två 

steg; från dålig till god nivå. Ej fetmarkerade förändringar innebär förbättringar från 

acceptabel till god nivå (vilka inte är av lika stort intresse). Färgerna visar vilken nivå 

tillgängligheten har inklusive avtalad trafik. 

Län Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Antal 

röda 

exkl. 

Antal 

röda 

inkl. 

Skillnad 

i antal 

röda 

Örebro län Ljusnarsberg -1 -1   -1 -2 -1  3 1 -2 

Dalarnas län Vansbro -1 -1 -1  -1 -1 -1 -1 8 1 -7 

Malung-Sälen  -1    -1 -1  8 5 -3 

Orsa  -1 -1   -1  -1 4 0 -4 

Älvdalen -1        7 6 -1 

Malung-Sälen och Älvdalen har fortsatt dålig tillgänglighet i ett stort antal kriterier, även 

med den trafik som ingick i avtalet 2019. I Malung-Sälen förbättras förvisso tre av åtta 

kriterier från nivå 3 till nivå 2, men där är det fortsatt dålig tillgänglighet i fem kriterier. 

Älvdalen är den kommun där den avtalade trafiken ger minst antal så kallade 

färgförändringar. Endast ett av de sju kriterierna som utan trafiken har dålig tillgänglighet 

når acceptabel nivå. Kommunen har alltså fortsatt dålig tillgänglighet i hela sex kriterier. 

Den avtalade trafiken bör ge stora tillgänglighetsförbättringar i ett flertal av de kriterier som 

fortsatt är kvar på nivå 3. Orsa fick fyra färgförändringar. Dessa effekter bör även kommit 

Älvdalens kommun till del i viss grad. Vansbro fick fyra färgförändringar fler än Malung. 

Samma gäller här, att dessa effekter även bör kommit Malung-Sälens kommun till del i viss 

grad. I nästa avsnitt fördjupar vi analysen av den dåliga tillgängligheten och ställer oss 

frågan: 
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Hur dålig är egentligen den dåliga tillgängligheten? 

3.1.1. Nyanserad analys av Malung-Sälens och Älvdalens kvarstående brister 

Graderingen i god, acceptabel och dålig tillgänglighet är en mycket grov indelning med 

endast tre nivåer. Att tillgängligheten inte går från dålig till acceptabel nivå av avtalad trafik 

innebär inte att det inte finns betydande tillgänglighetseffekter. För så kallad 

”färgförändring” krävs att alla delkrav i kriteriet för acceptabel nivå ska vara uppfyllt. Det 

kan således räcka med fem minuter för lång restid ena riktningen en veckodag eller tio 

minuter för kort vistelsetid för att tillgängligheten inte ska definieras som acceptabel. Ändå 

kan den avtalade trafiken ge flera timmar kortare restider eller längre vistelsetider mm. 

Trafikverket har utvecklat en metod som beskriver tillgänglighetsbristerna mer nyanserat. 

Dålig tillgänglighet, den nivån som beskrivs som röd, delas in i tre delar. Se bilaga 2 för 

information om gränserna för de olika nivåerna. 

Ljusröd 

Kommunen har marginella brister och ligger nära gränsen till acceptabel tillgänglighet.  

Mellanröd 
Kommunen har resmöjligheter, men bristerna är stora och resalternativen är ofta 

oattraktiva. 

Mörkröd 

Kommunen saknar resmöjlighet helt eller har resmöjligheter som i praktiken inte är 

relevanta. 

Metoden möjliggör alltså en mer nyanserad beskrivning av respektive kriteriums dåliga 

tillgänglighet för den aktuella kommunen. Sedan behövs ett sammanvägt mått på 

kommunens dåliga tillgänglighet, sett över alla kriterier. Detta definieras enligt följande: 

Sammanvägning av nyanserad analys av dålig tillgänglighet Nyans 

Om >5 kriterier är ljusröda eller bättre (gul eller grön) Ljusröd 

Om >5 kriterier är mellanröda eller bättre (gul, grön eller ljusröd) Mellanröd 

Om inget av ovanstående uppfylls Mörkröd 

Nedan ser vi röda nyanser av tillgängligheten för de kommuner i Sverige som har fler än tre 

röda (och därmed är prioriterade). Vänstra kartan visar situationen exklusive avtalad trafik 

och den högra inklusive avtalad trafik år 2019.  
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De kommuner som denna utredning omfattar befinner sig i nedre delen av det stora område 

i Sverige som har stora brister i tillgängligheten. Det innebär att det bör finnas möjligheter 

att hitta kollektivtrafik som skulle kunna åtgärda bristerna. Vi ser också, i den högra bilden, 

att den röda nyansen i det studerade området är avsevärt ljusare med avtalad trafik.  

Med ovanstående metod tar vi en titt på Malung-Sälens och Älvdalens återstående kriterier 

som definierats som dålig tillgänglighet.  

Län Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Antal 

röda 

Örebro län Ljusnarsberg G G D A G G G G 1 

Dalarnas län Vansbro A A A D A A A A 1 

Malung-Sälen D A D D D A A D 5 

Orsa A A A A A A A A 0 

Älvdalen A D D D D D A D 6 

Tillgängligheten INKLUSIVE trafikverkets avtalade trafik. 
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För Malung-Sälen och Älvdalen visar bilden nedan en färgredovisning av tillgängligheten, 

med tre nyanser av den röda, dåliga tillgängligheten. 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Sammanvägd 

nivå 

Malung-Sälen          

Älvdalen          

Malung-Sälens kommun har dålig tillgänglighet i fem kriterier. Den mer nyanserade 

analysen visar att tre av dessa fem kriterier ligger på ljusröd nivå och de andra två på 

mellanröd nivå. Sammanvägt hamnar kommunen på ljusröd nivå vilket innebär att 

kommunen har marginella brister och ligger nära gränsen till acceptabel nivå. Det säger 

också att befintligt avtalad trafik ger större effekter än vad de tidigare grövre analyserna 

visat. Notering: Modellen har använt kommunhuvudorten Malung i analysen. Kriterium 

åtta, besöksnäring, är av intresse för Sälenområdet som ligger längre bort än 

kommunhuvudorten, varför det kriteriet har en sämre tillgänglighet än vad modellen visar. 

Älvdalens kommun har sex kriterier på dålig nivå. Här visar den nyanserade analysen att 

tre av dessa ligger på ljusröd nivå, en på mellanröd och två på mörkröd nivå. Sammanvägt 

hamnar kommunen på mellanröd nivå vilket innebär att kommunen har resmöjligheter, 

men bristerna är stora och resalternativen är ofta oattraktiva. Det säger också att 

befintligt avtalad trafik ger något större effekter än vad de tidigare grövre analyserna visat. 

Vårt antagande, att Malung-Sälen och Älvdalens kommuner även tillgodogör sig av de 

tillgänglighetseffekter som vi ser slår igenom som färgförändringar i Vansbro respektive 

Orsa kommuner, stämmer. 

 

Utöver behovet att identifiera vilka turer som ger alla dessa effekter ser vi att det är i norra 

Dalarna, och då främst för Älvdalens kommun, vi bör leta förändringar eller 

kompletteringar i trafikeringen för att kunna åtgärda fler brister. En översyn av 

tillgängligheten till Sälenområdet är också av intresse. 

 

SLUTSATS: På kommunnivå är det främst för Älvdalens kommun som utredningen bör 

leta kompletteringar till nuvarande avtalade trafik i syfte att skapa fler 

tillgänglighetseffekter. Tillgängligheten till Sälenområdet bör också analyseras. 
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3.2. Tillgänglighetseffekter av avtalad trafik i Bergslagen 

En tillgänglighetsberäkning med Reskoll görs med all trafik 2019 (inklusive den av 

Trafikverket avtalade) förutom följande turer som ställts in: 

 alla turer med busslinje 121, Borlänge-Vansbro-Sälenfjällen 

 alla turer som TiB trafikerar på tåglinje 50, Borlänge-Mora 

 alla turer på tåglinje 53, Mjölby-Örebro-Borlänge-Gävle 

Nuvarande avtal innebär att 2 dagliga dubbelturer på linje 50, 2,5 dagliga dubbelturer på 

linje 53 och 3 dagliga dubbelturer på linje 121 ersätts av Trafikverket. Det är inte utpekat 

vilka turer som avses. I analysen har all trafik med Tåg i Bergslagen exkluderats. Detta 

innebär att effekterna av avtalad trafik överskattas något då Tåg i Bergslagen troligen skulle 

kört viss trafik på sträckorna även utan ersättning från Trafikverket. Det är dock oklart hur 

denna trafik skulle utformats och om dessa turer då skulle ge tillgänglighetseffekter eller ej. 

För att kunna hitta vilka turer som ger effekter ”utmanas” kommunerna med att all trafik 

ställs in i analysen. 

Resultatet jämförs mot det som presenteras i avsnitt 3.1, tillgängligheten med all trafik. 

Analysen visar i vilka kriterier tillgänglighetseffekter uppstod av den avtalade trafiken i 

Bergslagen 2019. 

Vilka turer i den avtalade trafiken bidrar till tillgänglighetseffekter? 

Vi vill identifiera vilka turer som används i flera kriterier och som tydligt ger 

tillgänglighetseffekter. Detta för att få ett underlag till att, i ett eventuellt kommande avtal, 

peka ut särskilda turer som ska trafikeras för att ersättning ska erhållas. I bilaga 4 

Trafikeringsanalyser redovisas underlaget där analysen görs kommun för kommun. Här 

presenteras en sammanställning över vilka turer som visat sig bidra till 

tillgänglighetseffekter för kommunerna i utredningen. Ibland ersätts en tur av en annan då 

man vid sammanställningen ser att en närliggande tur likväl kan användas för effekt. 

Under utredningens gång visar det sig att bussutbudet ändrats hösten 2020 i norra Dalarna. 

Förändringarna påverkar främst Älvdalen och Sälenområdet (del av Malung-Sälens 

kommun). Då det i avsnitt 3.1 framkommit att det är just här brister kvarstår har 

kompletterande manuella analyser gjorts med utsökningar i Resrobot januari 2021. Detta 

för att identifiera vilka turer i den nya trafiken som kan förväntas ge tilllgänglighetseffekter. 

3.2.1. Turer som ger tillgänglighetseffekter 

Nedan listas de turer som har identifierats som viktiga för det interregionala resandet och 

som förväntas ge tillgänglighetseffekter för de prioriterade kommunerna – och i vilka 

kriterier de påverkar. Grön respektive orange rad innebär olika riktningar på linjen. Blå 

textmarkeringar innebär någon form av förändring i tidtabellen som krävs för att effekt ska 

uppstå. 
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Analysen av besöksnäringen (kriterium åtta) till Sälenområdet, har identifierat ett flertal 

turer som behövs för tillgängligheten. Dessa bedöms ha bra effekt på kriterium åtta även i de 

övriga kommunerna i utredningen, även om detta inte specifikt har utretts. 

Trafiken hösten 2019 har legat till grund för analysen förutom för analys av kriterium åtta 

för Sälenområdet samt för Älvdalens kommun. För dessa områden har trafiken i januari 

2021 använts. Där inget årtal anges i tabellerna avses trafiken år 2019. 

Tidtabellsinformationen såsom turnummer och klockslag är detaljerade i tabellerna för att 

kunna härleda dem till tidigare utbud. I avsnitt 4.2, där förslag på turer som bör pekas ut i 

ett eventuellt avtal redovisas, presenteras dem på ett mer övergripande sätt. 

Viktiga turer med linje 50 

Tur med TiB, 
50 

Klockslag Sträcka Dagar Kommuner som 
får effekt 

Kriterium som får 
effekt 

8121 05:07-06:18 Mora-Borlänge M-F Orsa, Älvdalen K3 

8133 (år 2021) 16:23-17:36 Mora-Borlänge M-F 
Sälenområdet m fl. 

kommuner 
K8 

8133 18:23-19:37 Mora-Borlänge M-F 
Orsa, Älvdalen, 

Sälenområdet 
K2, K8 

8141 06:31-07:42 Mora-Borlänge L Älvdalen K4 

8124 08:50-10:04 Borlänge-Mora M-F 

Orsa, Älvdalen, 

Sälenområdet m fl. 

kommuner 

K2, K8 

8152 16:18-17:30 Borlänge-Mora F Orsa, Älvdalen K6 

8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora M-F Älvdalen K1, K3, K4, K5, K6 

8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora F Orsa K6 

8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora L Älvdalen K4 

Sett till vilka kommuner och kriterier som förväntas ge tillgänglighetseffekter bör turer vid 

alla de tidpunkter som turerna ovan går i, pekas ut i ett kommande avtal. Förslaget 

innehåller en extra tur (8152) på fredagar, Borlänge-Mora, för ytterligare effekt i K6. Det 

innebär att de som studerar i Borlänge/Falun får ett hemresealternativ strax efter kl. 16:00, 

och inte behöver vänta till den senare turen. Denna tur har även studenter som ska hem till 

Särna respektive Idre stor nytta av. 

Orterna Särna och Idre förstärker skälen att Trafikverket avtalar om linje 50 men det finns 

inga specifika turer utöver de turer som är viktiga för Älvdalen generellt som behövs för 

ännu bättre tillgänglighet till orterna. 

För linje 50 behövs minst ett basutbud om två dubbelturer på vardagar och en dubbeltur 

på lördagar. Utöver detta bör en extra enkeltur på vardagar, Mora-Borlänge samt en extra 

enkeltur på fredagar, Borlänge-Mora ersättas. Sett över en vecka motsvaras det av en 

produktion av två dagliga dubbelturer. Dagens avtal, som omfattar ersättning för två dagliga 

dubbelturer, innebär att tillgänglighetsbehoven klaras. 
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Viktiga turer med linje 53 

Tur med TiB, 
53 

Klockslag Sträcka Dagar Kommuner som får 
effekt 

Kriterium 
som får 
effekt 

8185 (år 2021) 07:14-08:41 Gävle-Borlänge M-F Sälenområdet m fl. 

kommuner 

K8 

8177  16:20-17:45-19:04 Gävle-Borlänge-

Kopparberg 

F Vansbro, Malung-

Sälen, Älvdalen, 

Orsa, Ljusnarsberg 

K6 

8177 (år 2021) 17:49-20:06 Borlänge-Örebro M-F Sälenområdet m fl 

kommuner. 

K8 

8195 18:48-19:58 Borlänge - 

Kopparberg 

M-F Ljusnarsberg K3, K6 

8149 20:03-22:01 Borlänge-Örebro S Vansbro, Malung-

Sälen, Orsa, Älvdalen 

K6 

8163 06:59-08:32 Kopparberg-

Hallsberg 

L Ljusnarsberg K4 

8150 05:22-06:24 Kopparberg-

Borlänge 

M-F Ljusnarsberg K3 

8162 (år 2021) 05:46-07:57 Örebro-Borlänge M-F Sälenområdet m fl. 

kommuner 

K8 

8174 15:53-18:01 Örebro-Borlänge F Älvdalen K6 

8174 (år 2021) 18:07-19:33 Borlänge-Gävle M-F Sälenområdet m fl. 

kommuner 

K8 

8178 17:53-20:13 Örebro-Borlänge F Vansbro, Malung-

Sälen 

K6 

8190 12:02-13:10 Kopparberg-

Borlänge 

S Ljusnarsberg K6 

8148 17:53-18:49 Hallsberg-

Kopparberg 

L Ljusnarsberg K4 

8148 18:56-20:04-21:36 Kopparberg-

Borlänge-Gävle 

S Ljusnarsberg K6 

8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S Vansbro, Malung-

Sälen, Orsa, Älvdalen 

K6 

Utgångspunkten är att turer vid alla de tidpunkter och i de sträckningar som turerna ovan 

går i, bör pekas ut i ett kommande avtal.  
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Linjen är mycket lång och innehåller flera stora relationer. Turerna spretar i tid, dagar och 

delsträckor och det är svårt att översiktligt på linjenivå beskriva det utbud som behövs för 

att få tillgänglighetseffekter på det interregionala resandet. Ingen tur går hela sträckan. De 

flesta går cirka en fjärdedel av linjens längd. En översiktlig beräkning visar att det utpekade 

antalet turer på delsträckorna enligt ovan utgör en produktion i utbudskilometer som 

motsvarar cirka 44 procent av antal utbudskilometer för två dagliga dubbelturer längs hela 

sträckan Gävle-Mjölby. 

För linje 53 bedöms det som rimligt att ersätta nettokostnaden för två dagliga dubbelturer 

längs hela linjen. Dagens avtal om 2,5 dagliga dubbelturer räcker väl för att klara 

tillgängligheten. 

Viktiga turer med busslinje 121 

Vissa turer med linje 121 går 2019 till/från Sälen/Hundfjället och dagens avtal ställer krav 

på turer till Sälenområdet. Analysen av tillgängligheten till Sälenområdet visar att bäst 

effekt framöver fås med resor via tåg Borlänge-Mora och sedan buss Mora-Sälenområdet. I 

kommande avtal föreslås därför att linje 121 enbart ersätts till Malung och att avtalet istället 

kompletteras med linje 133 Mora-Sälenområdet. 

Tur med 
buss 121 

Klockslag Sträcka Dagar Kommuner som får 
effekt 

Kriterium 
som får 
effekt 

Första 04:05-04:45-

06:15 

Malung-Vansbro-Borlänge M-F Malung-Sälen, 

Vansbro 

K1, K3, K4, 

K5, K7 

Kvällstur 17:15-17:55-

19:30 

Malung-Vansbro-Borlänge M-F, S Malung-Sälen, 

Vansbro 

K2, K6 

Första 07:15-07:55-

09:30 

Malung-Vansbro-Borlänge L Malung-Sälen, 

Vansbro 

K4 

Fm-tur 09:10-10:36-

11:20 

Borlänge-Vansbro-Malung M-F Malung-Sälen, 

Vansbro 

K2 

Em-tur 16:40-18:08-

18:50 

Borlänge-Vansbro-Malung F Malung-Sälen, 

Vansbro 

K6 

Sista 20:30-21:56-

22:40 

Borlänge-Vansbro-Malung M-F, L Malung-Sälen, 

Vansbro 

K1, K3, K4, 

K5, K6, K7 

Turerna ovan bör pekas ut i ett kommande avtal då de ger effekter för två kommuner som 

har stora tillgänglighetsbrister och dessutom ger de effekter i ett stort antal kriterier. 

Förslaget innehåller en extra tur på fredagar Borlänge-Malung, för ytterligare effekt i K6. 

Det innebär att de som studerar i Borlänge/Falun får ett hemresealternativ strax efter kl. 

16:00, och inte behöver vänta till den senare turen. 

På linje 121 behövs minst ett basutbud om 2 dagliga dubbelturer på vardagar, 1 daglig 

dubbeltur på lördagar och 1 enkeltur på söndagar. Lämpligen kompletteras med en extra 

enkeltur Borlänge-Malung på fredagseftermiddag. Turerna ovan utgör en produktion i 

utbudskilometer som motsvarar cirka 86 procent av antal utbudskilometer för två dagliga 

dubbelturer Borlänge-Malung. Dagens avtal, som omfattar 3 dagliga dubbelturer, innebär 

att tillgänglighetsbehoven klaras mer än väl. 
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Viktiga turer med busslinje 133 

Analysen av tillgänglighet till Sälenområdet visar att nedanstående turer (märkta med 

Sälenområdet) med busslinje 133 är till stor nytta bör besöksnäringen. Bra effekter fås för 

Älvdalen av ytterligare några andra turer med linje 133. Notera att turer från trafikering 

såväl 2019 som 2021 förekommer. 

Tur med buss 
133 

Klockslag Sträcka Dagar Kommun/område 
som får effekt 

Kriterium 
som får 
effekt 

Ny tur 04:15-04:55 Älvdalen-Mora M-F Älvdalen K3 

Första år 2019 05:30-06:15 Älvdalen-Mora M-F, L Älvdalen K1, K4, K5 

Em-tur år 2021 13:15-13:55 Älvdalen-Mora S Älvdalen K6 

Em-tur år 2021 13:30-15:50 Hundfjället-Mora M-F Älvdalen, 

Sälenområdet 

K8 

Fm-tur år 2021 10:25-11:00-12:00 Mora-Älvdalen-Sälen M-F Älvdalen, 

Sälenområdet 

K2, K8 

Sista år 2021 21:50-22:25 Mora-Älvdalen M-F, L Älvdalen K4, K5, K6 

Turer som trafikerar vid alla ovanstående tidpunkter bör pekas ut i ett kommande avtal, för 

att erhålla tillgänglighetseffekter i Älvdalens kommun och till Sälenområdet. 

På linje 133 behövs 1 dubbeltur på vardagar Mora-Sälen, 1 extra dubbeltur på vardagar 

Älvdalen-Mora och en dubbeltur Älvdalen-Mora på lördagar samt en extra enkeltur på 

vardagar och söndagar Älvdalen-Mora. Turerna ovan utgör en produktion i utbudskilometer 

som motsvarar cirka 56 procent av antal utbudskilometer för två dagliga dubbelturer Mora-

Sälenområdet. 

Sammanfattningsvis visar utredningen att nedanstående antal turer bör avtalas. 

