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Direktiv & målbilder – vägledande i arbetet
Upphandla ett effektivt gemensamt trafiksystem för allmän- och särskild
kollektivtrafik med tillhörande samordningstjänster för persontransporter av
god kvalitet inom Dalarnas län samt i förekommande fall även över länsgräns.
1.

2.

VI SKA KNYTA SAMMAN OMRÅDEN OCH KONCENTRERA RESURSER OCH
ÅTGÄRDER TILL DE STRÅK DÄR KOLLEKTIVTRAFIKEN KAN GE STÖRST NYTTA.
•

Skapa snabba direktlinjer i regionala och interregionala stråk med lokala anslutningar från närliggande områden
med bra resandeunderlag.

•

90 % av länets befolkning når regioncentrum Falun/Borlänge inom en timmes restid.

VI SKA GÖRA RESAN SNABBARE OCH EFFEKTIVARE GENOM ATT UTVECKLA
KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA TILL VILKA ÖVRIG KOLLEKTIVTRAFIK KOPPLAS
IHOP MED STRÅK. KNUT- OCH BYTESPUNKTERNA SKA ÄVEN FUNGERA BRA
FÖR ANSLUTNINGSRESOR MED BIL OCH CYKEL. ALLA SKA HA LIKA POSITIVA
FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPLEVELSER AV TILLGÄNGLIGHETEN.
•

3.

Etablera väl fungerande reskedjor med samordnade och så få byten som möjligt såväl mellan som inom olika
trafikslag.

VI SKA GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN TILL ETT ATTRAKTIVT RESEALTERNATIV
FÖR ARBETS- OCH STUDIEPENDLING VAD GÄLLER RESTIDER,
TILLFÖRLITLIGHET, TURUTBUD, SNABBHET, PUNKTLIGHET OCH STANDARD
PÅ FORDON OCH HÅLLPLATSER I SYFTE ATT SKAPA REGIONFÖRSTORING.
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Ett gemensamt
kollektivtrafiksystem
med

LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK
Marknadsförs som fyra trafikslag:
LINJETRAFIK

Stadsbussar
Direktbussar är en del av stråken som även omfattar Tåg
Landsbygdsbussar
SERVICETRAFIK

Flextrafik anropsstyrd allmän trafik
Servicetrafiken omfattar även andra trafiktyper så som sjukresor, färdtjänst, särskoleresor
m.m. som kräver särskilda legitimeringar
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Ett gemensamt kollektivtrafiksystem
- 6 Trafikområden

6
5
3
Trafikområden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Avesta/Hedemora/Säter
Smedjebacken/Ludvika
Borlänge/Falun
Gagnef/Vansbro/Malung-Sälen
Leksand/Rättvik
Mora/Orsa/Älvdalen
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• Linjetrafik med direkt-,
landsbygds- och stadsbussar –
inkluderar skolskjutsar
• Servicetrafik med flextrafik;
anropsstyrda turer och
anropsstyrd områdestrafik – trafik
med särskilda behov – samt även
mindre skolskjutsar
• Naturliga kopplingar mellan dessa
trafikslag och tågen
• Bytespunkter vid Resecentrum
och andra viktiga hållplatser
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Stråk i det nya trafiksystemet
Regionala linjer med buss och tåg

Idre

Buss

Östersund

Tåg
Edsbyn

Binder ihop alla Dalarnas
kommuner med snabb
trafik och ett tätare utbud
– viktiga kopplingar till
interregional trafik

Sälen
Trysil

Hofors

Storvik

Gävle

Sandviken

Skapar nya
förutsättningar för
all annan trafik

Sala

Uppsala

Fagersta
Arlanda
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Västerås

Stockholm

Samordning av trafik
Dalatrafik planerar all linje- och flextrafik (allmän anropsstyrd trafik) – utbudet
Driftledning samordnar legitimerade och allmänna resor
samt övervakar byten i ett gemensamt kollektivtrafiksystem
Servicetrafik
Legitimering krävs

