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Bilaga 5b – Fordon och trafik 
Samhällsbetalda resor 
Samhällsbetalda resor Tranemo 
Tranemo kommun ämnar upphandla nedanstående samhällsbetalda resor med mindre fordon inför 
trafikstart 1:a Juli 2018.  

Samhällsbetalda resor 
I samhällsbetalda resor med mindre fordon ingår färdtjänst, arbetsresor, specialskjuts, skolskjuts och 
ett fåtal riksfärdtjänst. Majoriteten av resorna är färdtjänst, arbetsresor och specialskjuts som alla i 
varierande omfattning hanterar resenärer med särskilda behov. En mindre del av resorna är 
skolskjuts.  Samhällsbetalda resor kan förekomma hela året 365 dagar per år.  

PRISMODELL 
Prismodell är startavgift, timpris och kilometerpris.  

Startavgift 
Startavgift utgår som fast ersättning vid start av köruppdrag, och ska täcka alla kostnader vid start av 
köruppdrag inklusive framkörning. En startavgift ska tas ut per påbörjat köruppdrag. Startavgiften 
varierar för vardag 06:00 till 18:00 och kväll 18:00 till 24:00 samt lördag och söndag 06:00 till 24:00. 

Natten mot lördag, söndag samt helgdagar kan körningar förekomma fram till 02:00 under vilket 
priset för lördag och söndag 06:00 till 24:00 ska tillämpas.   

Kilometerpris 

Pris per kilometer utgår endast för den sträcka som resenären medföljer fordonet. Det innebär att 
ingen kilometerbaserad ersättning för framkörning eller tomkörning utgår. Kilometerpriset utgår från 
den fordonstyp som krävs för att genomföra hela köruppdraget. Kilometerpriset varierar för vardag 
06:00 till 18:00 och kväll 18:00 till 24:00 samt lördag och söndag 06:00 till 24:00. 

Natten mot lördag, söndag samt helgdagar kan körningar förekomma fram till 02:00 under vilket 
priset för lördag och söndag 06:00 till 24:00 ska tillämpas.   

Timpris 
Pris per timme utgår som standard 10 minuter per köruppdrag. Tiden ska täcka kostnaden att bistå 
resenären vid på- och avstigning. Om resenärens behov är sånt att extra tid eller flera förare krävs 
ska köparen informeras om detta och en anpassad tidsåtgång för köruppdraget kommer fastställas 
av köparen i dialog med leverantören.      
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Fordon 
Leverantören ska tillgängliggöra nedanstående fordon för uppdragets genomförande. 

Fordonstyp Antal plaster Totalt antal fordon 
Minibuss 8–16 sittplatser 41 
Personbilar 4 sittplatser 82 
Handikappfordon 2 rullstollar eller minst 5 sittplatser  2 

Figur 1. Fordon och tillgänglighet 

Trafik 
Beräknat antal köruppdrag och trafikvolym med resenär i fordon på årsbasis för aktuella 
fordonstyper.  

Fordonstyp Tidsramar Antal 
köruppdrag 

Antal kilometer 
med resenär i 

fordon 
Minibuss Vardagar 06:00 till 18:00 2 200 st. 38 200 Km 

Personbilar 

Vardagar 06:00 till 18:00 7 000 st. 65 500 Km 
Kvällar 18:00 till 24:00 samt helgdag 06:00 
till 24:00 samt natten mot lördag, söndag 
samt helgdagar till 02:00 

1 300 st. 38 200 Km 

Handikappfordon 

Vardagar 06:00 till 18:00 1 000 st. 15 000 Km 
Kvällar 18:00 till 24:00 samt helgdag 06:00 
till 24:00 samt natten mot lördag, söndag 
samt helgdagar till 02:00 

400 st. 3 100 Km 

Figur 2. Beräknad trafik 

Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga den beräknade antalet köruppdrag 
och trafikvolym. Anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behovet som uppstår. Köparen 
garanterar ingen trafikvolym. 

I utvärderingen av pris kommer trafikvolymen i figur 2 att användas.  

 

                                                           
1 Antalet minibussar en skolfri dag och kvällstid mellan 18:00 till 24:00 undantaget storhelger estimeras till 0 till 
1 minibussar.  
2 Antalet personbilar en skolfri dag och kvällstid mellan 18:00 till 24:00 undantaget storhelger estimeras till 2 till 
4 personbilar.    
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