Linje Sammanfattning av turer som bör avtalas 

Linje 50 2 dubbelturer på vardagar, 1 dubbeltur på lördagar, 1 extra enkeltur på 

vardagar Mora-Borlänge, 1 extra enkeltur på fredagar Borlänge-Mora. 

Linje 53 En stor variation av hur turerna fördelar sig på linjens delsträckor. På totalen 

innebär det att storleksordningen av 2 dagliga dubbelturer längs hela linjen bör 

ersättas. Vilka sträckor som ska trafikeras vilka dagar bör tydligt definieras. 

Linje 

121 

2 dubbelturer på vardagar, 1 dubbeltur på lördagar, 1 extra enkeltur på 

fredagar Borlänge-Malung och 1 extra enkeltur på söndagar Malung-Borlänge. 

Linje 

133 

1 dubbeltur på vardagar Mora-Sälen, 1 extra dubbeltur på vardagar Älvdalen-

Mora och en dubbeltur Älvdalen-Mora på lördagar samt en extra enkeltur på 

vardagar och söndagar Älvdalen-Mora. 
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3.2.2. Tillgänglighetseffekter för andra kommuner? 

I de fyra länen som studeras får ytterligare fem kommuner förbättringar av den nu avtalade 

trafiken. Dålig tillgänglighet når acceptabel nivå i två kriterier för Hofors och Mora samt i ett 

kriterium för vardera Rättvik, Leksand och Gagnef. Med den avtalade trafiken har dessa 

kommuner inget kriterium kvar på dålig nivå. 

3.3. Hur väl svarar avtalad trafik upp mot behoven? 

Här sammanfattas kapitel två och tre, det vill säga hur väl möter den nu avtalade trafiken de 

behov som identifierats och vilken trafik saknas för att möta de behoven – om det är 

möjligt? 

3.3.1. Uppnås en grundläggande tillgänglighet i de aktuella kommunerna? 

Den nu avtalade trafiken innebär att tre av de prioriterade kommunerna uppnår en 

grundläggande tillgänglighet enligt de kriterier som används. Orsa kommun får acceptabel 

tillgänglighet i alla åtta kriterier och Ljusnarsbergs kommun och Vansbro kommun har 

detsamma i sju av de åtta kriterierna. 

Däremot räcker inte nuvarande nivå på den avtalade trafiken för att fullt ut ge de två 

nordligaste kommunerna (Malung-Sälen och Älvdalen) grundläggande tillgänglighet. I 

avsnitt 3.1.1, där vi gör en förfinad analys, ser vi att tillgänglighetsbristerna i Malung-Sälen 

är marginella och kommunen ligger nära acceptabel nivå. Det är främst Älvdalens kommun 

som fortsatt inte uppnår en grundläggande tillgänglighet. 

3.3.2. Vilken annan kollektivtrafik ger ytterligare tillgänglighetseffekter? 

Två kommuner har kvarstående tillgänglighetsbrister. 

Kommun K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Sammanvägd 

nivå 

Malung-Sälen          

Älvdalen          

Malung-Sälens kommun ligger så långt från övrig kollektivtrafik att de krav på restider som 

ställs i kriterierna blir svåra att uppnå fullt ut. Ovan speglar tillgängligheten till 

kommunhuvudorten Malung. För kriterium åtta är Sälenområdet viktigt vilket har en sämre 

tillgänglighet än vad som visas här. En särskild analys har gjorts för Sälenområdet. Med 

föreslagen trafik på linje 133 förväntas området hamna nära acceptabel nivå för kriterium 

åtta. 

Tillgänglighetsbristerna för övriga kriterier är marginella och kommunen ligger nära 

acceptabel nivå. Mot denna bakgrund utreds inga ytterligare åtgärder riktade mot Malung-

Sälen. 

Älvdalens kommun har fortsatt dålig tillgänglighet i kriterium fyra och fem, medan det i 

kriterium två, sex och åtta ligger nära acceptabel nivå. Kriterium tre ligger däremellan. För 

att hitta var det är relevant att leta nya åtgärder tittar vi lite djupare på vad som felas. I 
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likhet med analysen för Sälenområdet har analysen för Älvdalen redan kompletteras med 

det nya utbudet från 2021. Nedan redovisas information om kriterium tre, fyra och fem. 

I kriterium tre uppfylls alla delkrav utom ankomsttid till Arlanda. Delkravet är ankomst 

senast 09:00 och hösten 2019 kunde man komma dit 9:52 med SJ:s tåg från Mora. I 

trafikanalysen i bilaga 4 ser vi att det behövs en mycket tidig tur M-F, Älvdalen-Mora; 04:15-

04:55. Om man tar sig till Mora innan 05:00 kan man åka med TiB:s tur 05:07-06:18 till 

Borlänge och därefter med SJ 06:32-08:22 till Arlanda. 

För att klara tillgängligheten behövs en tidig morgontur från Älvdalen (cirka 04:15-04:55). 

Behovet är hanterat i analysen och denna tur är inlagd i tabellerna ovan. 

I kriterium fyra finns det, år 2019, acceptabla resalternativ till Stockholm måndag till 

fredag men 2021 har den tidiga turen med linje 133 försvunnit. Dessutom kräver kriteriet 

sex dagars tillgänglighet och på helgen kan man inte åka till och från Stockholm enligt 

kriteriekraven. I trafikanalysen i bilaga 4 ser vi att det behövs dels en tidig busstur från 

Älvdalen till Mora måndag till lördag samt en sen tur tillbaka hem på kvällen.  

För att klara tillgängligheten behövs ytterligare turer Älvdalen-Mora 05:30-06:15 och Mora-

Älvdalen 21:50-22:25 måndagar till lördagar. Morgonturen gick måndag till fredag 2019 och 

bör återinföras. Kvällsturen går måndag till fredag 2021. Båda turerna bör utökas till 

lördagar. Behovet är hanterat i analysen och turerna är inlagda i tabellerna ovan. 

I kriterium fem hittar modellen inget resalternativ. Manuell kontroll visar dock att det 

finns bra resalternativ alla dagar (måndag till fredag). Det är enbart restiden till Uppsala 

som är fyra minuter för lång varför kriterium fem egentligen ligger på ljusröd nivå vilket 

innebär att det inte är relevant att ersätta extra trafik. Utredningen visar att restiden till 

morgontåget från Mora, för den anslutande bussturen (linje 133) är längre än flera andra på 

sträckan Älvdalen-Mora. En förkortad bussresetid för morgonturen, så att den tar maximalt 

40 minuter och att bytestiden i Mora är högst 10 minuter till avgående morgontåg, skulle 

kunna lösa problemet. Hösten 2020 har den turen ersatts med en tur 05:25-06:15 med linje 

397, vilket tyvärr innebär ett steg åt fel håll då restiden blivit ännu längre. 

För att klara tillgängligheten behövs samma turer som för kriterium fyra, men bara på 

vardagar. Behovet är hanterat i analysen och turerna är inlagda i tabellerna ovan. 

I och med den kompletterande analysen för Sälenområdet och Älvdalen som resulterade i 

förslag till ersättning av ett antal turer på linje 133 bedöms de återstående största bristerna 

till stor del åtgärdas. 

SLUTSATS: Föreslagen ersättningsnivå på linje 133 bedöms åtgärda en stor del av 

de återstående tillgänglighetsbristerna i Älvdalens kommun. 
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3.4. Alternativa möjligheter att klara tillgängligheten 

Vad gäller sträckorna Mora-Borlänge och Gävle-Mjölby visade föregående utredning att ett 

alternativ med buss många gånger skulle ge för långa restider för att acceptabel 

tillgänglighet skulle uppnås. Situationen är densamma i nuläget. På dessa sträckor behövs 

tågtrafik för att kunna åtgärda tillgänglighetsbristerna. Som vi ser i avsnitt 2.2.1 är 

restidskraven svåra att uppnå till många målpunkter, även med tågtrafik. Behov av bättre 

tillgänglighet till och från Sälenområdet, Särna och Idre, vilka alla ligger ännu längre bort än 

de studerade kommunhuvudorterna, stärker behoven att avtala om tågtrafik på linje 50. 

3.5. Kund- och resvaneundersökningar 

Under 2019 genomfördes såväl kundundersökningar (NKI:er) som resvaneundersökningar 

(RVU:er) på alla linjer i nuvarande avtal. Vid båda undersökningarna får vi information om 

resärende och resultaten skiljer sig ofta åt. Det finns flera förklaringar till detta. NKI:erna 

genomfördes i mars 2019 och RVU:erna under september-oktober 2019. Genomgående 

skillnader mellan undersökningarna är också att NKI:erna har få respondenter och hög 

svarsfrekvens medan RVU:erna har många enkätsvar men avsevärt lägre svarsfrekvenser. 

Detta innebär att det är svårt att dra några exakta slutsatser om hur resandet ser ut på 

linjerna. Vi kan dock i stora drag utläsa hur linjerna används vilket räcker till denna 

utredning. 

Den viktigaste frågan som resvaneundersökning ska ge svar på är hur stor andel som 

använder linjerna till pendling. Undersökningarna används också till att validera statistiken 

kring andel interregionalt resande. Det ger underlag till bedömning av villkoren som ställs, 

inom dessa områden, för att Trafikverket ska ersätta linjerna (se kapitel sex). Även om 

resultaten spretar mellan kundundersökningar och resvaneundersökningar kan vi med 

säkerhet dra slutsatsen att det interregionala resandet på linjerna överstiger de 20 procent 

som är villkorsgränsen. Enligt resvaneundersökningarna är andel personkilometrar som 

utgör pendling 24 procent på linje 50, 28 procent på linje 53 och hela 42 procent på linje 

121. I bilaga 5 finns mer information från undersökningarna. 

  



 
 
 
 
 
  Sida 29 (84) 

4. Förslag till trafik att ersätta 

Utredningen visar att motiv finns att ersätta trafik i Bergslagen. Behovsanalysen i kapitel två 

samt analyserna i kapitel tre och bilaga 4, av hur den nuvarande avtalade trafiken och 

förändringar införda hösten 2020 påverkar tillgängligheten, resulterar i ett bra underlag 

inför ett eventuellt kommande avtal. I detta kapitel sammanfattas vilken trafik som bör 

ersättas och vilka turer som behöver pekas ut, i ett eventuellt kommande avtal. 

4.1. Nivå på trafikeringen som bör ersättas - basutbud 

När Trafikverket finner motiv för en insats att ersätta kollektivtrafik är utgångspunkten att 

ersätta två dagliga dubbelturer, ett så kallat basutbud. Det ska gå att resa i båda riktningar 

över dagen med de turer Trafikverket står för. Undantagen är bara om det blir en alltför stor 

del av finansieringen i förhållande till det interregionala resandet eller om det krävs fler 

turer för att klara tillgängligheten. 

Utredningen har konstaterat att nedanstående utbud behövs för att bidra till 

tillgänglighetseffekter för det interregionala resandet. 

Linje Sammanfattning av turer som bör avtalas 

Linje 50 2 dubbelturer på vardagar, 1 dubbeltur på lördagar, 1 extra enkeltur på 

vardagar Mora-Borlänge, 1 extra enkeltur på fredagar Borlänge-Mora. 

Linje 53 En stor variation av hur turerna fördelar sig på linjens delsträckor. På totalen 

innebär det att storleksordningen av 2 dagliga dubbelturer längs hela linjen bör 

ersättas. Vilka sträckor som ska trafikeras vilka dagar bör tydligt definieras. 

Linje 

121 

2 dubbelturer på vardagar, 1 dubbeltur på lördagar, 1 extra enkeltur på 

fredagar Borlänge-Malung och 1 extra enkeltur på söndagar Malung-Borlänge. 

Linje 

133 

1 dubbeltur på vardagar Mora-Sälen, 1 extra dubbeltur på vardagar Älvdalen-

Mora och en dubbeltur Älvdalen-Mora på lördagar samt en extra enkeltur på 

vardagar och söndagar Älvdalen-Mora. 

Beräkningar har gjorts av hur stor produktion de turer som behövs för tillgänglighetseffekter 

i det interregionala resandet utgör. I tabellen jämförs dessa mot produktionen för ett 

basutbud med 2 dagliga dubbelturer. 

Linje De utpekade turernas andel av ett 

basutbud (två dagliga dubbelturer) 

Linje 50 100 procent 

Linje 53 44 procent 

Linje 121 86 procent 

Linje 133 56 procent 
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Turerna på linje 50 motsvarar ett basutbud även om fördelningen av turerna inte är jämn 

över veckodagarna. Alla turer som efterfrågas avser ett ändpunktsresande och de bör inte 

vara svåra att producera. Bedömningen är att det är rimligt med en ersättning motsvarande 

ett basutbud. 

På linje 53, som är väldigt lång har utbudet en stor variation över delsträckorna längs linjen. 

De turer som identifierats ge effekter avser olika delsträckor av den långa linjen och de 

motsvarar en produktion som utgör endast 44 procent av ett basutbud. För att möjliggöra en 

praktisk produktion av trafiken krävs dock sannolikt att flera turer körs längre sträckor än 

de utpekade. Det är därför relevant att Trafikverket ersätter nettokostnaden för ett 

basutbud. 

Ingen av turerna på någon delsträcka söder om Hallsberg används för effekt i något 

kriterium hos de prioriterade kommunerna. Utredningen lyfte därför frågan om 

Trafikverket ska ersätta trafik söder om Hallsberg mot Mjölby. Frågan har diskuterats med 

externa parter och internt inom Trafikverket. I avsnitt 4.2 nedan informeras mer om detta. 

På linje 121 motsvarar turerna 86 procent av ett basutbud. I nuvarande avtal ersätts 

nettokostnaden för tre dagliga dubbelturer. Det var dock baserat på en sträckning hela 

vägen till Sälenområdet. Nu går linjen enbart Borlänge-Malung vilket gör produktionen mer 

hanterbar. Utredningen bedömer att det är relevant att ersätta nettokostnaden för ett 

basutbud. 

På linje 133 motsvarar turerna 56 procent av ett basutbud. Linjen är speciell så till vida att 

den fyller två olika funktioner; dels pendling Älvdalen-Mora, dels långväga resande Mora-

Sälenområdet. I nuvarande avtal används linje 121 för resande till Sälenområdet. För att 

säkerställa tillgängligheten till Älvdalen uttrycks i nuvarande avtal att RKM åtar sig att verka 

för goda bussförbindelser till tågtrafiken i Mora, som ersätts. 

Om Trafikverket går in i linje 133, är det till stor del för att skapa tillgänglighet till 

Sälenområdet enligt kriterium åtta. Det är enbart en dubbeltur måndag-fredag Mora-

Sälenområdet som behövs för detta, övriga turer avser sträckan Mora-Älvdalen. Då 

Trafikverket ser behov av att denna trafik etableras och för att säkerställa tillgängligheten 

även för Älvdalen anser utredningen ändå att det är relevant att Trafikverket ersätter 

nettokostnaden för ett basutbud längs hela linjen. 

Linjerna har lite olika förutsättningar och med resonemangen ovan blir utredningens förslag 

att en produktion av nedanstående omfattning bör ersättas. 

Linje Föreslagen nivå på trafik att 

ersätta nettokostnaden för 

Linje 50 ett basutbud 

Linje 53 ett basutbud 

Linje 121 ett basutbud 

Linje 133 ett basutbud 
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4.2. Turer som bör pekas ut i ett eventuellt avtal 

Förutom nivån på trafiken, som beskrivs i avsnitt 4.1 ovan, bör Trafikverket peka ut vilka 

turer som krävs för att det ska uppstå tillgänglighetseffekter i det interregionala resandet. 

Syftet med att peka ut turer är att Trafikverket vill säkerställa att ersättningen verkligen ger 

tillgänglighetseffekter. 

För att erhålla ersättningsnivån ska RKM säkerställa trafik enligt de turer som listas i 

tabellerna nedan. Det är trafiken hösten 2019 som till största del legat till grund för 

analysen. Analysen för Sälenområdet och för Älvdalens kommun gjordes mot det bussutbud 

som startade hösten 2020 varför linje 133 och vissa turer på linje 50 och 53 har information 

från 2021 års utbud. Tur- och tidtabellsinformationen från 2019 respektive 2021 redovisas 

för att kunna härleda till relevanta avgång- och ankomsttider och underlätta för RKM i 

hanteringen av utpekade turer i samverkansavtalet. 

Sträckan Mora-Borlänge (linje 50) 

För att skapa tillgänglighet till Älvdalen, Orsa och Sälenområdet behövs nedanstående turer 

pekas ut i ett eventuellt avtal. 

Dagar Sträcka Kommentar Tur med TiB linje 50 
2019 

M-F Mora-Borlänge Tidig morgontur vars ankomsttid till Borlänge 
anpassas till morgontåg från Borlänge mot Arlanda 
(Stockholm). 

8121 (05:07-06:18) 

M-F Mora-Borlänge Eftermiddagstur vars avgångstid från Mora 
anpassas till buss 133 från Sälen. 

8133 år 2021 (16:23-
17:36) 

M-F Mora-Borlänge Kvällstur vars ankomsttid anpassas till sista 
kvällståg från Borlänge mot Stockholm. 

8133 (18:23-19:37) 

L Mora-Borlänge Morgontur vars ankomsttid till Borlänge anpassas 
till morgontåg från Borlänge mot Stockholm. 

8141 (06:31-07:42) 

M-F Borlänge-Mora Förmiddagstur var avgångstid i Borlänge anpassas 
till ankommande morgontåg från Stockholm. 

8124 (08:50-10:04) 

M-F, 
L 

Borlänge-Mora Kvällstur vars avgångstid i Borlänge anpassas till 
ankommande eftermiddagståg från Stockholm och 
till buss i Mora för fortsatt resa mot Älvdalen/Orsa. 

8132 (18:18-19:29) 

F Borlänge-Mora Tur som avgår strax efter kl. 16:00. 8152 (16:18-17:30) 

 

Delsträckor längs Gävle-Borlänge-Örebro-Hallsberg (linje 53) 

Linje 53 är lång och täcker ett flertal relationer som i olika kombination är viktiga för det 

interregionala resandet i området. Linjen bidrar till stora tillgänglighetseffekter i alla de 

studerade kommunerna. För anslutning till/från Stockholm är orterna Hallsberg, Örebro 

och framförallt Borlänge viktiga att nå för kommunerna som ingår i utredningen. Därför blir 
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listan med vilka turer som bör pekas ut i ett avtal lång. Som nämndes i avsnitt 4.1 ovan bör 

Trafikverket dock ersätta nettokostnaden för ett basutbud (två dagliga dubbelturer) längs 

hela linjen. 

Ingen av de identifierade turerna återfinns på någon delsträcka söder om Hallsberg. 

Utredningen lyfte därför frågan om Trafikverket ska ersätta trafik söder om Hallsberg mot 

Mjölby. Frågan har diskuterats med Tåg i Bergslagen, Region Dalarna, Region Örebro och 

Östgötatrafiken samt internt inom Trafikverket. Trafikverket ser flera fördelar med att 

trafiken fortsatt trafikerar. Bland annat finns det ett värde för interregionala resmöjligheter i 

att trafiken hänger ihop från södra stambanan till Dalarna med möjlighet att resa ända från 

och till Köpenhamn. Dessutom bedöms biljettintäkterna på sträckan täcka kostnaderna och 

att en mer begränsad trafik skulle därmed troligen fördyra trafiken. Utredningen föreslår 

därför att kommande avtal fortsatt ska avse hela sträckan Gävle-Mjölby. 

Nedan listas turer på de delsträckor längs Gävle-Borlänge-Örebro-Hallsberg som 

utredningen föreslår bör pekas ut i ett kommande avtal. Linje 53 är central för 

tillgängligheten för de kommuner som ingår i utredningen. Vissa turer ger effekter i alla 

kommuner och i ett flertal kriterier. Den blåmarkerade turen är ett förslag på tur som inte 

tidigare har trafikerat. Den sörjer för effekt i kriterium tre för Ljusnarsbergs kommun. 

Dagar Sträcka Kommentar Tur med TiB linje 53 
2019 

M-F Gävle-Borlänge Morgontur vars ankomsttid i Borlänge anpassas till 
tåg vidare mot Mora (som i sin tur anpassas till 
buss 133 vidare mot Sälen). 

8185 år 2021 (07:14-
08:41) 

M-F Borlänge-Örebro Kvällstur vars avgångstid i Borlänge anpassas till 
ankommande eftermiddagstur från Mora (som i sin 
tur anpassats till buss 133 från Sälen). 

8177 år 2021 (17:49-
20:06) 

M-F Borlänge-
Kopparberg 

Kvällstur vars avgångstid i Borlänge ska anpassas 
till ankommande eftermiddagståg från Arlanda. 

8195 (18:48-19:58) 

F Gävle-Borlänge-
Kopparberg 

Eftermiddagstur som bör passera Borlänge senast 
vid 18-tiden så att resmöjlighet finns mot Vansbro-
Malung och Mora-Älvdalen/Orsa. 

8177 (16:20-17:45-
19:04) 

L Kopparberg-
Hallsberg 

Morgontur vars ankomsttid i Hallsberg anpassas 
till fortsatt resa med tåg mot Stockholm. 