Linjetrafik

Öppen för allmänheten

Öppen för allmänheten

Flextrafik
Direktbuss

Sjukresa

S
Färdtjänst
Flextrafik
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Byte av trafikslag
• Sker endast vid särskilt utvalda och anpassade
hållplatser
• Chaufför i det mindre fordonet bevakar och
assisterar i bytet
• Chaufför i linjebuss kvitterar till Driftledning
att resenär är på plats i bussen
• Driftledning övervakar alla byten för varje
enskild legitimerad resenärer och vidtar
direkta åtgärder vid behov
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Driftledning för en gemensam kollektivtrafik
- förändrat synsätt
Vi kan intemåste
i realtid
och
Ett trafiksystem
hastyra
1 Driftledning
övervaka
ett integrerat
trafiksystem
med
fullt
ansvar
och
mandat
att styra
Trafikföretag A
många eller flera platser!
ochfrån
övervaka
all trafik i realtid!

Trafikföretag C
Trafikföretag B
Trafikföretag D

Trafikföretag F
Trafikföretag E
Trafikföretag G

Trafikföretag I
Trafikföretag H
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Driftledning för en gemensam kollektivtrafik

• Är ansvariga för all operativ trafikstyrning och
koordinerar all trafik.
• Följer upp, ser, säkerställer och tar alla beslut för
all trafik i realtid.
• Betjänar alla resenärer med trafiklösningar med
hänsyn till vad vi lovar, kontrollerar att byten
mellan trafikslagen fungerar för den enskilde och
legitimerade resenären.
• Alla ärenden loggas och återrapportering sker
löpande till Dalatrafiks Kundservice och
Trafikplanering = kvalitetshöjande.

Det nya trafiksystemet
Linje- och Servicetrafik
Direktbuss, Landsbygdsbuss och Stadsbuss är Linjetrafik
Flextrafik är en del av Servicetrafiken (tillsammans med övriga legitimerade behov)
Flextrafik
(& Servicetrafik)

Flextrafik
(& Servicetrafik)

Landsbygdsbussar

Flextrafik
(& Servicetrafik)

Flextrafik
(& Servicetrafik)

Landsbygdsbuss

Stadsbussar

Direktbuss och/eller

Tåg

Linjetrafik – besöker alltid alla hållplatser efter en fast linjetabell och ett givet utbud.
Flextrafik – kör endast från/till de hållplatser/adresser där bokning finns och alltid till/från givna målpunkter utifrån ett fast turutbud.
Flextrafik samordnas med övriga behov i Servicetrafiken; sjukresor, färdtjänst m.m., vi hämtar samtidigt legitimerade resenärer på adressnivå med
samma fordon där så är möjligt. Anslutning till/från linjetrafiken från Servicetrafik inkl. Flextrafik är möjlig, turutbud och tidtabellar är
synkroniserade. Flextrafik kan även samordnas med skoltrafik och mindre fordon, allmänheten bokar då alltid sin plats.
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Konsekvenser
• Det finns inte linjetrafik för alla enskilda behov
• Det finns ändå möjligheter för alla att resa
• Tydliga beställarroller och ansvar;
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I DALARNA; REGION DALARNA

– Landstinget; stråk och sjukresor
– Kommunerna; övriga trafikbehov
– Dalatrafik; samordning, planering och utveckling
REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
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Resultatet
En snabbare trafik för många
Ett tydligare trafiksystem
Ett kostnadseffektivt resursutnyttjande
En miljövänligare trafik
Med en framgångsrik marknadsföring och ett utförande med hög kvalité:

Ett ökat resande i kollektivtrafiken
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Ett gemensamt
kollektivtrafiksystem
med
LINJETRAFIK & SERVICETRAFIK

2014-08
201408--17 startar vi!
vi!
Sedan fortsätter vi att utveckla trafiksystemet länge
framöver…
2014--08
2014
08--17 är bara början!
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