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Kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner 

Anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygd ser olika ut i studerade regioner vad gäller utbud 

och användning. Samtidigt finns stora likheter och även utvecklingsmöjligheter vad gäller hur 

denna trafikform samordnas med annan kollektivtrafik. 

Närtrafik är en svensk benämning på öppen 

anropsstyrd kollektivtrafik och denna studie 

visar att diverse likheter och skillnader finns 

mellan regionerna vad gäller denna 

trafikform. Det konstateras bland annat att 

vissa studerade regioner verkar ha utbud och 

service mer i fokus, där tanken är att 

resenärer inom närtrafiken ska ha god 

tillgänglighet med bra servicestandard. Vissa 

regioner verkar ha mer fokus på att 

effektivisera tjänsten och erbjuda det mest 

nödvändiga och därigenom begränsa 

kostnader. Här finns alltså skillnader i vilket 

fokus som regionerna har. 

Det konstateras även att regionerna 

samordnar sin närtrafik på ett likartat sätt, 

där de i största möjliga mån försöker 

kombinera resande inom närtrafiken med 

den särskilda kollektivtrafiken och den 

allmänna linjelagda kollektivtrafiken. 

Samtliga regioner uttrycker att det finns 

vissa hinder för samordning, bland annat vad 

gäller aktuella regelverk vilka kan vara 

utformade på sådant vis som hindrar 

samordning. Ett exempel på detta kan vara 

användarvillkor som tidsmässigt försvårar 

samordningen. En rekommendation som ges 

i studien för att utöka samordningen för 

regionernas närtrafik är att ha 

tidtabellsstyrda avgångar inom närtrafik, där 

hållplatser utgörs av anslutningspunkter till 

den linjelagda kollektivtrafiken. 

En viktig lärdom från den här studien är att 

det upplevs inte vara någon större 

samstämmighet mellan regionerna vad gäller 

dokumentering och uppföljning av indata, 

vilket i studien identifieras som ett problem. 

Bättre uppföljning och dokumentering i 

regionerna är önskvärt inför en studie likt 

denna, med syftet att få fullständiga data och 

på så vis kunna förbättra studiens resultat 

och kvalité. 

I södra Sverige arbetar regionala 

kollektivtrafikmyndigheter (RKM) i sex 

regioner tillsammans i ett nätverk för att 

bland annat förbättra närtrafiken inom 

regionerna. Det nätverk av RKM:er som 

studien gjorts på uppdrag av består av 

tjänstemän inom verksamhetsområdet och de 

har gemensamt uttryckt ett behov av att 

kunna jämföra och analysera hur närtrafik 

bedrivs och används i samtliga sex regioner, 

med syftet att kunna ta lärdom av varandra 

utifrån olika aspekter. 

Studien möjliggör för regionerna att jämföra 

närtrafiken som den ser ut idag, vilket även 

är studiens huvudsyfte. Den kan vid senare 

tillfälle användas som underlag för att 

regionerna vidare ska kunna diskutera de 

olika koncepten av närtrafik och i 

förlängningen möjligtvis kunna utveckla 

dem till det bättre. 