8163 (06:59-08:32) 

S Borlänge-Örebro Kvällstur vars avgångstid anpassas till 
ankommande sista busstur från Malung-Vansbro 
(även den turen avtalas). 

8149 (20:03-22:01) 

M-F Kopparberg-
Borlänge 

Tidig morgontur som ska ansluta till morgontåg 
från Borlänge mot Arlanda (Stockholm). 

8150 föreslås starta i 
Kopparberg istället för 
Borlänge (05:22-
06:24) 

M-F Örebro-Borlänge Morgontur som ska ansluta till tåg vidare mot Mora 
(som i sin tur anpassas till buss 133 vidare mot 
Sälen). 

8162 år 2021 (05:46-
07:57) 

M-F Borlänge-Gävle Kvällstur vars avgångstid från Borlänge anpassas 
till ankommande tåg från Mora. 

8174 år 2021 (15:52-
18:06-) 

F Örebro-Borlänge Eftermiddagstur vars ankomsttid i Borlänge om 
möjligt anpassas till fortsatt resa mot Älvdalen. 

8174 (15:53-18:01) 
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F Örebro-Borlänge Kvällstur vars ankomsttid i Borlänge ska anpassas 
till fortsatt resa mot Vansbro-Malung med sista 
turen med buss 121.  

8178 (17:53-20:13) 

L Hallsberg-
Kopparberg 

Kvällstur som i Hallsberg anpassas till 
ankommande eftermiddagståg från Stockholm. 

8148 (17:53-18:49) 

S Kopparberg-
Borlänge-Gävle 

Kvällstur som i Borlänge anpassas till 
ankommande eftermiddagsturer från Mora och 
Malung-Vansbro. 

8148 (18:56-20:04-
21:36) 

S Kopparberg-
Borlänge 

Tur som i Borlänge anpassas till fortsatt resande 
mot Stockholm. 

8190 (12:02-13:10) 

 

Sträckan Borlänge-Vansbro-Malung (linje 121) 

För att skapa tillgänglighet för kommunerna Vansbro och Malung-Sälen behövs 

nedanstående turer pekas ut i ett eventuellt avtal. Den blåmarkerade turen är ett förslag som 

idag inte trafikeras. Den sörjer för effekt i kriterium tre och fem för Malung-Sälens 

kommun. 

Dagar Sträcka Kommentar Tur med linje 121 år 
2019 

M-F Malung-Vansbro-
Borlänge 

Mycket tidig morgontur som ska ansluta till 
morgontåg från Borlänge mot Stockholm. 

Första tur från 
Vansbro 04:45, bör 
starta i Malung 04:05. 

M-F Malung-Vansbro-
Borlänge 

Kvällstur som ska ansluta till sista kvällståget från 
Borlänge mot Stockholm. 

Kvällstur 17:15-17:55-
19:30. 

L Malung-Vansbro-
Borlänge 

Morgontur som ska ansluta till tåg från Borlänge 
mot Stockholm (behöver inte vara anslutning till 
det första tidigaste morgontåget). 

Första tur från Malung 
07:15-07:55-09:30. 

S Malung-Vansbro-
Borlänge 

Kvällstur som ska ansluta till en eller flera senaste 
avgångar från Borlänge mot Gävle, Hallsberg eller 
Västerås. 

Kvällstur från Malung 
17:15-17:55-19:30 

M-F Borlänge-
Vansbro-Malung 

Förmiddagstur vars avgångstid i Borlänge ska 
anpassas till ankommande morgontåg från 
Stockholm. 

Förmiddagstur till 
Malung 09:10-10:36-
11:20 

M-F Borlänge-
Vansbro-Malung 

Kvällstur vars avgångstid i Borlänge anpassas till 
ankommande kvällståg från Stockholm och 
Örebro. 

Sista turen (20:35-
21:36-22:40) bör avgå 
tidigare än 2019 för 
kortare väntetid i Blg. 

F Borlänge-
Vansbro-Malung 

Eftermiddagstur som ska avgå efter 16:30 från 
Borlänge. 

Eftermiddagstur 
16:40-18:50 

L Borlänge-
Vansbro-Malung 

Kvällstur vars avgångstid i Borlänge anpassas till 
ankommande kvällståg från Stockholm. 

Sista turen (20:35-
21:36-22:40) bör avgå 
tidigare än 2019 för 
kortare väntetid i Blg. 

 



Sida 34 (84) 

Sträckan Sälenområdet-Älvdalen-Mora (linje 133) 

För att skapa tillgänglighet för besöksnäringen i Sälenområdet samt för effekter i Älvdalens 

kommun bör linje 133 ersättas och nedanstående turer pekas ut. 

Dagar Sträcka Kommentar Tur med linje 133 år 
2019 och 2021 

M-F Älvdalen-Mora Tidig morgontur vars ankomsttid till Mora 
anpassas till morgontåget mot Borlänge. 

Ny tur (04:15-04:55) 

M-F Älvdalen-Mora Morgontur vars ankomsttid till Mora anpassas till 
tåg mot Borlänge. 

Första år 2019 
(05:30-06:15) 

M-F Sälenområdet-
Älvdalen-Mora 

Eftermiddagstur vars ankomsttid till Mora 
anpassas till tåg mot Borlänge. 

Em-tur år 2021 
(13:30-15:50) 

L Älvdalen-Mora Morgontur vars ankomsttid till Mora anpassas till 
tåg mot Borlänge. 

Första år 2019 
(05:30-06:15) 

S Älvdalen-Mora Eftermiddagstur vars ankomsttid till Mora 
anpassas till tåg mot Borlänge. 

Em-tur år 2021 
(13:15-13:55) 

M-F Mora-Älvdalen-
Sälen 

Förmiddagstur vars avgångstid i Mora anpassas till 
ankommande tåg från Borlänge. 

Fm-tur år 2021 
(10:25-11:00-12:00) 

M-F, 
L 

Mora-Älvdalen Kvällstur vars avgångstid i Mora anpassas till 
ankommande tåg från Borlänge. 

Sista år 2021 (21:50-
22:25) 

4.3. Samverkan kring förslagna utpekade turer 

Utredningen har diskuterat föreslagna turer enligt avsnitt 4.2 med Region Dalarna 

(busslinjerna 121 och 133) samt med Tåg i Bergslagen (tåglinjerna 50 och 53). Nedan 

noteras större synpunkter som kan påverka utredningens slutsatser om vilka turer som bör 

pekas ut i kommande avtal. 

Region Dalarna önskar en jämförelse mot dagens trafik. Nedan görs detta genom att högra 

kolumnen uppdateras. 

Sträckan Borlänge-Vansbro-Malung (linje 121) 

För att skapa tillgänglighet för kommunerna Vansbro och Malung-Sälen behövs 

nedanstående turer pekas ut i ett eventuellt avtal. 

Dagar Sträcka Kommentar Tur med linje 121 år 2021 

M-F Malung-Vansbro-
Borlänge 

Mycket tidig morgontur som ska ansluta till 
morgontåg från Borlänge mot Stockholm. 

Första tur går idag från 
Vansbro 04:45, förslag att 
den startar i Malung 04:05 

M-F Malung-Vansbro-
Borlänge 

Kvällstur som ska ansluta till sista kvällståget 
från Borlänge mot Stockholm. 

Kvällstur 17:15-17:55-
19:38. 

L Malung-Vansbro-
Borlänge 

Morgontur som ska ansluta till tåg från 
Borlänge mot Stockholm (behöver inte vara 
anslutning till det första tidigaste morgontåget). 

Tur från Malung 07:05-
07:50-09:28. SJ:s tåg går 
09:54. Kan väntetiden 
kortas >10 min?  
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S Malung-Vansbro-
Borlänge 

Kvällstur som ska ansluta till en eller flera 
senaste avgångar från Borlänge mot Gävle, 
Örebro eller Västerås. 

Kvällstur från Malung 
17:05-17:50-19:28 

M-F Borlänge-
Vansbro-Malung 

Förmiddagstur vars avgångstid i Borlänge ska 
anpassas till ankommande morgontåg från 
Stockholm. 

Finns ingen bra avgång 
2021. Önskar avgång 
cirka 08:30. 

M-F Borlänge-
Vansbro-Malung 

Kvällstur vars avgångstid i Borlänge anpassas 
till ankommande kvällståg från Stockholm och 
Örebro. 

Sista turen 20:40-22:15-
22:58 bör avgå tidigare för 
kortare väntetid i Blg. 

F Borlänge-
Vansbro-Malung 

Eftermiddagstur som ska avgå efter 16:30 från 
Borlänge. 

Eftermiddagstur 16:40-
18:15-18:58 

L Borlänge-
Vansbro-Malung 

Kvällstur vars avgångstid i Borlänge anpassas 
till ankommande kvällståg från Stockholm. 

Saknas en tur. Önskar 
avgång cirka 20:20. 

Kommentarer kring färgmarkeringar, uppifrån och ner: 

 Avgången 04:05 från Malung behövs för att man från Malung ska hinna till Arlanda 

innan 09:00 (krav i K3). 

 Lördagsturen från Malung innebär i dagsläget total restid Malung-Stockholm C på 

5:10 timmar (krav i K4 på 5 timmar). Väntetiden är 26 min i Borlänge. Kan den 

kortas? 

 Söndagsturen från Malung fungerar bra mot Gävle och Västerås men innebär 48 

minuters väntan på tåget mot Örebro som går 20:16 (och därmed 23 min för lång 

restid för K6). Behöver samordnas med TIB och linje 53. 2019 gick tåget 20:03 och 

restidskraven klarades. Vi har noterat att den turen ska anpassas till bussen från 

Malung. 

 Förmiddagstur måndag till fredag Borlänge-Malung anpassad till SJ:s morgontåg 

som ankommer 08:14 saknas trots stort utbud. Bussarna går 07:15 och 09:35. Här 

behövs en tur däremellan anpassad till SJ-tåget, lämpligen 08:30. 

 Kvällstur måndag till fredag Borlänge-Malung. 2021 ankommer tåg från Sthlm 

20:03 och från Örebro 19:41. För kortare väntetid från Stockholmståget bör den 

avgå cirka 20:20. Behöver även samordnas med TIB och linje 53. 2019 kom det ett 

Örebrotåg 20:13 vilken vi hänvisat till ska anpassas till avgående tur med linje 121. 

Den turen verkar inte gå 2021. 

 Även på lördagar kommer Stockholmståget 20:03 till Borlänge. Då finns ingen tur 

med linje 121 (sista gick 18:40). Övriga veckodagar går en tur 20:40. Ovan har vi 

noterat önskemål om att den skulle behöva gå cirka 20:20 måndag till fredag. Kan 

den även gå på lördagar? 

Sträckan Sälenområdet-Älvdalen-Mora (linje 133) 

För att skapa tillgänglighet för besöksnäringen i Sälenområdet samt för effekter i Älvdalens 

kommun bör linje 133 ersättas och nedanstående turer pekas ut. Busstrafiken Älvdalen-

Mora år 2021 fördelar sig över tre olika linjer; 133, 396 och 397. Det bör hanteras i ett 

kommande avtal om utpekade turer för delsträckan Älvdalen-Mora kan trafikeras i andra 

linjer än 133:an.  
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Dagar Sträcka Kommentar Tur med linje 133, 396 
eller 397 år 2021 

M-F Älvdalen-Mora Tidig morgontur vars ankomsttid till Mora 
anpassas till morgontåget mot Borlänge. 

Ny tur 04:15-04:55 

M-F Älvdalen-Mora Morgontur vars ankomsttid till Mora anpassas 
till tåg mot Borlänge. 

397) 05:25-06:15. 

M-F Sälenområdet-
Älvdalen-Mora 

Eftermiddagstur vars ankomsttid till Mora 
anpassas till tåg mot Borlänge. 

133) 13:30-15:50 

L Älvdalen-Mora Morgontur vars ankomsttid till Mora anpassas 
till tåg mot Borlänge. 

Saknas. Behövs en tur 
som är i Mora cirka 06:15. 

S Älvdalen-Mora Eftermiddagstur vars ankomsttid till Mora 
anpassas till tåg mot Borlänge. 

133) 13:15-13:55 

M-F Mora-Älvdalen-
Sälen 

Förmiddagstur vars avgångstid i Mora 
anpassas till ankommande tåg från Borlänge 
samt ankomsttid i Sälen till buss 317 mot 
Sälenområdet. Alt. att linje 133 går hela vägen. 

133) 10:25-11:00-12:00 

Kan turen förlängas till 
Sälenområdet för att 
slippa byte? 

M-F, 
L 

Mora-Älvdalen Kvällstur vars avgångstid i Mora anpassas till 
ankommande tåg från Borlänge. 

133) 21:50-22:25 går M-F 
men saknas på L. 

Kommentarer kring färgmarkeringar, uppifrån och ner: 

 Morgontåget till Borlänge avgår 05:07. Första tur från Älvdalen är med 397:an, 

05:25-06:15 (den ligger dock inte med i Resrobot 20/3 2021). Den är bra anpassad 

mot tåget som går 06:27. Våra kriterier behöver dock att även morgonturen hinns 

med. 

 397:an trafikerar inte lördagar. Morgonturen 05:25-06:15 behövs även på lördagar. 

Tåget avgår 06:31. 

 Att ta sig från Mora till Sälenområdet på fm kräver byte i Sälen till linje 317. Vore 

önskvärt, men inget hårt krav, om linje 133 kunde gå hela vägen. 

 Tåg ankommer från Borlänge 20:23 (dagligen). Varken linje 133, 396 eller 397 har 

någon avgång mot Älvdalen därefter på lördagar. Önskvärt om 133:ans tur 21:50-

22:25 på vardagar även trafikerar lördagar. 

Av turerna ovan svarar Region Dalarna att det endast är turen 04:05 med linje 121 som är 

mindre rimlig att trafikera. I övrigt kan det vara rimliga turer. 

Turen 04:05 från Malung skulle sörja för effekt i kriterium 3 och 5 för Malungs kommun. 

Om turen inte trafikerar finns ändå relativt goda resmöjligheter i båda kriterierna, även om 

kriteriernas alla delkrav inte uppfylls. Trafikverket är medveten om att turer så tidigt på 

morgonen inte är särskilt populära och turen kan därmed vara ett slag i luften. Utredningen 

föreslår, mot denna bakgrund, att turen inte pekas ut i ett kommande avtal. Eventuellt kan 

en formulering om önskemål – ej tvingande – tilläggas avtalet.  

För tåglinjernas del har turerna i avsnitt 4.2 presenterats för Tåg i Bergslagen. Den tur som 

föreslår starta i Kopparberg (eller längre söderut) har Tåg i Bergslagen tittat extra på. Det 

går inte att få in den i T22 (tågplanen för 2022). Det titta på T23, men det ser svårt ut även 

där. Övriga turer ser bra ut, enligt Tåg i Bergslagen. 

Turen som är problematisk sörjer för att Ljusnarsbergs kommun ska få effekt i K3. Utan 

turen finns ändå relativt bra resalternativ; man är på Arlanda 09:52 där delkravet är 
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ankomst senast 09:00. Ljusnarsbergs kommun är den i utredningen som har minst 

tillgänglighetsbrister (tre kriterier är röda). Med övriga turer nås acceptabel nivå i de två 

övriga så enbart K3 kvarstår. Utredningen föreslår, mot denna bakgrund, att turen inte 

pekas ut i ett kommande avtal. Eventuellt kan en formulering om önskemål – ej tvingande – 

tilläggas avtalet. 

Sammanfattning 

Utredningen har visat att det finns kollektivtrafik som skulle ge tillgänglighetseffekter för 

det interregionala resandet för de fem prioriterade kommunerna. Vilka turer som bör pekas 

ut i ett eventuellt samverkansavtal framgår av avsnitt 4.2 med de två förändringarna efter 

samverkan enligt ovan. Detta innebär inte per definition att trafiken avtalas och ersätts av 

Trafikverket. För att en trafik ska få ersättas genom ett trafikavtal ska ett antal villkor vara 

uppfyllda. Dessa gås igenom i kapitel 5 och 6. 

SLUTSATS: Utredningen föreslår att Trafikverket ersätter nettokostnaden för ett 

basutbud (två dagliga dubbelturer) för tåglinjerna 50 och 53 samt busslinjerna 121 

och 133.  

Utredningen föreslår vidare att turer enligt avsnitt 4.2 ovan, justerade efter samråd 

enligt detta avsnitt (4.3), noteras som utpekade turer i ett kommande avtal. 
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5. Kommersiella förutsättningar 

Villkoren i avsnitt 5 och 6 jämförs dels mot befintlig trafik och känd statistik från år 2019. 

Då produktion och kostnader kommer ändras till ett eventuellt avtal har uppgifter för år 

2022 och 2023 även tagits fram. Vissa villkorsavstämningar i kapitel 5 och 6 nedan har 

därför redovisning mot flera år. 

För busstrafiken har viss statistik saknats. Här har bedömningar och antaganden behövt 

göras för vissa uppgifter. Dessa antaganden har noga beskrivits och diskuterats med Region 

Dalarna som ansåg dem rimliga. 

5.1. Kostnadstäckningsgrad 

En förutsättning för att Trafikverket ska kunna ingå avtal om transportpolitiskt motiverad 

interregional kollektivtrafik är att den saknar förutsättningar för kommersiell drift (12 a §, 

Förordning 2010:185 med instruktion för Trafikverket). 

För trafik som redan bedrivs med avtalad ersättning från Trafikverket, bedöms de 

kommersiella förutsättningarna utifrån nuvarande kostnadstäckningsgrad. Som grund för 

beräkningarna ligger uppgifter som inrapporterats för utfallet år 2019. Beräkningarna 

baseras på kostnader och intäkter från trafiken exklusive kostnader och intäkter från 

eventuell godshantering samt overheadkostnader. 

I tabellen nedan redovisas kostnadstäckningsgraden för de linjer som ingår i nuvarande 

avtal. Linjerna 50, 121 och 133 hade intäkter per personkilometer som var lägre än 1,00 

kr/pkm vilket Trafikverket satt som rimlig minsta intäktsnivå för interregionalt resande. På 

dessa linjer har intäkterna justerats upp med Trafikverkets metod för hantering av eventuell 

subventionering. Den andra siffran i tabellen för dessa linjer är den justerade 

kostnadstäckningsgraden. 

Kostnads-

täckningsgrad 

Tåglinje 50 Tåglinje 53 Busslinje 121 Busslinje 133 

2019 52 % / 56 % 50 % 25 % / 29 % 28 % / 35 % 

2022 42 % / 44 % 49 % 25 % / 29 % 29 % / 36 % 

2023 42 % / 44 % 44 % 25 % / 29 % 29 % / 36 % 

Det framgår tydligt att trafiken inte kan bedrivas på kommersiell basis då intäkterna är för 

låga i förhållande till kostnaderna. Trafikverket får således ingå avtal om att ersätta 

interregional kollektivtrafik på linjerna. 
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6. Trafikverkets villkor 

6.1. Andel interregionalt resande 

Som interregional resa räknas en resa som är minst 100 km och som passerar minst en 

länsgräns eller två kommungränser. Trafikverket ska inte ersätta någon pendling, oavsett 

längd. Villkorskravet är satt till att linjen ska ha minst 20 procent interregionalt resande, 

sett till personkilometer. 

I tabellen nedan syns andelen personkilometer för interregionalt resande exklusive 

pendling. Andel personkilometer för resor >100 km har hämtats från redovisad statistik. För 

linjerna 50, 53 och 121 har den reducerats med andel långväga pendling från en RVU gjord 

2019. Detta är den metod som Trafikverket beslutat att använda. Se även avsnitt 6.3 om 

frekvent pendling. 

Andel pkm för 

interregionala resor 

exklusive pendling 

Tåglinje 50 Tåglinje 53 Busslinje 

121 

Busslinje 

133 

2019 72 % 65 % 31 % 25 % 

2022 72 % 65 % 25 % 27 % 

2023 72 % 65 % 25 % 27 % 

Trafikupplägget ändras markant från 2019 till 2022 (då avtalet är tänkt börja gälla) för 

busslinjerna 121 och 133. Ett syfte är att flytta över resandet till Sälenområdet från linje 121 

till linje 133. Här har bedömningar baserade på bland annat biljettförsäljningsstatistik gjorts 

vilket landat i förändringen i andel IR mellan linjerna från 2019 till 2022. Busslinjerna har 

lägre andel IR-resor men den är tydligt över villkorsgränsen. 

 Villkoret är uppfyllt för alla linjer. 

6.2. Trafiken upprätthålls inte/ska inte upprätthållas av annan myndighet 

Det geografiska område som utreds, och den kollektivtrafik som bedrivs där, omfattar såväl 

regionalt som interregionalt resande.  

 

Enligt kollektivtrafiklagen ska RKM ha ansvar för regional kollektivtrafik, sådan 

kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller, om den sträcker sig över flera län, ”med 

avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av 

arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande 

tillgodoser ett sådant behov.” 
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Trafikverket kan göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under RKM:s 

ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektivtrafiken, och under 

förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar RKM har enligt 

kollektivtrafiklagen. Det innebär att Trafikverket kan avtala om trafik som bedrivs inom län 

eller där delar av trafiken är ett ansvar för RKM, om det påverkar den interregionala 

tillgängligheten. 

