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Information om samordning av kollektivtrafiken i
Sverige
Samtrafiken i Sverige AB ägs gemensamt av SJ och landets länstrafikföretag.
Samtrafiken är till för alla resenärer som behöver byta mellan tåg och buss
eller mellan två trafikföretag för att nå resmålet.
En viktig förutsättning för att samordningen skall fungera är att alla trafikföretag byter tidtabell samtidigt. Därför fastlägger Samtrafiken efter samråd
med SJ samt läns- respektive lokaltrafikföretagen i samtliga län gemensamma datum för tidtabellsskiften i Sverige. Tågtrafikledningen och Banverket deltar även i förarbetet.
Eftersom varje kommun numera själv fastlägger datum för läsårets början
och slut kan dessa beslut medföra att skolans läsår startar innan det gemensamma tidtabellsskiftet för landet i augusti, eller slutar efter tidtabellsskiftet i
juni. Detta kan innebära att kommunen själv tvingas anordna skolskjuts
under några dagar i augusti respektive juni. Då vi fått signaler om att kännedomen om dessa tidtabellsskiften varierar och på vissa håll överraskat kommuner med extra kostnader som följd ser vi det angeläget att föra ut denna
information inför planering av kommande läsår.
Följande gemensamma datum för byten av tidtabell har fastställts av
Samtrafiken inför trafikåret 1998/99:
• ny tidtabell fr.o.m. måndagen den 8 juni 1998
• ny tidtabell fr.o.m. måndagen den 17 augusti 1998
• ny tidtabell fr.o.m. måndagen den 14 juni 1999
Normalt gäller ny tidtabell från måndag i vecka 24 respektive vecka 34, vilket
även gäller för trafikåret 1997/98. Samtrafiken och Svenska Kommunförbun-
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det har jämfört dessa dagar för byten av tidtabell med skolårets början och
slut enligt sammanställning av Svenska Kommunförbundets enkät avseende
skolornas lovdagar läsåret 1997/98. Med undantag för enstaka kommuner
inom några län är dessa dagar för byte av tidtabell optimala för 13 av landets
24 län.
I resterande 11 län är bytet av tidtabell antingen för sent i augusti 1997 eller
för tidigt i juni 1998. Till och med juni 1999 är dagar för byte av tidtabell
redan fastställda enligt ovan, men från och med skiftet i augusti 1999 är inget
beslutat. För att få bästa möjliga underlag inför kommande beslut kommer
Svenska Kommunförbundet att ta in synpunkter från Kommunförbunden i
länen.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Sektionen för skola och barnomsorg

Louise Fernstedt
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