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R Ä T T  F O R D O N  P Å  R Ä T T  P L A T S  I  R Ä T T  T I D  

Ännu har ingen bett oss sluta. Tvärtom, 

vårt trafi kplaneringssystem Sam är ett av 

Sveriges mest använda. Varje år hjälper 

Sam till att administrera nio miljoner resor 

inom kollektivtrafi ken.

Kommuner, landsting, länstrafi kbolag och 

andra trafi kansvariga använder Sam för att 

samordna anropsstyrd persontrafi k som 

färdtjänst, servicelinjer, närtrafi k, sjukresor 

och tjänsteresor.

För att kunna möta dagens höga krav utan 

att kostnaderna skenar iväg behöver man 

ett sofi stikerat planeringssystem och en 

kunnig samarbetspartner.

Därför tänker Malmator fortsätta visa hur 

man kombinerar god service och god 

ekonomi i arton år till. Minst.
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