Linje 133 har som grund att skapa bra möjligheter till skolpendling. Det nya upplägget med 

”en uppsnabbad variant” har även ett tydligt syfte att sörja för det interregionala resandet 

och öka resandet till Sälenområdet via Mora. Detta har framkommit vid möten med Region 

Dalarna och framgår också av deras beskrivning inför utvecklingen av trafiken 2020:  

 

”Syftet är att samordna kollektivtrafik och skoltider, för att skapa ett effektivare nyttjande 

av befintliga fordonsresurser. Trafiken kopplas också bättre ihop med tågtrafiken mellan 

Mora och Borlänge, för att underlätta resor regionalt och interregionalt.  

Genom att utöka kollektivtrafiken med föreslagen trafik får Älvdalens kommun samt norra 

delarna av Malung-Sälens kommun större möjlighet till både in- och utpendling av 

kompetens och arbetskraft. Det ökar också möjligheterna till att resa kollektivt till 

sjukvårdsbesök samt pendling vidare mot högskola och regionsjukhus.  

För näringslivet i Älvdalen och Sälenfjällen ökar möjligheten att få arbetskraft från ett 

större geografiskt område än tidigare”. 

 

Det interregionala resandet på linje 121, som framöver går Malung-Vansbro-Borlänge, 

förväntas sjunka då Sälenresandet förväntas flyttas till att gå via Mora. Linjen är dock 

oerhört viktig för kommunerna Vansbro och Malung-Sälens interregionala resande att den 

skapar möjlighet för fortsatt resande från Borlänge. 

 

Statistiken säger att alla linjer i utredningen har stora andelar interregionalt resande vilket 

visar att trafiken i utredningen är till nytta, och används för, det interregionala resandet. 

Detta innebär att Trafikverket kan göra en insats och komplettera trafiken. 

 

 Villkoret bedöms uppfyllt. 

6.3. Frekvent pendling 

Resandet på linjerna ska inte vara 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. 

Ett pendlingsresande definieras som frekvent om det överstiger 10 tur- och returresor per 

månad. Andelen frekvent pendling kan bara beräknas genom en resvaneundersökning 

(RVU). RVU:er har genomförts på alla linjer utom linje 133 då den tidigare inte avtalats. 
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Enligt resvaneundersökningarna är andel personkilometer som utgör all pendling 24 

procent på linje 50, 28 procent på linje 53 och hela 42 procent på linje 121. Vidare analyser 

visar att den långväga pendlingen utgör hela 11 procent på linje 121 och 2 respektive 5 

procent på tåglinjerna. Den höga andelen på linje 121 är något förvånande. Det är 

relationerna Äppelbo och Malung till Borlänge (103, 132 km) som är aktuella. Restiderna till 

dessa är så långa som två respektive 2,5 timmar. 

För linje 133 som tidigare inte ersatts och där ingen resvaneundersökning finns såg vi i 

avsnitt 6.1 om interregionalt resande att detta bedöms till 27 % år 2022. Här har resandets 

fördelning på biljettyper år 2019 legat till grund. Inga resor med länskort, skolkort, 

seniorkort eller sjukresor bedöms vara längre än 100 km. Därav bedöms att pendlingen på 

linjen har exkluderats. Resonemang kring eventuell pendling Mora-Sälenområdet har förts. 

Det kan förekomma veckopendling vintertid för säsongspersonal i Sälenområdet. Det 

bedöms vara marginellt i sammanhanget. 

I bilaga 5 finns mer information från undersökningarna. 

På tåglinjerna förekommer pendling på vissa delsträckor. Linjerna är inte utpräglade 

pendlingslinjer utan har även en funktion för det interregionala resandet. Busslinjerna har 

en större andel pendling. De har dock, i likhet med tåglinjerna, även till syfte att främja det 

interregionala resandet, vilket vi visar i avsnitt 6.2. 

 Villkoret bedöms uppfyllt och då utredningen visar på effekter som svarar mot 

tillgänglighetskriterierna bedöms det motiverat att Trafikverket ersätter en del av 

trafiken i alla nämnda linjer. 

6.4. Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna 

Vad gäller intäkterna på linjen ska resenärerna stå för en del av kostnaderna. Trafikverket 

behöver också säkerställa att ersättningen inte används till att subventionera det regionala 

resandet, t ex genom låga kortpriser. 

6.4.1. Intäkt per pkm och eventuell subventionering 

Vid beräkning av ersättningsnivå tillämpas Trafikverkets metod för hantering av eventuell 

subventionering. Detta säkerställer att ersättningen inte blir onödigt stor på grund av 

subventionering av regionalt resande. Bedömning görs utifrån intäkt per personkilometer. 

På tåglinjerna 50 och 53 ligger intäkterna per personkilometer (år 2019) i närheten av en 

krona (0,86 respektive 1,03). 1,00 kr/personkilometer är den nivå som Trafikverket, vid 

tidigare utredningar, funnit som rimligt intäkt för det interregionala resandet. Busslinjernas 

intäkter per personkilometer är som väntat lägre; 0,72 för linje 121 och 0,46 för linje 133. 

 Utredningen visar att det inte finns anledning att tro att ersättningen från 

Trafikverket medvetet används till att subventionera regionalt resande. 
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6.4.2. Kostnadstäckningsgrad  

Villkoret att resenärerna ska stå för en del av kostnaderna bedöms utifrån 

kostnadstäckningsgrad. Den ska vara högre än 20 procent för att Trafikverket ska se det som 

relevant att ersätta linjen. Tabellen med kostnadstäckningsgrader visar finns det en stabil 

intäkt från resenärerna. På linjerna 50, 121 och 133 har intäkterna justerats upp med 

Trafikverkets metod för hantering av eventuell subventionering. Den andra siffran i tabellen 

är den justerade kostnadstäckningsgraden. På busslinjerna är kostnadstäckningsgraderna 

inte oväntat lägre än på tåglinjerna. De ligger dock tydligt över villkorsgränsen på 20 

procent. 

Kostnads-

täckningsgrad 

Tåglinje 50 Tåglinje 53 Busslinje 121 Busslinje 133 

2019 52 % / 56 % 50 % 25 % / 29 % 28 % / 35 % 

2022 42 % / 44 % 49 % 25 % / 29 % 29 % / 36 % 

2023 42 % / 44 % 44 % 25 % / 29 % 29 % / 36 % 

 Villkoret är uppfyllt för alla linjer i utredningen då intäkter från resenärerna uppnår 

den kravställda nivån. 

6.5.  Ryms ersättningen inom Trafikverkets anslag 

Beräkningen av ersättningsnivån redovisas i avsnitt 8.2. Mot bakgrund av den ekonomiska 

situationen hos Trafikverket bedöms ersättningen rymmas inom anslaget för år 2022 och 

2023. Därefter finns oklarheter kring flera övriga avtals ersättningar. 

 Villkoret bedöms uppfyllt. 

SLUTSATS: Alla uppställda krav och villkor, för att Trafikverket ska få ersätta föreslagen 
trafik, bedöms uppfyllda. 
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7. Avstämning mot transportpolitiska mål 

Trafikverket har skyldighet att verka för att de transportpoliska målen, som regeringen har 

fastställt, uppnås.3 Dessa består av ett övergripande mål, ett funktionsmål och ett 

hänsynsmål.  

 

Bilden ovan är hämtad från regeringens proposition 2008/09:93. Regeringen förklarar att 

funktionsmålet respektive hänsynsmålet bidrar till att uppfylla det övergripande 

transportpolitiska målet. 

De 8 kriterier som används i samband med behovsanalysen i kapitel 2 är baserade på dessa 

mål och då främst funktionsmålet om tillgänglighet. I kommande avsnitt diskuteras hur 

dagens trafik på linjerna i utredningen svarar mot de transportpolitiska målen. 

I Trafikverkets instruktion står bland annat att ”Trafikverket ska verka för en grundläggande 

tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken”. Trafikavtal gällande tåg- och busstrafik 

med linjerna i utredningen är en direkt följd av den utpekade delen av instruktionen varför 

funktionsmålet om grundläggande tillgänglighet är det mål som främst ska uppnås med 

trafikavtalet. Nedan beskrivs därför effekterna på funktions- och hänsynsmålen först och det 

övergripande målet sist. 

7.1. Funktionsmål 

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. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt 

svara mot kvinnors och mäns transportbehov. 

Funktionsmålet har preciserats inom ett antal särskilt prioriterade delområden. Nedan 

kommenteras hur nuvarande trafikavtal med tåglinjerna 50 och 53 samt busslinje 121 svarar 

mot preciseringarna. Underlag är bland annat kundundersökning från våren 2019 och 

resvaneundersökning från hösten 2019. 

                                                           
3 Prop 2008/09:93 
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Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 

trygghet och bekvämlighet. 

Tillförlitlighet. I kundundersökningen våren 2019 var 99, 91 respektive 76 procent av 

resenärerna nöjda med tidhållningen för tåglinjerna 50 och 53 samt busslinje 121. Det låga 

värdet för busslinjen skiljer sig kraftigt mot tidigare år då det legat på 85 procent. 

Trygghet. Hela 100 procent svarade att de var nöjda på frågan om det känns tryggt och 

säkert att resa med tåglinje 50. För tåglinje 53 och busslinje 121 svarade 93 respektive 89 

procent att det kändes tryggt och säkert. Även för övriga frågor som har bäring på trygghet 

(information via personal och skyltning) var det en mycket stor andel som var nöjda. 

Bekvämlighet. Hela åtta frågor i kundundersökningen rör bekvämlighet. De handlar om 

ombordstigning, bagage, sittplatser, temperatur, städning, service och information. De flesta 

är nöjda i de flesta av dessa avseenden för alla tre linjerna. De områden som fått lägre 

värden är, för tåglinje 50 städning (76 procent) och för tåglinje 53 sittplatser (73 procent). 

För busslinje 121 är inget värde lägre än 88 procent (sittplatser). 

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 

den internationella konkurrenskraften. 

Syftet med trafikavtal för linjerna i utredningen rör inte denna precisering så detta följs inte 

upp. 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt 

mellan Sverige och andra länder. 

Trafiken på tåglinjerna 50 och 53 samt busslinje 121 förbättrar tillgängligheten både inom 

regioner, vilket bekostas av berörda RKM, och mellan regioner, vilket bekostas av 

Trafikverket. De kriterier gällande tillgänglighet som Trafikverket använder i utredningen 

gäller därför tillgänglighet mellan regioner och resultatet redovisas i kapitel 3. I 

kundundersökningarna ställs en fråga om hur resenären skulle rest om linjen inte funnits. 

För tåglinje 50 svarar 48 procent att de skulle rest med buss, 44 procent skulle rest med bil 

och 7 procent skulle avstått från att resa. För tåglinje 53 skulle 41 procent resa med buss, 46 

procent med bil och 10 procent avstått resa. För busslinjen ser det annorlunda ut. Här skulle 

hela 22 procent avstått från att resa och 69 procent skulle rest med bil. Dessa siffror visar att 

för tåglinjerna finns vissa alternativ med kollektivresande medan busslinjen har få 

alternativ. Vi kan tolka det som att linjerna, och då främst busslinje 121, skapar 

tillgänglighet mellan regionerna. 

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 

transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. 

Syftet med linjerna är ökad tillgänglighet sett rent geografiskt. Av den anledningen görs i 

detta arbete inga särskilda åtgärder riktade till specifikt män eller kvinnor. Den ökade 

tillgänglighet som skapas kommer alla i samhället till godo. Användningen av linjerna 

kommer att spegla de skillnader mellan mäns och kvinnors resande som finns i 

transportsystemet, till exempel att kvinnor till större del reser med kollektivtrafik än män 

och i lägre grad har tillgång till bil. 
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Kundundersökningen och resvaneundersökningen visade båda en tydlig övervikt av kvinnor 

som resenärer på linjerna; 62, 56 respektive 54 procent i kundundersökningarna för 

tåglinjerna 50 och 53 samt busslinje 121. Motsvarande siffror från resvaneundersökningarna 

är 60, 51 respektive 55 procent. Fördelningen kan variera något mellan åren. 

Åldersfördelningen var också liknande i båda undersökningarna, med en stor andel yngre 

resenärer. Busslinjen har fler yngre resenärer än tåglinjerna. 9-18 procent är äldre än 64 år 

där tåglinje 50 har högst andel äldre. 

Transportsystemet utformas så att det är användbart för 

personer med funktionsnedsättning. 

I befintligt trafikavtal med de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna (tidigare 

Trafikhuvudmännen) ställer Trafikverket följande krav. De ska i sina avtal med 

operatörerna säkerställa att funktionshindrades behov tillgodoses på så sätt att: 

 information ges om resvägar och resmöjligheter innan bussresan 

företas 

 information ges under resan (syn- och hörselskadade skall kunna 

tillgodogöra sig informationen) 

 köp av biljetter kan ske på ett för kunden enkelt sätt 

 genom att, bland annat via kontakt med väghållare m.fl., tillse att på- 

och avstigning vid hållplatser kan ske med trygghet, säkerhet och 

värdighet för alla. 

Trafikverket bör, för att säkerställa tillgängligheten för personer med särskilda 

behov, även ställa liknande krav i kommande avtal. Generellt för hela avtalet 

ställs krav på att Europeiska och svenska lagar och förordningar följs; i detta fall 

avses främst lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. 

Trafikverket förutsätter också att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 

trafikförsörjningsprogram innehåller tidsbestämda mål och åtgärder för 

anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till behov hos personer med 

funktionsnedsättning. 

Trafikverket bör även, via sina avtal, säkerställa tillgängligheten för barn över 

sex år, att resorna ska vara tillförlitliga, trygga och bekväma och att 

trafikupplägget förenklar för byten, och då även till andra trafikslag. 

Genom att ställa krav av den här typen i avtalet sörjer Trafikverket för att 

linjerna utformas så att det blir användbart för personer med särskilda behov 

och att Samverkande system därmed bidrar till att det transportpolitiska 

funktionsmålet nås. 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 

förbättras. 
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Tåglinjerna 50 och 53 samt busslinje 121 ger större möjlighet att välja 

kollektivtrafik även i kommuner som har ett litet utbud av kollektiva 

resmöjligheter i övrigt. Särskilt busslinje 121 som trafikerar Borlänge-Vansbro-

Malung-Sälenområdet där i princip inget kollektivtrafikutbud annars skulle 

finnas. 

7.2. Hänsynsmål 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt 

bidra till att miljökraven uppnås och till ökad hälsa. 

Hänsynsmålet handlar således om säkerhet, miljö och hälsa. Denna utredning belyser 

frågan om Trafikverket ska avtala om trafik med två tåglinjer och en busslinje. 

Kollektivtrafik med tåg är både säkrare och bättre för miljön (om eldrift) än för buss i 

dagsläget. Längs busslinjens sträckning gick tidigare dieseldrivna tåg med en låg 

kostnadstäckning. Tågtrafiken lades ner 2011 och ersattes med buss. Tågtrafiken hade stora 

driftstörningar och då restiderna med buss är ungefär desamma (det vill säga samma 

tillgänglighetseffekter fås) till en avsevärt lägre kostnad samt att miljövinsten uteblir, går det 

inte att motivera tågtrafik på sträckan. Järnvägssträckan är inte elektrifierad varför det är 

osäkert om tågtrafik skulle vara bättre ur miljösynpunkt. Kollektivtrafik i sig är dock bättre 

för miljön än resor med bil varför även en busslinje verkar mot hänsynsmålet. 

Huruvida det avtal om tåglinjerna 50 och 53 samt busslinje 121, som utreds, bidrar till 

hänsynsmålet eller inte beror på hur trafikutbudet skulle sett ut om Trafikverket inte gick in 

i detta avtal samt hur resenärerna då skulle ha rest. Det kan vi inte veta men från 

resvaneundersökningen får vi information om hur resenärerna svarat att de skulle ha rest 

om inte den aktuella avgången eller busslinjen funnits. 

I svaren för tåglinje 50 ser vi att 48 procent skulle valt buss och 44 procent skulle rest med 

bil om det inte funnits tågtrafik på sträckan. På tåglinje 53 är motsvarande siffror 41 

respektive 46 procent. 7 respektive 10 procent skulle ha avstått resan. På busslinje 121 där 

det inte finns så många alternativ svarar hela 69 procent att de skulle rest med bil och hela 

22 procent skulle avstått från att resa. 

Effekterna av dessa svar går åt olika håll vad gäller såväl säkerhet, miljö och hälsa. Färre 

resor och fler bussresor är bra för både miljö och säkerhet medan fler bilresor är sämre för 

säkerheten och troligen även för miljön och kanske även hälsan då promenaden till och från 

kollektivtrafiken undviks. Tåglinjerna bidrar främst till ökad säkerhet och lägre 

miljöpåverkan. Busslinjen bidrar främst till lägre miljöpåverkan och bättre hälsa. 

Trafikverket bör, i kommande avtal, ställa krav som ger bidrag till hänsynsmålet. Det 

handlar om att Europeiska och svenska lagar, direktiv, förordningar och föreskrifter som 

reglerar säkerhet, miljö och hälsa ska följas. Det handlar bland annat om regler för 

typgodkännande av fordon, kör- och vilotider, avgasrening, utsläppskrav mm. 

I nuvarande avtal ställs krav på att bussbranschens gemensamma funktionskrav på bussar, 

BUSS 2010, ska följas. Det finns en uppdaterad version, BUSS 2014, med tillhörande 

miljökrav, men numera rekommenderas att Bus Nordic används, en rekommenderad 
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standard för bussar inom Norden. Trafikverket bör i kommande avtal ställa krav på att 

detta, samt branschens gemensamma miljöprogram och det gemensamma programmet för 

trygghet och säkerhet, ska följas. 

För tåglinjerna bör krav på utökade möjligheter att ta med cykel på tåget ställas i kommande 

avtal. 

Genom att i avtalet ställa krav på ovanstående anser Trafikverket att linjerna i utredningen 

bidrar till att uppnå hänsynsmålet. 

7.3. Övergripande mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 

Regering och riksdag beslutar om anslag till Trafikverket för att avtala om interregional 

trafik. Anslaget får inte användas för andra ändamål. Tanken med anslaget är att skapa 

resmöjligheter i hela landet, även på sträckor det inte finns tillräcklig efterfrågan för att köra 

interregional trafik kommersiellt. En traditionell samhällsekonomisk kalkyl är därmed inte 

tillämpbar på denna trafik. Däremot bör anslaget användas så effektivt som möjligt inom 

det område där det är tänkt att användas.  

Genom att, som framgår av avsnitt 7.1 och 7.2, trafikavtalen för interregional kollektivtrafik 

ger effekter som bidrar till att uppnå såväl funktionsmålet som hänsynsmålet bidrar avtalen 

även till att uppfylla det övergripande målet (enligt Regeringens intentioner som ses i bilden 

i inledningen av kapitlet). 

Trafikverket arbetar med att utveckla metoder för att framöver kunna göra någon form av 

samhällsekonomisk bedömning av trafikavtal gällande interregional kollektivtrafik kopplat 

till uppdraget. 
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8. Avtalsutformning 

8.1. Avtalsform och avtalslängd 

Trafiken i utredningen avtalas lämpligen även fortsättningsvis i samverkansavtal. 

Utredningen föreslår dock att trafiken avtalas i två separata samverkansavtal; ett med 

Region Dalarna gällande busslinjerna 121 och 133 och ett samverkansavtal med de fyra RKM 

som är ägare för Tåg i Bergslagen. Detta för att få bättre förutsättningar för samverkan kring 

den avtalade trafiken i norra Dalarna där de största tillgänglighetsbristerna finns. 

Vid kontakt med berörda RKM för Dalarna och Örebro har de ställt sig positiva till att skriva 

två separata samverkansavtal. RKM för Gävleborg och Västmanland har vi inte haft separata 

kontakter med utan det har gått via TiB. Bedömningen är att de inte har några andra 

synpunkter än positiva. 

Önskemålet är att skriva samverkansavtal för cirka fem år. Så som Trafikverkets anslag ser 

ut idag så finns ekonomiska osäkerheter efter år 2023. Utredningen föreslår därför att ett 

tvåårigt avtal tecknas med option på förlängning ett plus ett år. 

8.2. Ersättningsnivå 

Uppskattad ersättningsnivå har beräknats för år 2022 och 2023 då den förändras till år 

2023 i och med utökad produktion och högre kostnader för nya fordon. Om det blir aktuellt 

med en avtalsperiod efter år 2023 utbetalas samma årliga ersättning som år 2023.  

Beräkningen av ersättningsnivån baseras på att nettokostnaden för ett basutbud på två 

dagliga dubbelturer ersätts, vilket utredningen visat. Utöver detta görs en kontroll mot andel 

IR på respektive linje. Detta för att säkerställa att Trafikverket inte ersätter mer än det 

interregionala resandet. På linje 133 innebär det att andel IR sätter gränsen för 

ersättningens andel av nettokostnaden. 

Total årlig ersättning 

för alla linjer 

Basutbud 

2022 28,7 mkr 

2023 35,4 mkr 

8.3. Krav att ställa i kommande samverkansavtal 

De turer som identifierats och listats i avsnitt 4.2 med justeringar enligt avsnitt 4.3, bör 

skrivas in i kommande avtal som utpekade turer. 

