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605 inställda bussturer. De kostar Swebus 8,3 miljoner kronor.Pengar som ägarna, Dalarnas 
kommuner och landsting, nu får dela på. 
 

Den 1 juli 2006 tog Swebus över linje- och skolskjutstrafiken i Dalarna. Det blev en turbulent trafikstart 
med stora störningar och mängder av inställda turer.  

Totalt har över 600 bussturer i Dalarna ställts in under det första halvår som Swebus skött trafiken. 
Eftersom ett vite utdöms för varje inställd tur får Swebus betala en rejäl slant för problemen. Närmare 
bestämt 8,3 miljoner kronor för perioden juli-december 2006.  

Det är pengar som nu kommer kommunerna och landstinget tillgodo. Mest pengar får Falun, landstinget, 
Borlänge, Mora, Avesta och Ludvika. Det är de som drabbats hårdast av problemen. Dalatrafiks styrelse 
har beslutat hur pengarna ska fördelas.  

- Landstinget och fem kommuner har drabbats extra hårt och får mest pengar, säger Claes Annerstedt, 
Dalatrafiks vd.  

300 turer har ställts in i Falun, 78 i Borlänge, 48 i Mora, 42 i Avesta och 28 i Ludvika. Totalt i länet 605 
turer. "Återbäringen" till Dalatrafiks ägare är för att täcka samtliga merkostnader för linjetrafik och 
särskilda skolskjutsar.  

De viten som uppstår i år ska inte tillfalla kommuner och landsting, de ska mer direkt komma 
resenärerna tillgodo på olika sätt:  

- Hur, det vill jag inte gå in på nu. Men det blir rabatter på något sätt, säger Claes Annerstedt.  

Även om busstrafiken idag fungerar bättre, än när det var som mest problematiskt, så är det störningar:  

- Det är fortfarande stora brister i trafiken. Det är bättre, men inte bra. Under januari har vi viten på 
mellan 600 000-700 000 kr. De har satt igång ett stort projekt för att få det ännu bättre, säger Claes 
Annerstedt.  

Som helst vill slippa se några viten överhuvudtaget:  

- Det vi vill ha är en fungerande trafik.  

Så här mycket får Dalatrafiks ägare:  

• Falun: 2 804 000 kronor.  
• Landstinget: 2 651 000.  
• Borlänge: 821 000.  



• Mora: 503 000.  
• Avesta: 422 000.  
• Ludvika: 369 000.  
• Hedemora: 114 000.  
• Rättvik: 91 000.  
• Malung: 79 000.  
• Leksand: 77 000.  
• Älvdalen: 65 000.  
• Säter: 60 000.  
• Gagnef: 59 000.  
• Vansbro: 56 000.  
• Smedjebacken: 52 000.  
• Orsa: 28 000.  
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