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Inkomna skrivelser till styrelsen
Följande skrivelse har inkommit, ställd till styrelsen:
1. Brev om linje 245 Gislaved – Grimsås (Dnr: VTM 1-67-22)
FÖRSLAG TILL BESLUT
Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta
att

godkänna redovisat svar och ge VD i uppdrag att översända svaret.

Skövde dag som ovan

Lars Backström
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Göteborg 24 februari 2022

Anders Brolin
Kommunstyrelsen ordförande i Tranemo kommun
Carina Johansson
Kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun
via
Ellinor Lundholm samhällsplanerare Tranemo kommun
ellinor.lundholm@tranemo.se

Dnr: VTM 1-67-22

Svar från Västtrafik angående brev om linje 245 Gislaved –
Grimsås
Reseplaneraren i Västtrafiks app To Go är en förutsättning för att resenärer ska välja
kollektivtrafiken. Det är därför av yttersta vikt att all trafik som Västtrafik ansvarar för
finns tillgänglig där och är uppdaterad. Västtrafik ansvarar för trafikdata, men det är
respektive upphandlat trafikföretag som läser in den utifrån de uppdateringar som sker.
Ändringar i trafik är något som sker löpande, exempelvis vid tillfälliga förändringar på
grund av vägarbeten, och något som därför behöver vara automatiserat.
Västtrafik angränsar till fem andra län. Att lägga in alla linjer som passerar en länsgräns
manuellt blir därför en större fråga än för den specifika linjen som ni lyfter i skrivelsen
om linje 245. Att lägga in trafikdata manuellt medför tyvärr att de senaste
uppdateringarna inte alltid är med, vilket får till följd att informationen i reseplaneraren
blir felaktig.
För att lösa resenärernas behov av att i en och samma kanal söka resa med flera
trafikaktörer finns ett samarbete mellan alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt
många av de kommersiella företagen med nationell trafik, Samtrafiken. Samtrafiken
samlar all kollektivtrafikdata och är den kanal för reseplanering som bör användas för att
få en samlad bild av resmöjligheter över länsgränser.
Länkar
https://reseplanerare.resrobot.se
https://www.sj.se/
________________________
Denna skrivelse har behandlats av styrelsen för Västtrafik vid sammanträde
2022-02-23, där styrelsen beslöt att ge VD i uppdrag att besvara skrivelsen.
Dag som ovan,
VÄSTTRAFIK AB
Lars Backström
VD
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Hej!
Sänder här över ett brev gällande den länsgränsöverskridande linjen 245 mellan Tranemo och Gislaveds kommun.
Vänliga hälsningar

Ellinor Lundholm
SAMHÄLLSPLANERARE
Direkt: 0325 57 61 26 ● Mobil: 073 148 32 28
SAMHÄLLSSEKTIONEN
Nu växer vi. Läs mer i vår interaktiva folder här!
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo
Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo
Fax 0325‐771 32 ● Växel 0325‐57 60 00 ● www.tranemo.se ● Facebook: Tranemo kommun ● Instagram:
@tranemokommun
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Vår ref: Ellinor Lundholm
Samhällsplanerare
Datum: 2021-01-11

Västtrafiks styrelse

Brev om linje 245 Gislaved – Grimsås
Tranemo kommun har under flera år påtalat att linje 245 inte är sökbar i
Västtrafiks reseplanerare. Tranemo och Gislaveds kommun vill med detta brev
understryka att det inte är acceptabelt att regiongränsöverskridande linjer inte är
sökbara i Västtrafiks reseplanerare.
Busslinje 245, upphandlad av Jönköpings länstrafik, som trafikeras mellan
Gislaved och Grimsås är en viktig linje för både Tranemo och Gislaveds
kommuner. Sedan linje 510 Tranemo-Gislaved lades ner den 12 december 2021
blir linje 245 desto viktigare. Det är den enda regiongränsöverskridande
busslinjen som kommer finnas kvar mellan Tranemo och Gislaved kommuner.
Att linjen inte är sökbar i Västtrafiks reseplanerare är under all kritik.
För invånare, besökare och förvärvsarbetare har regiongränser ingen betydelse.
Från Grimsås till länsgränsen Jönköpings län är det drygt tre kilometer och till
Hestra i Gislaveds kommun från Grimsås är det ungefär sju kilometer. Utbytet
mellan orterna är stort vad gäller arbetspendling och service.
Den administrativa gränsen mellan Västra Götaland och Region Jönköping blir
synnerligen påtaglig när Västtrafiks reseplanerare inte visar resandeinformation
för alla linjer som i själva verket trafikerar in i Västra Götaland. När linje 510 nu
lagts ner hänvisas resenärer från Tranemo till Gislaved att byta buss till linje 245 i
Grimsås. Både Tranemo och Gislaveds kommun vill veta på vilket sätt Västtrafik
underlättar till hållbart resande när hela resan från Tranemo till Gislaved inte ens
går att söka i reseplaneraren.

TRA1000, v 2.0, 2011-06-08

Tranemo kommun fick följande svar från Västtrafik i mejl skickat 2021-11-03
angående frågan om att göra linje 245 sökbar i Västtrafiks reseplanerare:
Vad som är sökbart i vår reseplanerare är kopplat till den trafiken som är inläst i våra
system. Eftersom linje 245 är JLTs linje har Västtrafik inget avtal för den och den läses
inte in. Det skulle i så fall behöva göras manuellt av Västtrafik, tillsammans med

Samhällssektionen
Postadress: 514 80 Tranemo Besöksadress: Storgatan 26
Telefon: 0325-57 60 00

Direkt: 0325-57 61 26

E-post: ellinor.lundholm@tranemo.se www.tranemo.se

1 (2)

koordinater för samtliga hållplatser med mera. All information måste in i vårt system.
Det kräver en hel del jobb för Västtrafik (i vanliga fall läses trafiken in i till oss av våra
trafikföretag) och är inget vi kan prioritera just nu. Ett annat ”problem” är att vi måste
bli informerade om varje liten förändring JLT gör för att manuellt läsa om i vårt system,
vilket skapar merarbete både för JLT och oss, och risken är att vi kommer att ha felaktig
information i vår reseplanerare.
Tranemo och Gislaveds kommuner accepterar inte ovan ställningstagande.
Kommunerna förutsätter snarast att Västtrafik tar denna fråga på allvar och
prioriterar att regiongränsöverskridande linjer ska vara sökbara i Västtrafiks
reseplanerare.

Anders Brolin

Carina Johansson

Kommunstyrelsen ordförande i
Tranemo kommun

Kommunstyrelsens ordförande i
Gislaveds kommun
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