Då två separata samverkansavtal föreslås bör båda dessa avtal innehålla krav på samordning 

mellan busslinje 133 och tåglinje 50 i Mora samt mellan busslinje 121 och tåglinje 53 i 

Borlänge. Generellt bör avtal alltid ha med en skrivelse om att RKM ska verka för goda 

anslutningsförbindelser där så är relevant för trafiken i avtalet. 
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För linje 53 måste säkerställas att Kopparberg ska ha uppehåll för av- och påstigande för alla 

turer som pekas ut och som passerar orten. 

I övrigt ska sedvanliga krav för samverkansavtal ställas. Detta säkerställs genom att använda 

framtagen avtalsmall. 

Finns anledning och förutsättningar att förtydliga/komplettera några krav? Cykel på tåget 

(se 7.2)? Elbussar framöver? 

8.4. Redovisning 

I Trafikverkets samverkansavtal ställs alltid krav på redovisning av trafikens produktion, 

ekonomi och resande. Det är särskilt viktigt att detta görs för den nya busslinjen 133 där 

vissa antaganden gjorts och där beräkningen av ersättningsnivån bör följas upp mot ny 

statistik. Vilka uppgifter som ska redovisas finns utpekade i Trafikverkets mall för 

samverkansavtal. Trafikverket utvecklar nu ett nytt system för trafikavtalen. Framöver 

kommer redovisningen ske i detta system vilket kommer utgöra ett bra stöd för vad som ska 

redovisas och när. 
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Bilaga 1 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 fem 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 
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flygplatsen inte börja tidigare än 17.00 och för acceptabel tillgänglighet ska återresan inte 

börja tidigare än 15.00. 

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. 
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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. 

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.4 

  

                                                           
4 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 Nyanserad analys av dålig tillgänglighet 

Graderingen i god, acceptabel och dålig tillgänglighet är en mycket grov indelning med 

endast tre nivåer. Att tillgängligheten inte går från god till acceptabel nivå av avtalad trafik 

innebär inte att det inte finns betydande tillgänglighetseffekter. För så kallad 

”färgförändring” krävs att alla delkrav i kriteriet för acceptabel nivå ska vara uppfyllt. Det 

kan således räcka med fem minuter för lång restid ena riktningen en veckodag eller tio 

minuter för kort vistelsetid för att tillgängligheten inte ska definieras som acceptabel. Ändå 

kan den ha förbättrats med flera timmar kortare restider eller längre vistelsetider mm. 

Trafikverket har utvecklat en metod som beskriver tillgänglighetsbristerna mer nyanserat. 

Dålig tillgänglighet, den nivån som beskrivs som röd, delas in i tre delar enligt en specifik 

definition för respektive kriterium och nivå. 

Utgångspunkten i nyanseringen är restiden – eller snarare restidsbristen – som utgör det 

antal minuter i restid som brister/saknas för att delkravet om längsta restid ska vara 

uppfyllt. Begreppet vidgas något genom att modellen införlivar de delkrav som ställs på 

avgångs- och ankomsttider samt vistelsetid. Den brist som är störst av kriteriets alla dessa 

typer av delkrav, sett över alla veckodagar som kriteriet ställer krav på, sätter nivån enligt 

fördelningen nedan. 

 Brist 

(antal minuter från att delkravet skulle varit uppfyllt) 

Ljusröd Bristen <30 minuter 

Mellanröd Bristen är mellan 31 och 60 minuter 

Mörkröd Bristen är >60 minuter 

För några kriterier finns andra delkrav (ej kopplade till tid) som är intressanta i 

sammanhanget och som är relevanta att nyansera i kravnivå. I kriterium sex ska fem orter 

nås för acceptabel nivå. I den nyanserade analysen sätts gränsen till tre orter i nivå 

mellanröd och mörkröd men behåller fem orter i ljusröd så kravet likställs gul nivå så 

mycket som möjligt. Kriterium åtta handlar om hur stor andel av befolkningen som når 

kommunen. 50 procent krävs normalt för acceptabel nivå. Här justerar modellen helt enkelt 

den procentuella andelen i de olika nivåerna. Ljusröd nivå om bristen är mindre än 5 

procent av befolkningen, mellanröd mellan sex och tio procent och mörkröd om bristen är 

större än tio procent av befolkningen. 

Utöver brister i tid använder modellen följande nyanser i andra delkrav. 

 K6 - universitet K8 - besöksnäring 

Ljusröd 5 studieorter ska nås Bristen är <5 % av befolkningen 

Mellanröd 3 studieorter ska nås Bristen är mellan 6 och 10 % av befolkningen 

Mörkröd 3 studieorter ska nås Bristen är >10 % av befolkningen 



Sida 54 (84) 

Metoden möjliggör alltså en nyanserad beskrivning av respektive kriteriums dåliga 

tillgänglighet för den aktuella kommunen. Sedan behövs ett sammanvägt mått på 

kommunens dåliga tillgänglighet, sett över alla kriterier. Detta definieras enligt följande: 

Sammanvägning av nyanserad analys av dålig tillgänglighet Nyans 

Om >5 kriterier är ljusröda eller bättre (gul eller grön) Ljusröd 

Om >5 kriterier är mellanröda eller bättre (gul, grön eller ljusröd) Mellanröd 

Om inget av ovanstående uppfylls Mörkröd 

Ljusröd 

Kommunen har marginella brister och ligger nära gränsen till acceptabel tillgänglighet.  

Mellanröd 

Kommunen har resmöjligheter, men bristerna är stora och resalternativen är ofta 

oattraktiva. 

Mörkröd 

Kommunen saknar resmöjlighet helt eller har resmöjligheter som i praktiken inte är 

relevanta. 
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Bilaga 3 Befolkningsutveckling 

Alla prioriterade kommuner förutom Orsa har haft en markant minskning i befolkning 

sedan 2010. Ljusnarsberg har tappat både flest (805 personer) och störst procentuellt (-14 

%). Denna bild är inte ovanlig för de kommuner som också visar brister i tillgängligheten. 

 

Kommun 2000 2010 2015 2018

1814 Lekeberg 7008 7134 7492 8116 1108 16% 624 8%

1860 Laxå 6699 5686 5656 5637 -1062 -16% -19 0%

1861 Hallsberg 15685 15275 15509 15954 269 2% 445 3%

1862 Degerfors 10544 9641 9543 9665 -879 -8% 122 1%

1863 Hällefors 8025 7220 7032 6983 -1042 -13% -49 -1%

1864 Ljusnarsberg 5651 4931 4928 4846 -805 -14% -82 -2%

1880 Örebro 124207 135460 144200 153367 29160 23% 9167 6%

1881 Kumla 18983 20456 21154 21640 2657 14% 486 2%

1882 Askersund 11530 11278 11151 11313 -217 -2% 162 1%

1883 Karlskoga 31293 29668 30283 30419 -874 -3% 136 0%

1884 Nora 10465 10447 10502 10737 272 3% 235 2%

1885 Lindesberg 23525 23034 23562 23575 50 0% 13 0%

Hela Örebro län 273615 280230 291012 302252 28637 10% 11240 4%

1904 Skinnskatteberg 4855 4445 4472 4429 -426 -9% -43 -1%

1907 Surahammar 10340 9949 9985 10088 -252 -2% 103 1%

1960 Kungsör 8148 8089 8343 8667 519 6% 324 4%

1961 Hallstahammar 15064 15175 15645 16186 1122 7% 541 3%

1962 Norberg 5939 5723 5803 5795 -144 -2% -8 0%

1980 Västerås 126328 137207 145218 152078 25750 20% 6860 5%

1981 Sala 21548 21535 22109 22816 1268 6% 707 3%

1982 Fagersta 12381 12443 13286 13464 1083 9% 178 1%

1983 Köping 24763 24905 25557 26268 1505 6% 711 3%

1984 Arboga 13870 13285 13858 14138 268 2% 280 2%

Hela Västmanlands län 243236 252756 264276 273929 30693 13% 9653 4%

2021 Vansbro 7291 6805 6715 6807 -484 -7% 92 1%

2023 Malung-Sälen 10799 10356 10036 10106 -693 -6% 70 1%

2026 Gagnef 10075 10097 10079 10271 196 2% 192 2%

2029 Leksand 15240 15289 15326 15804 564 4% 478 3%

2031 Rättvik 10847 10811 10759 10907 60 1% 148 1%

2034 Orsa 6986 6922 6750 6892 -94 -1% 142 2%

2039 Älvdalen 7718 7207 7035 7121 -597 -8% 86 1%

2061 Smedjebacken 11598 10715 10790 10897 -701 -6% 107 1%

2062 Mora 20132 20153 20101 20390 258 1% 289 1%

2080 Falun 54426 56044 57062 58923 4497 8% 1861 3%

2081 Borlänge 47206 49251 50988 52224 5018 11% 1236 2%

2082 Säter 11259 10840 11009 11123 -136 -1% 114 1%

2083 Hedemora 15857 15164 15235 15457 -400 -3% 222 1%

2084 Avesta 22375 21583 22781 23323 948 4% 542 2%

2085 Ludvika 26450 25810 26362 26946 496 2% 584 2%

Hela Dalarnas län 278259 277047 281028 287191 8932 3% 6163 2%

2101 Ockelbo 6189 5936 5849 5906 -283 -5% 57 1%

2104 Hofors 10624 9741 9435 9602 -1022 -10% 167 2%

2121 Ovanåker 12491 11440 11469 11684 -807 -6% 215 2%

2132 Nordanstig 10282 9611 9490 9517 -765 -7% 27 0%

2161 Ljusdal 20006 19065 19027 19033 -973 -5% 6 0%

2180 Gävle 90742 95055 98877 101455 10713 12% 2578 3%

2181 Sandviken 37064 36916 38314 39208 2144 6% 894 2%

2182 Söderhamn 27675 25647 25785 25721 -1954 -7% -64 0%

2183 Bollnäs 26735 26248 26594 26991 256 1% 397 1%

2184 Hudiksvall 37454 36849 36975 37430 -24 0% 455 1%

Hela Gävleborgs län 279262 276508 281815 286547 7285 3% 10039 4%

2000 till 2018 2015 till 2018

Befolkningsutveckling
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Bilaga 4 Trafikeringsanalyser 

Analysen görs kommun för kommun. Färgerna i tabellhuvudena innebär: 

GRÖN = avtalad tur som används av modellen och som gett tillgänglighetseffekt 

RÖD = tur som behöver trafikera för att tillgänglighetseffekter ska erhållas 

BLÅ = ny tur, eller förändring i befintlig tur, föreslås 

De rödfärgade tabellerna kompletterat med de blå förslagen är tänkt att utgöra underlag till 

vilka turer som ska pekas ut i ett eventuellt nytt avtal. Observera att det vid 

sammanställning av viktiga turer (avsnitt 3.2.1) kan innebära att vissa turer inte tas med då 

det identifierats att andra turer som pekats ut för någon annan kommun likväl kan 

användas. 

Ljusnarsbergs kommun 

Kommunhuvudort i Ljusnarsbergs kommun är Kopparberg som ligger mellan Örebro och 

Borlänge. Tåg i Bergslagens trafik med linje 53, Gävle-Borlänge-Örebro-Mjölby är 

avgörande för ortens interregionala kollektivtrafikresande. Bra resmöjligheter till såväl 

Örebro som Borlänge är viktiga för att de olika kriteriernas krav ska uppnås. 

Utan avtalad trafik har Ljusnarsbergs kommun dålig tillgänglighet i kriterierna 3, 4 och 6. 

Alla dessa kriterier får tydliga förbättringar av den avtalade trafiken som ger nära acceptabel 

nivå i kriterium 3, acceptabel nivå i kriterium 4 och god nivå i kriterium 6. Vilka turer 

används? 

I kriterium tre skapas hemresemöjlighet (måndag till fredag) från Arlanda inom 

kriteriegränserna genom en resa med SJ:s tåg till Borlänge och sedan byte till nedanstående 

TiB-tur. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8195 18:48-19:58 Borlänge - Kopparberg M-F 

Kvarstår gör problemet att man inte kommer till Arlanda före 09:00. Går det att lösa med 

fler turer? Tåg går från Borlänge 06:32 som är på Arlanda 08:23. Tidigaste TiB-turen från 

Kopparberg är i Borlänge 08:09. En tidigare tur än den behövs. Tur 8150 går från Borlänge 

06:30 och vidare till Gävle. Kan den turen förlängas och tidigareläggas? 

Förslag; förlängning, och lite justering i tid, av tur 8150 (kan starta i Hallsberg eller Örebro 

men minst från Kopparberg). Det innebär att följande turer behövs för att få önskade 

tillgänglighetseffekter i kriterium tre. 

 
Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8150 04:00/04:21-05:22-

06:24(-07:50) 

Hallsberg/Örebro-Kopparberg-

Borlänge(-Gävle) 

M-F 

 
Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8195 18:48-19:58 Borlänge - Kopparberg M-F 
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Problemet i kriterium fyra är kravet på sex dagars tillgänglighet och att en vistelsetid på 

fyra timmar mellan kl. 10:00 och 18:00 krävs. Utan avtalad trafik når Kopparberg 

Stockholm måndag till fredag på acceptabel nivå men ingen resmöjlighet hittas av modellen 

på lördag eller söndag. Med avtalad trafik används följande TiB-tur för lördagsresa till 

Stockholm: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8163 06:59-08:32 Kopparberg-Hallsberg L 

 

Denna morgontur möjliggör att vistelsetiden kan uppnås och en hemresa hittas med SJ till 

Örebro och sedan en TiB-tur till Kopparberg. Följande tur används. 

 
Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8148 17:53-18:49 Hallsberg- Kopparberg L 

 

För att uppnå acceptabel nivå i kriterium fyra bör alltså nedanstående turer trafikera. 

 
Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8163 06:59-08:32 Kopparberg-Hallsberg L 

8148 17:53-18:49 Hallsberg- Kopparberg L 

 

 

För acceptabel nivå i kriterium sex ska fem studieorter nås – hemresa på fredag efter kl. 

16:00 och ditresa på söndag efter kl. 12:00. Utan avtalad trafik når Kopparberg bara 

Örebro och Västerås inom kriteriegränserna. Med den avtalade trafiken nås även 

Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Växjö, Karlstad, Jönköping, Gävle, Borås, 

Borlänge, Trollhättan, Skövde och Sundsvall. Hela 15 orter vilket innebär att god 

tillgänglighet uppnås (där krävs 10 orter). Mest intressant är Borlänge, Gävle, Uppsala och 

Stockholm då det är de orter som har kortast restider. 

Ett flertal TiB-turer används. I tabellen nedan redovisas de TiB-turer som används till 

studieorterna Borlänge och Gävle, Uppsala och Stockholm.  

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8193 16:59-18:02 Borlänge- Kopparberg F 

8190 12:02-13:10 Kopparberg-Borlänge S 

8177 16:20-19:04 Gävle-Kopparberg F 

8170 12:59-15:31 Kopparberg- Gävle S 

Modellen redovisar första möjliga alternativ. I flera fall kan även andra turer användas för 

att ändå uppnå acceptabel tillgänglighet. Det innebär att alla turer i tabellen ovan inte 

nödvändigtvis krävs för att få önskad effekt. Till exempel kan turerna 8177 och 8170 till och 

från Gävle även användas för Borlänge som studieort då de passerar Borlänge på vägen. 

Bästa kombination av turer för längst hemmavisteles på helgen är 

 För studieort Borlänge: 8193 + 8148 (18:56-20:04) 

 För studieort Gävle: 8177 + 8148 (18:56-21:36) 
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Borlänge kan även använda tur 8177 varför ett förslag på turer som sörjer båda orterna väl 

och som bör utpekas i ett eventuellt avtal är: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8177 16:20-18:01-19:04 Gävle-Borlänge-Kopparberg F 

8148 18:56-20:04-21:36 Kopparberg-Borlänge-Gävle S 

Även tur 8195 (M-F) som konstaterades nödvändig för effekter i kriterium tre är ett bra 

alternativ för studieort Borlänge. 

I tabellen nedan redovisas de TiB-turer som används till studieorterna Borlänge och Gävle, 

Uppsala och Stockholm. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8195 18:48-19:58 Borlänge- Kopparberg F 

8190 12:02-13:10 Kopparberg-Borlänge S 

8198 18:53-20:02 Örebro-Kopparberg F 

8190 12:02-12:38 Kopparberg- Ludvika S 

80671) 12:46-14:32 Ludvika-Västerås S 

1) Turen ingår inte i avtalad trafik. 

För studieort Stockholm skulle tur 8190 kunna användas ända till Borlänge (istället för byte 

i Ludvika) och därifrån ta SJ:s tåg 13:56-16:15. 

Kan studieorterna Uppsala och Stockholm använda de turer som föreslås för Borlänge och 

Gävle? Söndagsturen (8177)  tillbaka går bra men inte hem på fredagar. Då blir avgångarna 

för tidiga för kriteriekravet om avresa efter 16:00. Man måste åka från Stockholm redan 

14:21 och från Uppsala 15:04. 

Slutsatsen blir att följande turer bör utpekas i ett eventuellt avtal för att acceptabel nivå ska 

uppnås i kriterium sex: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8195 18:48-19:58 Borlänge - Kopparberg F 

8177 16:20-18:01-19:04 Gävle-Borlänge-Kopparberg F 

8148 18:56-20:04-21:36 Kopparberg-Borlänge-Gävle S 

8190 12:02-13:10 Kopparberg-Borlänge S 

För att Ljusnarsbergs kommun ska få önskade tillgänglighetseffekter bör 

nedanstående turer trafikera och därmed avtalas om i ett eventuellt avtal. Blå markering 

innebär en förändring mot tidtabellen 2019. Observera att, för att acceptabel nivå på 

tillgänglighet ska uppnås i de kriterier som noteras i kolumnen till höger, behöver alla turer 

som ger effekt i kriteriet trafikera. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar Kriterium 
som får 
effekt 

8195 18:48-19:58 Borlänge - Kopparberg M-F K3, K6 

8177 16:20-18:01-19:04 Gävle-Borlänge-Kopparberg F K6 

8163 06:59-08:32 Kopparberg-Hallsberg L K4 
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8148 17:53-18:49 Hallsberg-Kopparberg L K4 

8148 18:56-20:04-21:36 Kopparberg-Borlänge-Gävle S K6 

8190 12:02-13:10 Kopparberg-Borlänge S K6 

8150 04:00/04:21-05:22-

06:24(-07:50) 

Hallsberg/Örebro-Kopparberg-

Borlänge(-Gävle) 

M-F K3 

 

Vansbro kommun 

Vansbro ligger i västra Dalarna. Där finns ingen persontrafik med tåg. Närmsta större orter 

är Mora och Borlänge. Till Mora går ett visst bussutbud om 2 dubbelturer M-F. Vansbro har 

dålig tillgänglighet i alla kriterier utan avtalad trafik. För att Vansbro ska få tillgänglighet i 

det interregionala resandet behövs busstrafik till/från Borlänge. 

Med den avtalade busslinjen 121, Sälenområdet-Malung-Vansbro-Borlänge får Vansbro 

acceptabel tillgänglighet i hela sju av de åtta kriterierna. Kvarstår gör kriterium fyra där 

kravet på sex dagars tillgänglighet ställer till det. Nedan görs först en analys av vad som 

saknas för ett få acceptabel tillgänglighet i kriterium fyra och sedan en redovisning av vilka 

turer i den avtalade trafiken som används för att få tillgänglighetseffekter i de övriga 

kriterierna. 

I kriterium fyra är det tillgänglighet till Stockholm som blir relevant. Mycket riktigt så 

uppfyller den avtalade trafiken kraven för acceptabel nivå måndag till fredag. På söndagar 

hittas inget resalternativ men på lördagar kan man resa till Stockholm enligt delkraven. Man 

kommer fram 12:15 vilket innebär att hemresa inte ska starta före 16:15 för att delkravet på 

vistelsetid över 4 timmar ska uppnås. Det alternativ som finns är avresa från Stockholm 

15:44 med SJ och sedan buss 121 från Borlänge. Ankomsten är 20:01 så restidskravet klaras. 

Det är enbart vistelsetiden som blir cirka en halvtimme för kort. 

På ditresan kan två olika turer användas M-F; 04:45-08:42 eller 05:55-10:15. Då den tidiga 

turen är till nytta för andra kriterier föreslås den även här. På L reser man 07:55-12:15. 

Vad gäller hemresorna går det måndag till fredag en buss från Borlänge till Vansbro 20:35-

22:01. Om den gick även på lördag kan SJ:s tåg, 17:44-20:02, användas till Borlänge. Det 

skulle ge tillräcklig vistelsetid och att acceptabel tillgänglighet uppnås i kriteriet. 

Förslag; Sista turen från Borlänge till Malung måndag till fredag trafikeras även på 

lördagar – då minst till Vansbro. 

