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1

Bakgrund
Askersunds kommun har tillsammans med samarbetspartners ansökt om projektmedel
från LEADER Mellansjölandet för att genomföra denna förstudie avseende anropsstyrd
närtrafik inom Askersunds kommun.
Askersunds kommun har drygt 11 300 invånare och en stor del av dessa bor i mindre orter
och ren landsbygd. Landsbygden har generellt ett sämre utgångsläge för hållbara sätt att
resa till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Vissa grupper i samhället med låg
tillgång till bil, exempelvis ungdomar och äldre, påverkas i högre grad negativt av ett
bristande kollektivtrafikutbud. En anropsstyrd närtrafik på landsbygden kan då ge en ökad
tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet, ökad jämlikhet och ge positiva effekter på den
regionala tillväxten, eftersom möjligheten till högre utbildning och arbete ökar.
En effektivare och mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden har potential att locka fler
resenärer och på så sätt bidra till fler hållbara resor i enlighet med kommunens fem
utpekade utvecklingsområden:






1.1

Attraktiva boende- och livsmiljöer för alla!
Gott liv hela livet!
Lust att lära!
Ett starkt näringsliv!
Effektiv resursanvändning!

Syfte
Syftet med förstudien är att genom dialog med medborgarna i Askersunds kommun
undersöka behovet av anropsstyrd trafik samt belysa möjligheter såväl som hinder för ett
införande av en anropsstyrd närtrafiklösning som komplettering till befintlig trafik. Dessutom
ska förstudien ge förslag på ett anropsstyrt närtrafiktrafikkoncept utifrån de förutsättningar
som finns i Askersunds kommun.
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Anropsstyrd kollektivtrafik
De anropsstyrda trafikformer som beskrivs i detta kapitel kan delas upp i huvudformerna
linjelagd anropsstyrd trafik samt flextrafik. Inom respektive huvudform finns variationer som
nedan beskrivs översiktligt. Den gemensamma nämnaren är att de följer resenärernas
efterfrågan. Det innebär att resenären måste uttrycka efterfrågan i förväg via ett
telefonsamtal, i en reseplanerare eller app.

2.1

Linjelagd anropsstyrd kollektivtrafik
De former av anropsstyrd kollektivtrafik som följer hela eller delar av en förutbestämd rutt
kallas linjelagd anropsstyrd kollektivtrafik. Den vanligaste varianten av anropsstyrd trafik
innebär att en linje med definierad rutt och tidtabell är anropsstyrd vid vissa avgångar, ofta
på kvällar och helger. Resenärer meddelar i förväg vilken avgång de vill resa med och
mellan vilka hållplatser. Om ingen resenär uttryckt efterfrågan för en avgång ställs den in
och om endast en del av rutten är efterfrågad förkortas avgången.

Figur 1 Principskiss av linjelagd anropsstyrd trafik där vissa avgångar på en fast linje är anropsstyrda.

Anropsstyrd trafik med avvikelse är en variant där en gen, fast rutt har valfria utåtlöpare,
med hållplatser som trafikeras om en resenär efterfrågar detta. För resa mellan hållplatser
längs den fasta rutten behöver efterfrågan inte uttryckas. Trafiken är tidtabellslagd vid den
fasta ruttens hållplatser, men uttryckt i tidigast avgångstid för att ge spelrum till när linjen
trafikerar någon eller några av avvikelserna.

Figur 2 Anropsstyrd kollektivtrafik med avvikelse, med fast rutt som trafikerar de röda hållplatserna
och avvikelser som trafikerar de blå hållplatserna.

Istället för att trafikera fasta hållplatser längs avvikelser kan en linje ges flexibilitet inom ett
visst område kring den fasta rutten, anropstyrd trafik med flexibel rutt. Fordon på linjen får
avvika för att hämta eller lämna resenärer inom serviceområdet. Tidtabell för tidigast
avgångstid finns vid de fasta hållplatserna och resenärer som endast önskar resa mellan
dessa hållplatser behöver inte uttrycka efterfrågan.
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Figur 3 Anropsstyrd kollektivtrafik med flexibel rutt mellan de fasta hållplatserna.

