Kommersiell linjetrafik på väg 2018

2,7 miljoner

avgångar enligt tidtabeller.

41 miljoner

fordonskilometer utfördes i kommersiell
linjetrafik.

5,6 miljoner

påstigningar genomfördes.

1,9 miljarder
platskilometer erbjöds.

618 miljoner

personkilometer genomfördes.

Statistikens omfattning

Statistiken om kommersiell linjetrafik baseras på en uppgiftsinsamling bland operatörer inom kommersiell
linjetrafik på väg och avser kalenderåret 2018. Rapporten beskriver trafikutbud och resande av regional och
interregional linjetrafik inom Sveriges gränser.
Detta är en sammanfattning av statistiken Kommersiell linjetrafik på väg 2018, Trafikanalys Statistik 2019:23.
Publiceringsdatum: 2019-06-27.

Kommersiell linjetrafik
Den regionala kollektivtrafiken dvs. kollektivtrafik
som främst täcker ett så kallat vardagsresande, kan
organiseras på två olika sätt; av samhällets
offentliga aktörer eller på rent kommersiella
grunder.
Statistiken Kommersiell linjetrafik på väg beskriver
den kommersiella trafiken, dock endast på väg.
Den subventionerade linjetrafiken beskrivs separat i
statistiken Regional linjetrafik, (se
www.trafa.se/kollektivtrafik/kollektivtrafik).

Utbud
Under 2018 uppskattas antalet avgångar i kommersiell linjetrafik på väg till drygt 2,7 miljoner och det
resulterade i 41 miljoner fordonskilometer. Det
innebär att varje avgång i genomsnitt var knappt
13,7 kilometer lång.
Kapaciteten som erbjöds var knappt 1,9 miljarder
platskilometer vilket innebär cirka 49 sitt- och
ståplatser per avgång.

Resande
Det gjordes uppskattningsvis knappt 5,6 miljoner
påstigningar i kommersiell linjetrafik på väg under
2018 och totalt färdades passagerarna 618 miljoner
personkilometer. Jämfört med 2017 har antalet
påstigningar minskat med 2 procent och
personkilometerna med 6 procent. Varje
påstigande reste i genomsnitt 11 mil 2018.
Flest påstigningar gjordes i den regionala 1 trafiken
med drygt 3,6 miljoner under 2018, vilket motsvarar
65 procent av totalen. Flest personkilometer
återfinns dock i den interregionala trafiken med 459
miljoner eller 74 procent av totalen. Resterande 26
procent av alla personkilometer är regional trafik.

Kommentar om kvaliteten
Svarsbortfallet i undersökningen var hög, endast 32
procent av de tillfrågade operatörerna svarade. För
att kompensera för bortfallet har imputeringar
genomförts baserat på tidtabellsdata från
Samtrafiken (se kvalitetsdeklarationen för mer
information www.trafa.se/kollektivtrafik/linjetrafikpa-vag).

Mer information

Du hittar tabellerna med den officiella statistiken samt tidigare års tabeller och beskrivande rapporter här,
www.trafa.se/kollektivtrafik.
Kontakt:
Mats Wiklund, telefon: 010-414 42 32, e-post: mats.wiklund@trafa.se
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Trafik inom län eller huvudsakligen är ägnad att tillgodose
resenärernas behov av arbetspendling eller annat
vardagsresande.
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