 
Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Sista 20:35-22:01 Borlänge-Vansbro M-F, L 

Följande turer behövs för att få effekt i kriterium fyra för Vansbro. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 04:45-06:15 Vansbro-Borlänge M-F 
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Första 07:55-09:30 Vansbro-Borlänge L 

Sista 20:35-22:01 Borlänge-Vansbro M-F, L 

 

I både kriterium ett och tre används den tidiga morgonturen 04:45 från Vansbro till 

Borlänge. Modellen väljer att redovisa första bästa resalternativ som uppfyller kriterierna. I 

båda dessa kriterier innebär det att det finns senare hemresor än vad modellen föreslår. 

Dessa är ett ännu bättre alternativ. Båda kriterierna kan använda samma tur med buss 121. 

Dessutom ger den turen effekt i kriterium fyra. 

Slutsatsen är att följande turer bör pekas ut i ett eventuellt avtal där sista turen utökas till att 

även trafikera på lördagar: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 04:45-06:15 Vansbro-Borlänge M-F 

Sista 20:35-22:01 Borlänge-Vansbro M-F, L 

 

Trots att kriterium två har motriktade resbehov ger busslinje 121 bra resmöjligheter och 

acceptabel tillgänglighet. Även här finns en senare avgång för tillbakaresan än vad modellen 

redovisar. Den är ett bättre alternativ som ger längre vistelsetid i Vansbro. Nedanstående 

turer ger bäst effekt i kriteriet: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Fm-tur 09:10-10:36 Borlänge-Vansbro M-F 

Kvällstur 17:55-19:30 Vansbro-Borlänge M-F 

 

Regionsjukhuset som ska nås i kriterium fem ligger i Uppsala. Uppsala ligger inte så långt 

från Arlanda varför de turer som ger effekt i kriterium tre bör ge effekt även här. Modellen 

föreslår dock en senare avgång på morgonen då kravet på ankomsttid är senare i kriterium 

fem. För hemresan väljs samma SJ-tåg som i kriterium tre och senare även samma tur med 

busslinje 121. Här finns dock ett senare alternativ vilket är att föredra. 

Nedanstående turer bör trafikera för att få effekt i kriterium fem. De är alltså desamma som 

identifierades för kriterium ett och tre: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 04:45-06:15 Vansbro-Borlänge M-F 

Sista 20:35-22:01 Borlänge-Vansbro M-F 

 

Kriterium sex handlar om studieorter. Med avtalad trafik får Vansbro tillgång till sex 

studieorter från att inte nått någon; Borlänge, Gävle, Uppsala, Stockholm, Västerås och 

Örebro. 

Modellen föreslår, för alla orter, lunchturen från Vansbro på S för att resa till studieorten. 

Det går dock att resa senare för alla orter och då blir hemmavistelsen längre. Lämpligast för 

de flesta orter blir kvällsturen från Vansbro. 
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Studieorterna längst bort behöver den sista turen från Borlänge mot Vansbro på fredagar för 

att kunna avresa efter 16:00. De som studerar i Borlänge/Falun kan använda en tidigare tur. 

Utredningen bör föreslå att en extra tur avtalas på fredagar av två skäl. Dels behöver inte 

studenter från Borlänge/Falun vänta flera timmar efter skolans slut, dels ökar 

tillgängligheten för studenter som ska hem till Sälen. 

Utöver busslinje 121 används även TiB-turer längs Bergslagsbanan för att nå studieorterna 

Gävle, Örebro och Västerås. Då kriteriet kräver tillgänglighet till fem orter för acceptabel 

nivå tas inte Västerås med i analysen. Nedan listas de övriga orternas TiB-turer som passar 

till bussturerna till/från Borlänge. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Kvällstur 17:55-19:30 Vansbro-Borlänge S 

Em-tur 16:40-18:08 Borlänge-Vansbro F 

Sista 20:35-22:01 Borlänge-Vansbro F 

8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S 

8179 18:22-19:53 Gävle-Borlänge F 

8149 20:03-22:01 Borlänge-Örebro S 

8178 17:53-20:13 Örebro-Borlänge F 

På sträckan Gävle-Borlänge noteras att tur 8177 pekades ut för Kopparberg istället för 8179. 

Kan 8177, som avgår två timmar tidigare från Gävle, användas istället för 8179 eller kan 

8179 användas även för Kopparberg? Den senare turen (8177) skapar tillgänglighet till orter 

längre bort men både för Vansbro och Kopparberg behövs inte tillgänglighet till orter norr 

om Gävle för att acceptabel nivå i kriterium sex ska uppnås. 

 8177 används så att effekter fås för både Kopparberg och Vansbro. 

Kriterium sju kräver tillgänglighet till två större kommuner med fler än 50 000 invånare i 

syfte att nå ett större utbud av service och handel. Borlänge och Falun nås med avtalad 

trafik. Modellen föreslår den mycket tidiga morgonturen (04:45) med busslinje 121 och 

sedan första bästa tur tillbaka efter tre timmars vistelsetid. Med tanke på kriteriets syfte är 

kanske en senare tur att föredra men då turen vid 04:45 är till nytta för ett flertal andra 

kriterier är den mest relevant att peka ut i ett eventuellt avtal. 

Mellan Borlänge och Falun finns ett stort utbud av kollektivtrafik med buss varför en tågtur 

inte behöver avtalas för kriterium sju. Tillbaka från Borlänge används med fördel den redan 

identifierade sista turen. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 04:45-06:15 Vansbro-Borlänge M-F 

(Morgontur 06:55-08:30 Vansbro-Borlänge M-F) 

Sista 20:35-22:01 Borlänge-Vansbro M-F 

I kriterium åtta är vi intresserade av hur stor del av befolkningen som når kommunen 

enligt vissa delkrav. Vi ser att den avtalade trafiken ökar andelen markant; från endast en 
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procent till hela 54 procent vilket innebär acceptabel nivå. Restidskravet är så lågt ställt som 

sju timmar och avgångstiden satt till tidigast 06:00. Här redovisar inte modellen vilka turer 

den valt. Då delkraven inte är så hårda för detta kriterium väljs att inte analysera närmare 

vilka turer som är lämpliga utan det förutsätts att de turer som är till nytta i övriga kriterier 

även är det i kriterium åtta. 

För att Vansbro kommun ska få önskade tillgänglighetseffekter bör nedanstående 

turer trafikera och därmed avtalas om i ett eventuellt avtal. Observera att den blå 

markeringen innebär en utökning mot trafiken 2019. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar Kriterium 
som får 
effekt 

Första 04:45-06:15 Vansbro-Borlänge M-F K1, K3, 

K4, K5, K7 

Första 07:55-09:30 Vansbro-Borlänge L K4 

Fm-tur 09:10-10:36 Borlänge-Vansbro M-F K2 

Kvällstur 17:55-19:30 Vansbro-Borlänge M-F, S K2, K6 

Em-tur 16:40-18:08 Borlänge-Vansbro F K6 

Sista 20:35-22:01 Borlänge-Vansbro M-F, L K1, K3, 

K4, K5, 

K6, K7 

8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S K6 

8177 16:20-17:45 Gävle-Borlänge F K6 

8149 20:03-22:01 Borlänge-Örebro S K6 

8178 17:53-20:13 Örebro-Borlänge F K6 

 

Malung-Sälens kommun 

Kommunhuvudorten Malung ligger ännu länge bort i västra Dalarna än Vansbro. Där finns 

2019 ingen persontrafik med tåg. Närmsta större ort är Mora varifrån SJ bland annat kör ett 

direkttåg Mora-Uppsala-Arlanda-Stockholm 06:25-09:34-09:52-10:15. Stommen i 

tillgängligheten till Mora är buss 311, Malung-Kättbo-Mora som går med ett utbud om 6 

dubbelturer M-F, 1 dubbeltur på L och 2 dubbelturer på S. Det tar cirka 75 minuter mellan 

Malung och Mora. 

Från Malung till Borlänge är det dubbelt så långt som till Mora, men i Borlänge finns ett 

större utbud och Borlänge ligger ”åt rätt håll” sätt till de målpunkter som ska nås. 

Malung har samma utgångsläge som Vansbro med dålig tillgänglighet i alla kriterier utan 

avtalad trafik. 

Precis som för Vansbro är den avtalade busslinjen 121, Sälenområdet-Malung-Vansbro-

Borlänge mycket viktig för Malung-Sälens tillgänglighet. Eftersom Malung ligger längre från 

Borlänge än Vansbro blir det svårare att uppnå vissa delkrav för flera kriterier. Kommunen 

får bara effekt i kriterium två, sex och sju jämfört med Vansbro som även får effekt i 

kriterium ett, tre, fem och åtta. 
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Förutom kommunhuvudorten Malung är det även viktigt att Sälenområdet har en bra 

tillgänglighet för interregionala resor. Dessa kan ske antingen via Malung eller Mora vidare 

till Borlänge för fortsatta resor därifrån. 

Analysen nedan görs först för kommunhuvudorten Malung och därefter följer en analys för 

Sälenområdets tillgänglighet. 

Malung 

Uppsala, Arlanda och Stockholm är målpunkter i K1, K3, K4 och K5. Ankomsten med SJ:s 

tur från Mora är något för sen för K1 och K3 (10:00 i Stockholm krävs i K1 och 09:00 

Arlanda krävs i K3). För att komma tidigare till Arlanda/Stockholm får man ta sig till 

Borlänge där det går ett tidigare tåg; Borlänge-Uppsala-Arlanda-Stockholm 05:49-07:30-

07:48-08:10. 

Inledningsvis tittar vi på vad som saknas för att Malung skulle få acceptabel tillgänglighet i 

kriterium ett, tre, fyra och fem. Därefter identifierar vi vilka turer som ger effekt i de 

övriga kriterierna. 

I kriterium ett saknas bara en minut för acceptabel nivå. Följande riktigt bra 

resalternativ finns: 

121, Malung-Borlänge: 05:15-07:30 

SJ, Borlänge-Stockholm C: 07:51-10:15 

Restid: 5.00 timmar 

SJ, Stockholm C-Borlänge: 17:44-20:03 

121, Borlänge-Malung: 20:35-22:45 

Restid: 5.01 timmar 

Vistelsetid: 7.29 timmar 

Vi börjar titta på hemresan och ser att det är 32 minuters väntan i Borlänge. Om sista turen 

med busslinje 121 från Borlänge avgår lite tidigare uppnås kriteriekraven. Förslag med ny 

avgångstid enligt nedan: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Sista 20:30-22:40 Borlänge-Malung M-F 

Fungerar ändringen för Vansbro som får effekter i K4, K5, K6 och K7 tack vare den turen? 

Effekt i K4 (avser L): Förändringen är OK; tåget hem från Stockholm är i Borlänge 20:02. 

Effekt i K5: Förändringen är OK; orterna använder samma tåg från (Stockholm-) Uppsala. 

Effekt i K6: Förändringen är OK för resor från Uppsala och Stockholm då samma tåg 

används. Bra för resa från Gävle genom kortare väntan i Borlänge då tåget är i Borlänge 

19:53. Tåget från Örebro är i Borlänge 20:13 så byte hinns till 20:30. 

Effekt i K7: Förändringen är OK. Det finns många resalternativ från Borlänge och Falun. 

 Ett bra alternativ att tidigarelägga sista turen till att avgå 20:30 från Borlänge. Ser 

dock att den 202o istället senarelagts åt andra hållet och avgår 20:40. 
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Hur fungerar utresan på morgonen? Den tidigaste turen från Malung på vardagar går 05:15. 

Morgonturen som går 04:45 från Vansbro startar i Vansbro och finns alltså inte tillgänglig 

för Malung. 5:15-turen räcker dock bra för kriterium 1. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 05:15-07:30 Malung-Borlänge M-F 

 

I kriterium tre hinner man inte till Arlanda innan 09:00 utan är framme 09:52. 

Vansbro fick effekt i kriterium tre med flera genom en tidiga busstur som startar 04:45 i 

Vansbro och som är i Borlänge 06:15. Restiden mellan Malung och Vansbro är 40 minuter. 

Att förlänga den turen och starta i Malung 04:05 skulle kunna vara ett alternativ att skapa 

tillgänglighetseffekter för Malung. Tidigaste turen går nu 05:15 från Malung. Ett alternativ 

är att förlänga turen som startar 05:58 i Holgattu så att den startar 04:45 i Malung. Den 

passerar då Vansbro 05:25 och är i Borlänge 06:55. Tyvärr missar man då morgontåget till 

Stockholm från Borlänge 06:32 och får vänta till 07:51 som har ankomst till Stockholm 

10:15. Då kan man lika gärna ta bussen som går 05:15. 

 För att Malung ska hinna med det tidiga tåget från Borlänge till Stockholm måste 

turen från Vansbro 04:45 starta i Malung 04:05.  

Hemresan fungerar med bussen som går 18:40 från Borlänge eller även den sista turen som 

ovan föreslås ändras till 20:30. Nedanstående turer skulle ge effekt i K3 för Malung. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 04:05-06:55 Malung-Borlänge M-F 

Sista 20:30-22:40 Borlänge-Malung M-F 

I kriterium fyra är problemet detsamma som i kriterium ett med en minut för lång restid 

hem måndag till fredag samt att resalternativ hem på lördag inte finns alls om vistelsetiden 

ska uppnås. Första problemet har vi löst med att tidigarelägga sista bussturen. Problemet 

med hemresan på L löses på samma sätt som för Vansbro genom att sista bussturen med 

linje 121 även bör trafikera på lördagar. Den turen går ända till Malung där den är 22:45. 

Man är i Stockholm 12:15 på L och tillräcklig vistelsetid fås med tåget 17:44 från Stockholm. 

Total restid blir 5.01 – bara en minut för lång för tillgänglighetseffekter i K4. Föreslagen 

tidigareläggning till 20:30 för den bussturen ovan behövs således även för den nya 

lördagsturen. 

 Sista bussturen från Borlänge mot Vansbro och Malung ska passas mot 

Stockholmståget. Så kort bytestid som möjligt för att hålla nere restiderna. 

Ditresorna M-F kan göras 05:15-10:15 eller 07:15-12:15, alternativt den föreslagna turen 

04:05-08:42. På L finns bara 07:15-12:15 som alternativ. 

Nedanstående turer skulle ge effekt i kriterium fyra. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 07:15-09:30 Malung-Borlänge M-F, L 

 
Tur Klockslag Sträcka Dagar 
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Sista 20:30-22:40 Borlänge-Malung M-F, L 

 

I kriterium fem ska Uppsala nås på fyra timmars restid. Modellen hittar inga 

resmöjligheter i någon riktning som uppfyller kraven. Resan till Uppsala har 19 minuter för 

lång restid. I likhet med ovan används morgonturen 05:15. Den ovan föreslagna förlängda 

turen som startar 04:05 i Malung ger en ankomst till Uppsala 08:01 med en restid på 3.56. 

Hemresealternativ finns, men den har 25 minuter för lång restid. Om en senare tur tas från 

Uppsala och den ovan föreslagna justeringen av sista bussturen används fås resan 18:25-

22:40 med en restid på 4.15 – ett riktigt bra alternativ. 

Följande turer, som är desamma som kriterium tre behöver, skulle nästan ge färgförändring 

för Malung i kriterium fem. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Första 04:05-06:55 Malung-Borlänge M-F 

Sista 20:30-22:40 Borlänge-Malung M-F 

 

Kriterium två, sex och sju får acceptabel tillgänglighet av den avtalade trafiken. Vilka turer 

används? 

I kriterium två används samma turer från Borlänge som för Vansbro. De ger acceptabel 

tillgänglighet även för Malung. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Fm-tur 09:10-11:20 Borlänge-Malung M-F 

Kvällstur 17:15-19:30 Malung-Borlänge M-F 

I kriterium sex innebär den avtalade trafiken att fem studieorter nås vilket innebär 

acceptabel nivå. Det är Borlänge, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro. Alla orter använder 

samma (eftermiddags-)tur för resan till studieorten på söndagar. Det finns en senare avgång 

och om den används kommer man fram till Örebro 22:01, Västerås 21:30, Uppsala 21:34, 

Gävle 21:36 och Borlänge 19:30. Det är samma tur som föreslås för Vansbro. Utöver denna 

behövs vissa turer på Bergslagsbanan – även här desamma som för Vansbro. Till skillnad 

mot Vansbro har Malung även Västerås som studieort. Västerås nås från Borlänge via Sala 

med SJ-tåg i båda riktningarna. 

Hemresan på fredagar sker lämpligen med samma turer som för Vansbro. Utredningen 

föreslår att en extra tur avtalas på fredagar av två skäl. Dels behöver inte studenter som 

studerar i Borlänge/Falun vänta flera timmar efter skolans slut, dels ökar tillgängligheten 

för studenter som ska hem till Sälen. 

Följande turer ger bra effekt i kriterium sex för Malung. 
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Tur Klockslag Sträcka Dagar 

Kvällstur 17:15-19:30 Malung-Borlänge S 

Em-tur 16:40-18:50 Borlänge-Malung F 

Sista 20:30-22:40 Borlänge-Malung F 

8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S 

8177 16:20-17:45 Gävle-Borlänge F 

8149 20:03-22:01 Borlänge-Örebro S 

8178 17:53-20:13 Örebro-Borlänge F 

 

I kriterium sju når Malung, precis som Vansbro, Borlänge och Falun. I likhet med 

kriterium fyra föreslår modellen morgonturen 05:15, vilken alltså kan räcka för kriterium 

sju. Det går även en tur 04:45 från Vansbro. Ovan föreslås att denna starta 04:05 i Malung 

vilket innebär att den turen istället kan användas även av kriterium sju. Det innebär att 

samma turer som ger effekt i kriterium tre för Malung används även här. 

I kriterium åtta är vi intresserade av hur stor del av befolkningen som når kommunen 

enligt vissa delkrav. Vi ser att den avtalade trafiken ökar andelen till nästan acceptabel nivå; 

från 22 procent till 48 procent. Malung är i likhet med kriterium fem väldigt nära acceptabel 

nivå även i kriterium åtta. 

 

Sälenområdet 

Att Trafikverket ska ersätta trafik för att skapa tillgänglighet till Sälenområdet kan 

motiveras av kriterium 8, besöksnäring. Nedanstående analys görs enbart mot det kriteriet. 

Sälenområdet representeras av Hundfjället i detaljanalyserna nedan. 

Restidskravet är satt till under sju timmar och för acceptabel nivå ska mer än halva landets 

befolkning nå orten inom den restiden, någon veckodag. Med all avtalad trafik hösten 2019 

når 107 kommuner och 48 procent av befolkningen Malung-Sälens kommun inom sju 

timmar. Kriteriet ligger således nära acceptabel nivå med avtalad trafik 2019. Utan linjerna 

50, 53 och 121 är motsvarande siffror 38 kommuner och 22 procent. Noteras bör att dessa 

beräkningar görs till kommunhuvudorten Malung och inte till Sälenområdet/Hundfjället. 

Linje 121, som är central för tillgängligheten till Malung-Sälens kommun, har stor betydelse 

för besöksnäringen 2019. 

I nuvarande avtal ersätts linje 121 för tre dagliga dubbelturer hela vägen Borlänge-Vansbro-

Malung-Sälen, för att även ge tillgänglighet till Sälenområdet. 

Region Dalarna har från hösten 2020 ändrat trafiken i norra Dalarna och har nu fokus på 

tillgänglighet till Mora för nordvästra delarna. Ger det förbättringar av tillgängligheten för 

Sälenområdet som kan motivera en ändrad insats från Trafikverket? Resa via Malung får nu 

ett byte jämfört med tidigare då buss gick hela vägen Sälenområdet-Borlänge. Följande 

linjer trafikerar hösten 2020: 

133, Sälen-Älvdalen-Mora (vissa turer till/från Hundfjället) 

317, Sälen-Malung (vissa turer till/från Hundfjället) 

121, Malung-Borlänge 
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Hur blir tillgängligheten för Hundfjället via Mora jämfört med via Malung? 

Först jämförs resor till Borlänge sedan restiden till/från ett antal större orter/kommuner för 

att se hur kraven i kriterium åtta uppfylls. 

Resalternativen till/från Borlänge ser ut enligt nedan. 

År Resalternativ i sträcka och 

linjer 

Restid Tidigaste 

ankomst till 

Borlänge (M-F) 

Senaste 

hemkomst (M-F) 

T o m 

våren 

2019 

121: Sälen-Malung-Vansbro-

Borlänge 

3.20 / 3.15 06:10-09:30 18:40-21:55 

133: Sälen-Älvdalen-Mora 

Tåg: Mora- Borlänge 

4.07 / 3.41 05:39-07:27 

08:35-09:46 

14:24-15:38 

16:20-18:05 

317: Sälen-Malung 

121: Malung- Borlänge 

3.25 / 5.06 05:05-06:10 

06:15-08:30 

12:25-14:35 

16:25-17:31 

Fr o m 

hösten 

2020 

133: Sälen-Älvdalen-Mora 

Tåg: Mora- Borlänge 

3.09 / 3.12 06:35-08:25 

08:29-09:44 

16:18-17:30 

17:55-19:30 

317: Sälen-Malung 

121: Malung- Borlänge 

3.50 / 3.25 05:35-06:40 

07:02-09:23 

19:10-21:28 

21:35-22:35 

Tiderna ovan avser till/från Sälen centrum. Mest intressant för Trafikverket är dock 

tillgängligheten till Sälenfjällen. Tittar vi istället på restider till/från Hundfjället ser det lite 

annorlunda ut. Blå markeringar är ändringar från tabellen ovan. 