Ovan beskrivna linjelagda trafikformer är kostnadsbesparande då turer kan ställas in,
utföras i genare sträckning eller stanna vid färre hållplatser. Både bussar och mindre fordon
kan användas vid trafikering, den förutbestämda rutten tillgängliggör sträckan för större
fordon samtidigt som den låga efterfrågan kan uppfyllas av ett mindre fordon.
Den största nackdelen med dessa trafikformer är att flexibilitet i kombination med
linjedragning ger ett komplext system. Komplexiteten gör systemet svårare att förstå och
använda men också svårare att planera och trafikera. I landsbygdsområden räcker dessa
trafikformer troligtvis inte till för att ge service till alla invånare utan måste kompletteras med
ytterligare anropsstyrd trafik, målgruppen för trafiken blir därmed begränsad.

2.2

Flextrafik
Flextrafik innefattar de former av anropsstyrd kollektivtrafik som kan efterfrågestyras både
geografiskt och i tid. Andra benämningar på flextrafik är exempelvis områdestrafik, närtrafik
och kompletteringstrafik.
Flextrafik utan mötesplatser innebär att fordon trafikerar de adresser som resenären önskar
inom ett tidsfönster från resenärens önskade avgångstid. Vanligtvis begränsas trafiken till
områden där tillgången till ordinarie linjetrafik är låg eller obefintlig. Antingen går resan
mellan önskade adresser eller mellan önskad adress och hållplats i linjetrafik. I de fall flera
beställningar finns inom samma område och tidsfönster samplaneras dessa. Ofta används
mindre fordon vid trafikering då de kan uppfylla en lägre efterfrågan men med hög
tillgänglighet. Små fordon är också trafiksäkrare på mindre vägar med lägre standard.

Figur 4 Flextrafik med tre samplanerade resenärer i en rutt, siluetterna representerar resenärernas
upphämtningsplats och pilarna deras respektive avlämningsplats.
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En variant av flextrafik är mötesplatsbaserad flextrafik, där resenärer hämtas och lämnas
vid mötesplatser istället för vid adresser. Mötesplatserna är enklare typer av hållplatser,
ofta endast markerade med en skylt, och placeras tätt i de områden som trafikeras. Även
här kan samplanering av beställningar inom samma område och tidsfönster ske.

Figur 5 Flextrafik med mötesplatser där rutten följer resenärernas efterfrågan.

Båda dessa trafikformer är flexibla och ger tillsammans med linjetrafiken ett tillgängligt
system där alla invånare i länet kan nås. Mötesplatsbaserad flextrafik kan samla efterfrågan
men trafikformen har samtidigt lägre tillgänglighet jämfört med flextrafik utan mötesplatser.
Vid samplanering får resenärer ofta åka en omväg till sin slutdestination på grund av att
andra resenärer ska hämtas eller lämnas, vilket ökar restiden för den enskilde resenären.
Att samplanera beställningar minskar dock den totala reslängden för beställningarna vilket
i sin tur minskar trafikeringskostnaderna.
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Befolkning och resor i Askersunds kommun
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Figur 6. Befolkningsutveckling 2010 – 2016.