År Resalternativ i sträcka och 

linjer 

Restid Tidigaste 

ankomst till 

Borlänge (M-F) 

Senaste 

hemkomst (M-F) 

T o m 

våren 

2019 

121: Hundfjället-Malung-

Vansbro-Borlänge 

3.55 / 3.45 09:35-13:30 18:40-22:25 

133: Hundfjället-Älvdalen-

Mora 

Tåg: Mora- Borlänge 

4.07 / 4.11 05:39-07:27 

(08:35-09:46) 

14:24-15:38 

16:20-18:35 

317: Hundfjället-Malung 

121: Malung- Borlänge 

4.35 / 4.13 06:55-08:45 

10:25-11:30 

10:30-12:40 

12:45-14:43 

Fr o m 

hösten 

2020 

133: Hundfjället-Älvdalen-

Mora 

Tåg: Mora- Borlänge 

3.44 / 3.47 06:00-08:25 

08:29-09:44 

16:18-17:30 

17:55-20:05 

317: Sälen-Malung 

121: Malung- Borlänge 

4.30 / 3.58 06:55-08:40 

09:05-11:25 

19:10-21:28 

21:35-23:08 

Utbudet 2020, med resa via Mora med buss 133 till Mora och sedan tåg till Borlänge, 

erbjuder snarlika restider mellan Sälenområdet och Borlänge som utbudet 2019 med linje 

121 hela vägen. Dock innebär det ett byte. Resalternativet på morgonen mot Borlänge är 

dock avsevärt bättre i tiden med ankomst 09:44 jämfört 13:30 med linje 121. OBSERVERA 

att det enbart är 4 minuters bytestid mellan bussen och tåget i Mora på morgonen. Detta är 

egentligen för kort men utredningen förutsätter att tåget inväntar bussen alternativt att 
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tidtabellen kan anpassas framöver så bytet säkerställs. Senast möjliga hemkomsten ger 

utbudet 2020 med buss via Malung, linje 121 och linje 317. 

Finns det motiv för Trafikverket att ersätta linje 133? 

Resmöjligheterna ovan gör det värt att utreda linje 133 vidare ur perspektivet i kriterium 8; 

besöksnäringen för Sälenområdet. Restiderna för Hundfjället till och från ett antal relevanta 

kommunhuvudorter inom rimligt avstånd analyseras. Befolkningen i dessa samt i de län de 

tillhör utgör cirka 45 % av Sveriges befolkning där Stockholmsområdet (Uppsala får man på 

köpet) är den största och därmed viktigaste att nå. 

Kommun Befolkning 

2019 

Kommunens 

andel av hela 

rikets befolkning 

Län Länets andel 

av hela rikets 

befolkning 

Borlänge 52 590 0,5 % Dalarna 2,8 % 

Falun 59 406 0,6 % 

Gävle 102 418 1,0 % Gävleborg 2,8 % 

Västerås 154 049 1,5 % Västmanland 2,7 % 

Örebro 155 696 1,5 % Örebro 3,0 % 

Uppsala 230 767 2,2 % Uppsala 3,7 % 

Stockholm 974 073 9,4 % Stockholm 23,0 % 

Karlstad 93 898 0,9 % Värmland 2,7 % 

Linköping 163 051 1,6 % Östergötland 4,5 % 

Totalt: 1 985 948 19,2 % Totalt: 45,2 % 

 

Restider på morgonen till Hundfjället och på eftermiddagen från Hundfjället, med 

respektive utan linje 133 (utbudet som startar hösten 2020) redovisas i tabellen nedan. 

Utsökning är gjord i Resrobot för resa onsdag 17/2 2021. 

 

Av de turer som tidigare i utredningen har noterats viktiga för Malung som 

kommunhuvudort är det kvällsturen från Malung 17:15 (går 16:10 från Sälen centrum 2019) 

och morgonturen 9:10 från Borlänge som är till nytta i kriterium åtta. Hur bra restider fås 

med dem 2021 om de skulle förlängas till Sälen centrum jämfört alternativet att åka med 

linje 121 och byta till 317 i Malung eller med linje 133 och tåg via Mora? 

Till höger i tabellen nedan ser vi skillnaden i restider med respektive utan linje 133 i det 

trafikupplägg som startade hösten 2020. Tabellen visar att om linje 121 inte åter börjar 

trafikera hela vägen till Hundfjället (i likhet med nuvarande avtal) måste linje 133 ersättas. 
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Ort Restid 2021* 

om linje 121 

förlängs till 

Hundfjället 

Restid 2021 

utan linje 133** 

Restid 2021 

med linje 133 

Restidsskillnad 

(med eller utan 

linje 133, 2021) 

 grönt=under 7 timmar 

rött=längre än 7 timmar 

grönt=kortare restid 

rött=längre restid 

 Fr orten 

efter 4:00 

Fr Hundfj. 

efter 14:00 

Fr orten 

efter 4:00 

Fr Hundfj. 

efter 13:30 

Fr orten 

efter 4:00 

Fr Hundfj. 

efter 13:30 

Från 

orten 

Från 

Hundfj. 

Borlänge 3.45 3.50 4.18 5.10 3.50 3.46 28 min 84 min 

Falun 4.33 4.41 - 5.51 4.04 4.23 Res-

möjlighet 

88 min 

Gävle 6.06 5.52 - - 5.28 6.03 Res-

möjlighet 

Res-

möjlighet 

Västerås 6.45 6.01 - - 6.07 6.00 Res-

möjlighet 

Res-

möjlighet 

Örebro 6.31 5.48 - - 6.52 6.36 Res-

möjlighet 

Res-

möjlighet 

Uppsala 6.25 7.37 - - 5.47 6.04 Res-

möjlighet 

Res-

möjlighet 

Stockholm 7.06 8.45 - - 6.28 6.45 Res-

möjlighet 

Res-

möjlighet 

Karlstad 10.18  - - - 9.36 8.48 Res-

möjlighet 

Res-

möjlighet 

Linköping 10:04  - - - 8.44 8.19 Res-

möjlighet 

Res-

möjlighet 

*Med 121 hela vägen Borlänge-Hundfjället, uppskattad restid (för jämförelse mot nuvarande avtal) 

**Med 121+317 Borlänge-Hundfjället 

Intressant är också att jämföra skillnaden mellan linje 133 enligt det nya trafikupplägget och 

linje 121, om den gick ända till Hundfjället (i likhet med nuvarande avtal). Detta 

åskådliggörs i nästa tabell. 

Om turerna med linje 121 förlängs klaras restiderna till fem av orterna samt från Uppsala 

och Stockholm. Man kan inte ta sig tillbaka till Karlstad och Linköping efter 14:00 från 

Sälen. Alternativet att byta i Malung klarar restidskravet bara för Borlänge och till Falun. 

Alternativet via Mora klarar restidskraven för sju orter, det viktiga Stockholmsområdet 

inkluderat. 
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Ort Restid 2021* 

om linje 121 

förlängs till 

Hundfjället 

Restid 2021 

utan linje 133** 

Restid 2021 

med linje 133 

Restidsskillnad 

(med 121 minus 

linje 133, 2021) 

 grönt=under 7 timmar 

rött=längre än 7 timmar 

grönt=kortare restid 

rött=längre restid 

 Fr orten 

efter 4:00 

Fr Hundfj. 

efter 14:00 

Fr orten 

efter 4:00 

Fr Hundfj. 

efter 13:30 

Fr orten 

efter 4:00 

Fr Hundfj. 

efter 13:30 

Från 

orten 

Från 

Hundfj. 

Borlänge 3.45 3.50 4.18 5.10 3.50 3.46 5 min 4 min 

Falun 4.33 4.41 - 5.51 4.05 4.23 28 min 18 min 

Gävle 6.06 5.52 - - 5.28 6.03 38 min 11 min 

Västerås 6.45 6.01 - - 6.07 6.00 38 min 1 min 

Örebro 6.31 5.48 - - 6.52 6.36 21 min 38 min 

Uppsala 6.25 7.37 - - 5.47 6.04 38 min 93 min 

Sthlm 7.06 8.45 - - 6.28 6.45 38 min 120 min 

Karlstad 10.18  - - - 9.36 8.48 42 min Res-

möjlighet 

Linköping 10:04  - - - 8.44 8.19 80 min Res-

möjlighet 

*Med 121 hela vägen Borlänge-Hundfjället, uppskattad restid (för jämförelse mot nuvarande avtal) 

**Med 121+317 Borlänge-Hundfjället 

Slutsatsen av analyserna ovan blir enligt nedan. 

 För Sälenområdets tillgänglighetseffekter är det mest effektivt att ersätta linje 133, 

Mora-Sälenområdet. (Linje 121 ersätts då bara för sträckan Borlänge-Malung.) 

Om linje 133 ersätts istället för linje 121 fås stora restidsförkortningar för flertalet av orterna, 

om än bara i ena riktningen för vissa orter. De viktigaste effekterna är de för Uppsala och 

Stockholm (mellan 38 och 120 minuter kortare restider). Där hamnar restiderna nu under 

kravet på sju timmar. 

Utan linje 133 nås 15 procent av befolkningen. Tabellen visar att Stockholms län, där hela 23 

procent av befolkningen bor är inom räckhåll för restidskravet. 

 Med linje 133 når, med stor sannolikhet, ytterligare cirka 20 procent av 

befolkningen Sälenområdet inom restidskravet på sju timmar i kriterium åtta. 

 

Vilka avgångar används? 

Utan linje 133 når enbart Borlänge Hundfjället inom 7 timmar i båda riktningarna och man 

kan resa Från Hundfjället till Falun på eftermiddagen. Intressant är att veta vilka linjer och 

turer som används för att nå de övriga orterna. Nedan visas de rutter som har kortast restid. 

Ibland finns alternativ som har något längre restid men kanske kommer fram tidigare eller 

har färre byten. 
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Resa från Borlänge till Hundfjället efter klockan 04:00 

Tåg 8124 (50) Borlänge C – Mora  08:52-10:05 

Buss 133 Mora – Sälen centrum 10:25-12:00 

Buss 317 Sälen centrum - Hundfjället 12:10-12:42 

Total restid: 3.50 

Resa från Falun till Hundfjället efter klockan 04:00 

Buss 350 Falun C – Rättvik station 08:37-09:30 

Tåg 8124 (50) Rättvik station – Mora  09:42-10:05 

Buss 133 Mora– Sälen centrum 10:25-12:00 

Buss 317 Sälen centrum - Hundfjället 12:10-12:42 

Total restid: 4.05 

Resa från Gävle till Hundfjället efter klockan 04:00 

Tåg 8185 (53) Gävle C – Borlänge C 07:14-08:41 

Tåg 8124 (50) Borlänge C – Mora  08:52-10:05 

Buss 133 Mora – Sälen centrum 10:25-12:00 

Buss 317 Sälen centrum - Hundfjället 12:10-12:42 

Total restid: 5.28 

Resa från Västerås till Hundfjället efter klockan 04:00 

Buss 569 (VL) Västerås C – Sala station 06:35-07:25 

Tåg 12 (SJ) Sala station – Borlänge C  07:39-08:41 

Tåg 8124 (50) Borlänge C – Mora  08:52-10:00 

Buss 133 Mora – Sälen centrum 10:25-12:00 

Buss 317 Sälen centrum - Hundfjället 12:10-12:42 

Total restid: 5.28 

Resa från Örebro till Hundfjället efter klockan 04:00 

Tåg 8186 (53) Örebro C – Borlänge C  07:51-10:10 

Tåg 8126 (50) Borlänge C – Mora  10:20:11:33 

Buss 133 Mora – Hundfjället 12:25-14:43 

Total restid: 6.52 

Resa från Uppsala till Hundfjället efter klockan 04:00 

Tåg 12 (SJ) Uppsala C – Borlänge C  06:55-08:41 

Tåg 8124 (50) Borlänge C – Mora  08:52-10:00 

Buss 133 Mora – Sälen centrum 10:25-12:00 

Buss 317 Sälen centrum - Hundfjället 12:10-12:42 

Total restid: 5.47 
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Resa från Stockholm till Hundfjället efter klockan 04:00 

Tåg 12 (SJ) Stockholm C – Borlänge C  06:14-08:41 

Tåg 8124 (50) Borlänge C – Mora  08:52-10:00 

Buss 133 Mora– Sälen centrum 10:25-12:00 

Buss 317 Sälen centrum - Hundfjället 12:10-12:42 

Total restid: 6.28 

Resa från Hundfjället till Borlänge efter klockan 13:30 

Buss 133 Hundfjället – Mora  18:00-20:20 

Tåg 8137 (50) Mora – Borlänge C 20:32-21:46 

Total restid: 3.46 

Resa från Hundfjället till Falun efter klockan 13:30 

Buss 133 Hundfjället – Mora  18:00-20:20 

Tåg 8137 (50) Mora – Borlänge C 20:32-21:46 

Tåg 26 (SJ) Borlänge C – Falun C 22:06-22:23 

Total restid: 4.23 

Resa från Hundfjället till Gävle efter klockan 13:30 

Buss 133 Hundfjället – Mora 13:30-15:50 

Tåg 8133 (50) Mora – Borlänge C 16:23-17:36 

Tåg 8174 (53) Borlänge C – Gävle C 18:07-19:33 

Total restid: 6.03 

Resa från Hundfjället till Västerås efter klockan 13:30 

Buss 133 Hundfjället – Mora  13:30-15:50 

Tåg 8133 (50) Mora – Borlänge C 16:23-17:36 

Tåg 25 (SJ) Borlänge C – Sala station 17:52-18:59 

Tåg 2159 (SJ) Sala station – Västerås C 19:05-19:30 

Total restid: 6.00 

Resa från Hundfjället till Örebro efter klockan 13:30 

Buss 133 Hundfjället – Mora 13:30-15:50 

Tåg 8133 (50) Mora – Borlänge C 16:23-17:36 

Tåg 8177 (53) Borlänge C – Örebro C 17:49-20:06 

Total restid: 6.36 

Resa från Hundfjället till Uppsala efter klockan 13:30 

Buss 133 Hundfjället – Mora 13:30-15:50 

Tåg 8133 (50) Mora – Borlänge C 16:23-17:36 

Tåg 25 (SJ) Borlänge C – Uppsala C 17:52-19:34 

Total restid: 6.04 
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Resa från Hundfjället till Stockholm efter klockan 13:30 

Buss 133 Hundfjället – Mora 13:30-15:50 

Tåg 8133 (50) Mora – Borlänge C 16:23-17:36 

Tåg 25 (SJ) Borlänge C – Stockholm C 17:52-20:15 

Total restid: 6.45 

 

Följande turer på linjerna 133, 50 och 53 används i kriterium 8. Till höger i tabellen listas de 

orter som får tillgänglighet till Hundfjället enligt kriterium 8: 

 

Linje 133 

10:25-12:00 Mora resecentrum – Sälen centrum Borlänge, Falun, Gävle, 

Västerås, Uppsala, Stockholm 

12:25-14:43 Mora resecentrum – Hundfjället Örebro 

13:30-15:50 Hundfjället – Mora resecentrum Gävle, Västerås, Örebro, 

Uppsala, Stockholm 

18:00-20:20 Hundfjället – Mora resecentrum Borlänge, Falun 

 

Linje 50 

Tur 8124 08:52-10:05 Borlänge C – Mora resecentrum Borlänge, Falun, Gävle, 

Västerås, Uppsala, Stockholm 

Tur 8126 10:20-11:33 Borlänge C – Mora resecentrum Örebro 

Tur 8133 16:23-17:36 Mora resecentrum – Borlänge C Gävle, Västerås, Örebro, 

Uppsala, Stockholm 

Tur 8137 20:32-21:46 Mora resecentrum – Borlänge C Borlänge, Falun 

 

Linje 53 

Tur 8185 07:14-08:41 Gävle C – Borlänge C Gävle 

Tur 8186 07:51-10:10 Örebro C – Borlänge C Örebro 

Tur 8174 18:07-19:33 Borlänge C – Gävle C Gävle 

Tur 8177 17:49-20:06 Borlänge C – Örebro C Örebro 

För att Malung-Sälens kommun samt Sälenområdet ska få önskade 

tillgänglighetseffekter bör nedanstående turer trafikera och därmed avtalas i ett eventuellt 

avtal. Observera att den blå markeringen innebär en utökning mot trafiken 2019 samt att 

vissa turer avser trafikeringen 2021. 

Linje 121 Klockslag Sträcka Dagar Kriterium som får effekt 

Första 04:05-06:15 Malung-Borlänge M-F K1, K3, K4, K5, K7 

Första 07:15-09:30 Malung-Borlänge L K4 

Sista 20:30-22:40 Borlänge-Malung M-F, L K1, K3, K4, K5, K6, K7 
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Fm-tur 09:10-11:20 Borlänge-Malung M-F K2 

Em-tur 16:40-18:50 Borlänge-Malung F K6 

Kvällstur 17:15-19:30 Malung-Borlänge M-F, S K2, K6 

Linje 133 Klockslag Sträcka Dagar Kriterium som får effekt 

Fm-tur (år 2021) 10:25-12:00 Mora-Sälen centrum M-F K8 

Dagtur (år 2021) 12:25-14:43 Mora-Hundfjället M-F K8 

Em-tur (år 2021) 13:30-15:50 Hundfjället-Mora M-F K8 

Kvällstur (år 
2021) 

18:00-20:20 Hundfjället-Mora M-F K8 

Linje 50 Klockslag Sträcka Dagar Kriterium som får effekt 

8124 08:52-10:05 Borlänge-Mora M-F K8 

8126 10:20-11:33 Borlänge-Mora M-F K8 

8133 16:23-17:36 Mora-Borlänge M-F K8 

8137 20:32-21:46 Mora-Borlänge M-F K8 

Linje 53 Klockslag Sträcka Dagar Kriterium som får effekt 

8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S K6 

8177 16:20-17:45 Gävle-Borlänge F K6 

8177 (2021) 17:49-20:06 Borlänge-Örebro M-F K8 

8149 20:03-22:01 Borlänge-Örebro S K6 

8178 17:53-20:13 Örebro-Borlänge F K6 

8185 (år 2021) 07:14-08:41 Gävle-Borlänge M-F K8 

8162 (år 2021) 05:46-07:57 Örebro-Borlänge M-F K8 

8186 (år 2021) 07:51-10:10 Örebro-Borlänge M-F K8 

8174 (år 2021) 18:07-19:33 Borlänge-Gävle M-F K8 

Orsa kommun 

Orsa ligger strax norr om Mora så bra förbindelser med Mora är avhängigt för bra 

tillgänglighet för Orsa kommun. Här går buss 141, Mora-Orsa med ett gediget utbud om 24 

dubbelturer M-F och 5 dubbelturer L och S. 

Utan avtalad trafik har Orsa dålig tillgänglighet i kriterium två, tre, sex och åtta. Den 

avtalade trafiken ger acceptabel tillgänglighet i alla dessa så Orsa har inga kriterier kvar med 

dålig tillgänglighet. Vilka turer är det som används? 

I kriterium två ska man resa efter 06:00 från Stockholm, maximal restid är fem timmar 

och man ska ha en vistelsetid på fyra timmar. Här finns två resalternativ i båda 

riktningarna. Alla innefattar att en TiB-tur används. 

Följande turer kan användas för effekt i kriterium två för Orsa. Om sena turen mot Mora 

används måste sena turen tillbaka användas för att få tillräckligt lång vistelsetid i Orsa. Vilka 

turer som i slutändan för föreslås beror på vilka turer som ger effekt i andra kriterier. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8124 08:50-10:04 Borlänge-Mora M-F 
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8140 10:19-11:30 Borlänge-Mora M-F 

8131 16:24-17:38 Mora-Borlänge M-F 

8133 18:23-19:37 Mora-Borlänge M-F 

I kriterium tre ska Arlanda nås för 09:00, avresa tidigast 04:00 och hemresa tidigast 

15:00. Till hemresan kan SJ:s tåg till Mora användas men på nerresan används TiB:s tidiga 

tur 05:07 från Mora. 

Följande tur används i kriterium tre för att få effekt för Orsa: 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8121 05:07-06:18 Mora-Borlänge M-F 

I kriterium sex ska fem studieorter nås efter 12:00 på söndag och hemresa efter 16:00 på 

fredag. Orsa når sex orter; Stockholm, Uppsala, Örebro, Västerås, Gävle och Borlänge. I 

vilken utsträckning kan SJ:s turer till/från Stockholm användas? Berör Borlänge, Uppsala 

och Stockholm. 

På S kan SJ:s tur från Mora 18:21 användas. Ankomst till Borlänge 19:45, till Uppsala 21:34 

och till Stockholm 22:15. Även tillbaka på F kan en SJ:tur användas. Den går från Stockholm 

17:44, från Uppsala 18:25 och från Borlänge 20:05. Inga TiB-turer behöver pekas ut. 

För studier i Gävle respektive Örebro kan SJ:s turer användas Borlänge-Mora. Hem från 

Örebro kan TiB:s tur med linje 54 till Avesta användas för byte till SJ:s tur. Nedanstående 

TiB-turer på linje 53 används utöver dessa. Hem från Gävle på S finns två alternativ; tur 

8177 eller 8179. Om 8179 används kan SJ:s tur användas Borlänge-Mora. Dock använder 

Ljusnarsberg, Vansbro och Malung-Sälen tur 8177 så den är redan utpekad. Om den ska 

användas behöver 8132, Borlänge-Mora på linje 50 pekas ut. Då även tur 8133 noterats för 

K2 så kan det vara ett bra alternativ. För att möjliggöra tidigare hemresor på F för de som 

studerar i Borlänge/Falun bör även en tur Borlänge-Mora strax efter kl. 16:00 avtalas. 

Tur Klockslag Sträcka Dagar 

8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S 

8149 20:03-22:01 Borlänge-Örebro S 

8177 16:20-17:45 Gävle-Borlänge F 

8152 16:18-17:30 Borlänge-Mora F 

8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora F 

Med ovan nås fem orter som är gräns för kriteriet. Vilka turer som används till Västerås 

utreds därför inte. 

I kriterium åtta är vi intresserade av hur stor del av befolkningen som når kommunen 

enligt vissa delkrav. Vi ser att den avtalade trafiken ökar andelen till nästan acceptabel nivå; 

från 47 procent till 55 procent. Inga stora förändringar men kriteriegränsen passeras. 

Sammanfattningsvis är det följande turer som ger effekter för Orsa. 
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Tur Klockslag Sträcka Dagar Kriterium 
som får 
effekt 

8124 08:50-10:04 Borlänge-Mora M-F K2 

8133 18:23-19:37 Mora-Borlänge M-F K2 

8121 05:07-06:18 Mora-Borlänge M-F K3 

8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S K6 

8149 20:03-22:01 Borlänge-Örebro S K6 

8177 16:20-17:45 Gävle-Borlänge F K6 

8152 16:18-17:30 Borlänge-Mora F K6 

8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora F K6 

 

Älvdalens kommun 

Älvdalen ligger i det nordvästra hörnet av Dalarna, mest avsides av de studerade 

kommunerna. Närmsta ort är Mora och i likhet med Orsa finns busstrafik som ger Älvdalen 

bra tillgänglighet till/från Mora. Utbudet i Reskoll hösten 2019: Buss 104, Mora-Älvdalen 

går med 6 dubbelturer M-F (+ två extra turer Mora-Älvdalen) och 2 dubbelturer L och S. 

Buss 133, Sälenorådet-Älvdalen-Mora går med 3 dubbelturer M-F (+ en extra Älvdalen-

Mora) och 1 dubbeltur på S. Analysen för Sälenområdet ovan fann motiv för att ersätta linje 

133, Sälenområdet-Älvdalen-Mora mot bakgrund av det nya utbudet som startade hösten 

2020. Linje 133 har stor betydelse för Älvdalen varför analysen av resultaten från Reskoll 

(det vill säga effekterna av trafiken 2019) för Älvdalens kommun kompletteras med en 

manuell analys i Resrobot, baserad på trafiken i februari 2021. 

Två stora skillnader mellan Orsa och Älvdalen är utbudet och restiden hos den anslutande 

busstrafiken. Orsa-Mora tar endast 20 minuter, Älvdalen-Mora tar cirka 35-40 minuter. 

Utbudet till/från Orsa är M-F nästan tre gånger större och dubbelt så stort på helgerna än 

till/från Älvdalen. Orsa har således helt andra möjligheter att använda det 

kollektivtrafikutbud som finns till/från Mora. 

Särna och Idre är två viktiga orter i kommunen förutom Älvdalen. De ligger drygt åtta 

respektive 11 mil norr om Älvdalen. Mellan Älvdalen och Grövelsjön går busslinje 396 som 

passerar Idre och Särna med ett bra utbud om 4 dubbelturer M-F och 2 dubbelturer på L 

och S. Särna och Idres placeringar gör det mycket svårt att uppnå de delkrav som ställs i 

kriterierna. Särna och Idre kommer får tillgänglighetsförbättringar av samma utbud som för 

Älvdalen. 

Nedanstående analys utgår från kommunhuvudort Älvdalen. 

Utan avtalad trafik har Älvdalen acceptabel tillgänglighet i K7 genom att Borlänge och Falun 

nås inom delkravens gränser. Alla andra kriterier har dålig tillgänglighet. Med avtalad trafik 

är det bara kriterium ett ytterligare som når acceptabel nivå, K1. För Orsa är inget kriterium 

kvar på dålig nivå med avtalad trafik. Först tittar vi på vilken tur som ger förbättringen i 

kriterium ett. Sedan analyserar vi hur övriga kriterier skulle kunna nå förbättringar. 

I kriterium ett används 2019 buss 133, Älvdalen-Mora och SJ:s tåg Mora-Stockholm. Till 

hemresan används SJ:s tåg Stockholm-Borlänge, tur 8132, Borlänge-Mora och buss 104 
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Mora-Älvdalen. 2021 går inte den tidiga morgonturen från Älvdalen med buss 133 så 

effekten har försvunnit. Följande turer bör trafikera. 

Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar 

133 Första 2019 05:30-06:15 Älvdalen-Mora M-F 

50 8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora M-F 

Inget annat kriterium fick effekt i Älvdalen av den avtalade trafiken 2019. Vad saknas? 

Vid analys av Orsas situation kunde vi se att utbudet är bra till/från Mora. I flera kriterier 

(ett, fyra, fem och sju) kunde SJ:s turer användas i kombination med buss 141, ingen 

ytterligare trafik behöver avtalas. Kan busstrafiken som idag går Älvdalen-Mora 

kompletteras med turer anpassade till SJ:s turer eller blir restiderna ändå för långa? 

Blåmarkerad text i analysen nedan är inspel till utökad/ändra busstrafik Älvdalen-Mora. 

I kriterium två ska man resa efter 06:00 från Stockholm, maximal restid är fem timmar 

och man ska ha en vistelsetid på fyra timmar. Här finns ett alternativ men restiden blir 5.03. 

TiB-turen 8140 används. Väntetiden i Mora på buss 104 till Älvdalen är 45 minuter. Januari 

2021 finns ett tidigare alternativ med SJ + TIB (8124) + 133, 06:14-08:41/08:52-

10:05/10:25-11:00 (restid 4.46). Tur 8140 är ett alternativ för Orsa i K2 men 8124 är bättre 

varför den bör föreslås. 

Hemresealternativ finns med exakt 5.00 restid. Då används TiB-turen 8133. 

Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar 

50 8124 08:50-10:04 Borlänge-Mora M-F 

133 Fm-tur år 2021 10:25-11:00 Mora-Älvdalen M-F 

50 8133 18:23-19:37 Mora-Borlänge M-F 

I kriterium tre ska Arlanda nås för 09:00, avresa tidigast 04:00 och hemresa tidigast 

15:00. Till hemresan används TiB-turen 8132 med en total restid på 4.17. Nerresan är 

svårare då TiB:s tidiga tur (8121) 05:07 från Mora behöver användas. Första morgonturen 

med (buss 133) är i Mora 06:15. Det behövs en tidig tur M-F, Älvdalen-Mora; 04:15-04:55. 

 
Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar 

50 8121 05:07-06:18 Mora-Borlänge M-F 

50 8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora M-F 

 
Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar 

133 Tidig morgon (ny) 04:15-04:55 Älvdalen-Mora M-F 

I kriterium fyra ska man nå Stockholm sex dagar i veckan. Restiden är maximalt fem 

timmar och man ska ha en vistelsetid på fyra timmar mellan kl. 10:00 och 18:00. 

M-F går 2019 ditresan med SJ:s tåg – ankomst Stockholm kl. 10:15 men 2021 har den turen 

försvunnit. På L och S kommer man inte till Stockholm förrän 16:15. 6:31 går TiB:s tur 
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(8141) på L. För att hinna med den behövs en tidig busstur på L från Älvdalen. 133: Kan 

turen som går M-F, 05:30-06:15 även gå på L? 

Hemresor M-F görs 2019 med TiB:s tur 8132 och buss 104. Turen 8132 är i Mora 19:29. 

Sista bussen Mora-Älvdalen på L går 16:00. 2021 finns ett bra alternativ M-F med SJ:s tåg 

Stockholm-Mora (17:44-21:23) och buss 133, Mora-Älvdalen (21:50-22:25). Kan buss 133 

även trafikera på L?  

Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar 

133 Första år 2019 05:30-06:15 Älvdalen-Mora M-F, L 

50 8141 06:31-07:42 Mora-Borlänge L 

50 8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora M-F, L 

133 Sista år 2021 21:50-22:25 Mora-Älvdalen M-F, L 

I kriterium fem ska Uppsala nås innan kl. 12:00 på fyra timmars restid, fem dagar i 

veckan. Avresa tidigast kl. 03:00 och hemresa tidigast kl. 16:00. 

Ditresa görs 2019 med buss 133 och SJ:tåg. Resan tar 4.04, alltså bara fyra minuter för lång 

restid. Det är bara 10 minuters byte i Mora så där finns ingen tid att hämta. Bussen tar 45 

minuter, vilket är ovanligt långt. Vissa turer går på 35 och 40 minuter. 133: Kan avgången 

5:30 M-F starta 5 minuter senare och ändå ha samma ankomsttid 06:15 i Mora? Den tidiga 

turen går inte 2021 och i likhet med flera andra kriterier skulle den behöva återinföras. 

Hemresa görs på exakt 4.00 timmar. Då används TiB:s tur 8132 och sedan buss 104. Ett 

bättre alternativ till hemresa 2021 är SJ:s tåg Uppsala-Mora (18:24-21:23) och sedan buss 

133, Mora-Älvdalen (21:50-22:25). 

Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar 

133 Första år 2019 05:30-06:15 Älvdalen-Mora M-F 

50 8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora M-F 

133 Sista år 2021 21:50-22:25 Mora-Älvdalen M-F 

 

I kriterium sex ska fem studieorter nås efter 12:00 på söndag och hemresa efter 16:00 på 

fredag. Maximal restid är 5 timmar. Älvdalen når fyra orter; Uppsala, Västerås, Gävle och 

Borlänge – endast en saknas för att kriteriet ska vara uppfyllt. 

Följande turer används vid veckopendling F, S till dessa orter: 

Borlänge: S: Buss 104+SJ:s tur. F: 8132 + buss 104. 

Gävle: S: Buss 104+SJ:s tur till Borlänge, 8148, Borlänge-Gävle (20:11-21:36). F: 8177, 

Gävle-Borlänge (16:20-17:45), 8132 + buss 104. 

Uppsala: S: Buss 104+SJ:s tur. F: SJ: tur + 8132 + buss 104. 

Västerås: S: Buss 104+SJ:s tur till Sala, sedan TiB till Västerås. F: TiB och SJ till Sala och 

Borlänge, sedan 8132 + buss 104. 

 

Orsa nådde även Stockholm och Örebro. Hur nära är det att nå Stockholm? 

Till Stockholm på S åker man först med buss 104, sedan med SJ:s tur. Total restid är 5.05, 

bara fem minuter för lång. 2021 finns ett bra alternativ på exakt 5.00 med buss 133 och SJ:s 

tåg (13:15-13:55/14:31-18:15). Hemresan på F går med SJ:s tur som är i Mora 21:25. Då finns 
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ingen buss till Älvdalen. Sista bussen går 19:50. 2021 går buss 133 21:50-22:25 vilken 

tillsammans med SJ:s tur ger en hemresa på 4.41 h. 

Hur nära är det att nå Örebro? 

Till Örebro på S är bästa resalternativ 2019 buss 104 till Mora, SJ:s tåg till Borlänge och 

sedan tur 8149, Borlänge-Örebro. 2021 kan samma tur med 133 som till Stockholm 

användas och då tillsammans med tur 8175 Borlänge-Örebro (16:00-18:07). Tillbaka på F 

går första tur efter 16:00 kl. 17:10. Då kommer man till Mora 21:25 och ingen buss till 

Älvdalen finns. 2021 kan även här den sena turen med buss 133 användas. Då tillsammans 

med 8178 Örebro-Borlänge (17:36-19:41) och SJ:s tåg Borlänge-Mora. 

För att möjliggöra tidigare hemresor på F för de som studerar i Borlänge/Falun bör även en 

tur Borlänge-Mora strax efter kl. 16:00 avtalas. Denna tur har även studenter som ska hem 

till Särna respektive Idre stor nytta av. 

Följande turer i avtalad trafik är till nytta i kriterium sex för Älvdalen. Turerna med linje 133 

används för att nå både Stockholm och Örebro. Turerna på linje 53 till/från Örebro är inte 

nödvändiga för att uppnå kriteriet eftersom det med Stockholm innebär att 5 orter nås. 

Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar 

133 Em år 2021 13:15-13:55 Älvdalen-Mora S 

133 Sista år 2021 21:50-22:25 Mora-Älvdalen F 

53 8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S 

53 8177 16:20-17:45 Gävle-Borlänge F 

53 8175 år 2021 16:00-18:07 Borlänge-Örebro S 

53 8178 år 2021 17:36-19:41 Örebro-Borlänge F 

50 8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora F 

Sammanfattningsvis är följande turer bidragande till att ge Älvdalen bättre tillgänglighet 

till det interregionala resande. 

Linje Tur Klockslag Sträcka Dagar Kriterium 
som får 
effekt 

133 Första år 2019 05:30-06:15 Älvdalen-Mora M-F K1, K5 

50 8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora M-F K1, K3, K4, 

K5, K6 

133 Fm-tur år 2021 10:25-11:00 Mora-Älvdalen M-F K2 

50 8124 08:50-10:04 Borlänge-Mora M-F K2 

50 8133 18:23-19:37 Mora-Borlänge M-F K2 

50 8121 05:07-06:18 Mora-Borlänge M-F K3 

133 Tidig morgon (ny) 04:15-04:55 Älvdalen-Mora M-F K3 

133 Första år 2019 05:30-06:15 Älvdalen-Mora L K4 

50 8141 06:31-07:42 Mora-Borlänge L K4 

133 Sista år 2021 21:50-22:25 Mora-Älvdalen M-F K4, K5, K6 
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133 Sista år 2021 21:50-22:25 Mora-Älvdalen L K4 

133 Em år 2021 13:15-13:55 Älvdalen-Mora S K6 

50 8132 18:18-19:29 Borlänge-Mora L K4 

53 8148 20:11-21:36 Borlänge-Gävle S K6 

53 8177 16:20-17:45 Gävle-Borlänge F K6 
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Bilaga 5 Kund- och resvaneundersökningar 

Tåglinje 50 

Kundundersökningen från mars 2019 fick 83 svar på 99 utdelade enkäter. Linjen får många 

väldigt positiva svar. På frågan om resenärens totala helhetsintryck av bussresan är hela 92 

procent nöjda. Några frågor sticker ut med sämre resultat och det är utbudet av mat, pris 

och städning. Bokning, information och service får bra resultat precis som tidhållningen där 

hela 99 procent är nöjda, varav 65 svarat mycket nöjda. 

57 procent använder linje 50 till privat-/fritidsresor, 19 procent reser i tjänsten och 16 

respektive 6 procent reser till/från arbete respektive skola (totalt 22 procent). I de öppna 

svaren är det flera som efterfrågar fler avgångar. 

En RVU genomfördes i september 2019. Då samlades 596 ifyllda enkäter in till en 

svarsfrekvens på 51 procent. Enligt RVU:n används linje 50 endast till 29 procent för 

fritidsresor medan hela 20 respektive 26 procent reser till/från arbete respektive skola 

(totalt 46 %) och 13 procent reser i tjänsten. 24 procent utgör frekvent pendling (>10 resor i 

månaden). 

Det är stora skillnader i ärendefördelning mellan undersökningarna. Tåglinje 50 används 

främst till fritidsresor och pendling, men det finns också en andel tjänsteresenärer som bör 

noteras. 

RVU:n visar att andel resor >100 km utgör 40 procent av alla resor och personkilometrarna 

för dem utgör 61 procent. Den visar också att alla dessa är interregionala resor enligt 

definitionen. Vi har alltså en andel pkm för IR-resor på 61 procent på linjen. 

Hälften av alla resor har någon anslutning till linje 50, de allra flesta sker med tåg. 

Kopplingen till övrig tågtrafik i Borlänge är oerhört viktig för linjen. Om tågtrafik inte 

funnits på sträckan hade 44 procent rest med bil men hela 48 procent hade rest med buss. 

Det finns således alternativ inom övrig kollektivtrafik på sträckan. 

Tåglinje 53 

Tåglinje 53 sträcker sig från Mjölby, via Örebro och Borlänge, till Gävle. Den är mycket lång 

och innehåller ett flertal separata sträckor. Det ska has i åtanke vid analys av resultaten från 

undersökningarna. 

Kundundersökningen från mars 2019 fick hela 435 svar på 443 utdelade enkäter. Svaren är i 

likhet med de på linje 50; fortsatt positivt men med aningen lägre nivåer. På frågan om 

resenärens totala helhetsintryck av bussresan är 88 procent nöjda. Frågor som sticker ut 

med sämre resultat är även här utbudet av mat och priset. Praktiska saker som 

ombordstigning och resa med bagage får bra resultat och tidhållningen är 91 procent nöjda 

med. 
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48 procent använder linje 53 till privat-/fritidsresor, 12 procent reser i tjänsten och 27 

respektive 9 procent reser till/från arbete respektive skola (totalt 36 procent). Av de många 

öppna svaren är det endast ett fåtal som önskar fler avgångar. Utbudet verkar bra. 

En RVU genomfördes i september och oktober 2019. Då samlades 766 ifyllda enkäter in till 

en svarsfrekvens på 78 procent, vilket är ovanligt bra. Enligt RVU:n används linje 53 till 35 

procent för fritidsresor, 24 respektive 23 procent reser till/från arbete respektive skola 

(totalt 47 %) och 10 procent reser i tjänsten. Hela 28 procent utgör frekvent pendling (>10 

resor i månaden). 

Det är vissa skillnader i ärendefördelning mellan undersökningarna. Den höga 

svarsfrekvensen på RVU:n gör den mer tillförlitlig än mot undersökningar med lägre 

svarsfrekvenser. En slutsats är att tåglinje 53 används till cirka 35-40 procent fritidsresor 

och cirka 30 procent pendling, men det finns också en andel tjänsteresenärer precis som på 

linje 53. 

RVU:n visar att andel resor >100 km utgör 34 procent av alla resor och personkilometrarna 

för dem utgör 62 procent. Den visar också att alla dessa är interregionala resor enligt 

definitionen. Vi har alltså en andel pkm för IR-resor på 62 procent på linjen. 

Fyra av tio resor har någon anslutning till linje 53, de allra flesta sker med tåg. Kopplingen 

till övrig tågtrafik i området är väldigt viktig. Om tågtrafik inte funnits på sträckan hade 46 

procent rest med bil och 41 procent hade rest med buss. Det finns således alternativ inom 

övrig kollektivtrafik på i alla fall delar av linjens sträckning. 

Busslinje 121 

I den kundundersökning (NKI) som genomfördes i mars 2019 svarade 82 av 84 resenärer på 

den enkät som delades ut. Undersökningen visar mycket nöjda kunder och överlag ser vi 

bättre resultat 2019 än 2018. Flest missnöjda rör frågorna om pris (9 procent) och 

tidhållning (8 procent). Vi ska dock notera att antal nöjda resenärer är hela 82 respektive 89 

procent. På frågan om resenärens totala helhetsintryck av bussresan svarar 93 procent att de 

är nöjda. 

46 procent använder bussen för att resa till/från arbete och 8 procent till/från skola (totalt 

52 procent). 41 procent till fritidsresor och endast 3 procent använder bussen i tjänsten. 8 

procent svarar annat ärende. I de öppna svaren hittar vi bland annat önskemål om fler turer 

på helgerna och en tur efter 17:30 för de som arbetar i Sälen. 

Vid resvaneundersökningen (RVU) som genomfördes mellan 26 september och 7 oktober 

2019 samlades 256 enkäter in men svarsfrekvensen var endast 54 procent. 23 procent 

använder linje 121 för arbetsresor och 22 procent resa till/från skola (totalt 45 procent). 42 

procent utgör frekvent pendling (>10 resor i månaden). Fritidsresorna utgör 35 procent och 

11 procent reser i tjänsten. 

RVU:n och NKI:n skiljer sig något åt, troligen främst på grund av olika mätperioder. Det kan 

också bero på vilka turer som valts ut. Vi ser ändå tydligt två stora användningsområden för 

busslinje 121: cirka 40-50 procent pendling och cirka 35-40 procent fritidsresor. 
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RVU:n visar att andel resor >100 km utgör 29 procent av alla resor och personkilometrarna 

för dem utgör 53 procent. Den visar också att alla utom 1 procent dessa är interregionala 

resor enligt definitionen. Vi har alltså en andel pkm för IR-resor på 52 procent på linjen. 

I RVU:n ser vi också att var fjärde resa har någon anslutning och att dessa görs framförallt 

med tåg. Detta tydliggör linjens viktiga koppling till tågtrafiken i Borlänge. Om linje 121 inte 

funnits hade 69 procent rest med bil och hela 22 procent avstått från att resa. 

 



 