Askersunds kommun hade år 2016 11 282 invånare och en stor del av dessa bor i mindre
orter och på landsbygden. Detta brukar generellt sett innebära ett ökat behov av
anropsstyrd kollektivtrafik, då befolkningsunderlaget på landsbygden sällan är tillräckligt för
linjelagd kollektivtrafik. Om linjelagd kollektivtrafik ändå finns tillgänglig brukar den endast
bestå av ett fåtal turer, vanligtvis endast morgon och eftermiddag. Således är möjligheten
att bruka kollektivtrafik på kvällar och helger mycket begränsade.
De senaste sex åren har det totala antalet invånare varit relativt oförändrat. Andelen
invånare i arbetsför ålder har dock minskat något samtidigt som andelen äldre ökat från 25
procent till 28 procent. Andelen äldre bedöms även öka i framtiden vilket kan innebära ett
ökat behov av särskild kollektivtrafik.
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Figur 7. Befolkning och kollektivtrafik i Askersunds kommun.
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Ungefär 70 procent av invånarna i Askersunds kommun reser varje dag. Bilen är det
främsta transportmedlet och används i större utsträckning i Askersunds kommun än i
resten av länet. Endast sju respektive nio procent av invånarna reser med buss eller tåg.
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Figur 8. Totalt producerat trafikarbete per färdmedel. Totalt för länet i yttre ring och Askersund i
inre.

För de resor som utfördes med buss skedde cirka 203 000 påstigningar på hållplatser inom
kommunen 2016, i snitt 555 påstigande per dag. Som det går att se i Figur 9 är det stor
variation i hur mycket olika hållplatser används. De 20 mest använda hållplatserna står för
86 procent av antalet påstigande i kommunen. Askersunds busstation utmärker sig
naturligt med över 70 000 påstigande per år, vilket utgör 35 procent av det totala antalet
påstigande.
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Figur 9. Hållplatser i Askersund med flest påstigande 2016.
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Figur 10. Antal påstigande på hållplatser i Askersunds kommun år 2016. Observera att hållplatser
för linje 629 Askersund – Hammar – Nydalen saknas i kartunderlaget.
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Allmän kollektivtrafik
Nio busslinjer trafikerar Askersunds kommun. Dessa linjer och deras utbud redovisas i
Tabell 1 och Figur 11. De starkaste busstrafikerade stråken går mot Örebro och Hallsberg
där bussarna ansluter mot många tågavgångar. För de linjer som trafikerar dessa stråk
finns utbud både morgon, dagtid och eftermiddag. Även helgtrafik finns i kommunen, om
än relativt begränsad. Det är enbart linje 704 (Kumla – Hallsberg – Askersund) som har
ett helgtrafikutbud med substans. Linjen erbjuder turer till sent på kväll på vardagar
(23.10 från Kumla M-F, samt extra tur på fredagar 02.20 från Kumla) och en nattur 02.20
från Kumla på lördagar. Linje 841s (Örebro – Åsbro – Askersund) sista tur avgår 22.20 på
vardagskvällar. På lördagar finns en dubbeltur som går mitt på dagen.
Tabell 1. Linjesträckning och turutbud.

Nr

Utbud mån – fredag

Sträckning

Utbud helg

704

Askersund – Hallsberg –
Kumla

Halvtimmestrafik morgon och
eftermiddag, timmestrafik dag och kväll

706

Askersund – Laxå

7 dubbelturer

-

708

Askersund – Åsbro –
Örebro (servicelinje)

6 anropsstyrda dubbelturer

-

751

Askersund – Olshammar –
Askersund

5 enkelturer

-

752

Askersund – Åmmeberg –
Zinkgruvan – Mariedamm

4 dubbelturer

-

753

Närkesberg – Skyllberg –
Hallsberg

2 enkelturer

-

754

Askersund – Snavlunda –
Vretstorp – Brändåsen

3 dubbelturer

-

629

Askersund – Nydalen

6 dubbelturer

-

841

Askersund – Åsbro –
Örebro

Halvtimmestrafik morgon och
eftermiddag, timmestrafik dag och kväll

5 dubbelturer lör,
5 dubbelturer sön

2 enkelturer
lördag
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Figur 11. Linjenät Askersunds kommun.
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Länstrafiken Örebro ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken i länet och är en
förvaltning i Region Örebro Län. Länstrafikens trafik körs av olika trafikoperatörer som
tillhandahåller bussar och personal. Trafikoperatörerna kör på uppdrag av Länstrafiken
Örebro. I Askersund utförs linjetrafiken till cirka 60 procent av Sandarna Trafik AB, som
utför sitt uppdrag som delägare i Bivab. Totalt har de 17 bussar stationerade i Laxå och
Askersund att utföra linjetrafik i området med. Sandarna Trafik AB utför även serviceresor
med specialfordon för Länstrafiken i Örebro.
I Askersund genomfördes ett testprojekt med anropsstyrd närtrafik under 2016. Trafiken
erbjöds då mellan 09:30-14 på vardagar. Testtrafiken fick dock inget större genomslag då
endast ett fåtal personer nyttjade tjänsten och efter testprojektets slut lades trafiken ned.
Två faktorer som kan ha bidragit till det ringa resandet var att resmöjligheter endast erbjöds
vissa dagar i veckan och att testtrafiken inte marknadsfördes.

4.1

Utredning om anropsstyrd trafik i Örebro län
Länstrafiken Örebro har under 2017 arbetat med en utredning kring anropsstyrd trafik i
länet. Utredningen syftade till att klargöra möjligheter och konsekvenser med att införa så
kallad kompletteringstrafik i länet. Samhällsbyggnadsnämnden på Region Örebro län har
utifrån denna utredning beslutat att införa anropsstyrd trafik i länet och först testa det
framtagna trafikkonceptet i Nora och Askersund.
Modellen som utvecklas inom ramen för Länstrafikens utredning innebär att alla invånare i
Örebro län som har mer än 1,5 km till närmsta hållplats (innehavande minst fem dubbelturer
per vardag) är berättigade till kompletteringstrafik. Dessa personer ges möjlighet att resa
en tur- och returresa, vardagar mellan 9.30 – 14.00. En resenär får åka max tre tur- och
returresor per vecka. I och med att kompletteringstrafik erbjuds mitt på dagen så kan
befintliga fordon merutnyttjas. Resan går från resenärens hem till närmsta närtrafikhållplats
eller närmsta tätort med service. För Askersunds kommun har Resecentrum, Torget,
Gårdsjögatan, Askersunds vårdcentral och missionshuset (Åsbro) pekats ut som
målpunkter.
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Figur 12. Busslinjer i Askersunds kommun med en buffertzon på 1,5 km. Boende utanför zonen har möjlighet att
resa med kompletteringstrafik.
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Särskild kollektivtrafik
I Askersunds kommun erbjuds barn och ungdomar i förskoleklass, grundskola och särskola
skolskjuts om de uppfyller vissa krav gällande avstånd, trafiksäkerhet och
funktionsnedsättning med mera. De generella avstånden som berättigar elever till
skolskjuts beskrivs i Tabell 2 nedan.
Tabell 2 Avstånd som berättigar till skolskjuts i Askersunds kommun.

Årskurs
F–3
4–5
6-9

Avstånd hem - skola
3 km
4 km
5 km

Skolskjutsarna i Askersunds kommun utförs både inom ramen för allmän kollektivtrafik och
särskild kollektivtrafik. Skolskjutsarna inom den särskilda kollektivtrafiken upphandlas och
sköts av Askersunds kommun. De nu gällande skolskjutsavtalen kommer totalt trafikeras i
fem år, mellan augusti 2016 och augusti 2021 och entreprenörerna som kör är Sandarna
Trafik AB och Lindbergs Buss AB. Dessa två entreprenörer kör ungefär 50 procent var av
skolskjutstrafiken sett till den trafikvolym och antal fordon som de särskilda skolskjutsarna
innebär. De särskilda skolskjutsarna är uppdelade i olika turpaket som täcker upp de behov
av skolskjutstrafik som den allmänna kollektivtrafiken inte fyller i vissa områden i
Askersunds kommun.
För skolskjutsar inom den allmänna kollektivtrafiken hade Askersunds kommun år 2016
beställt 490 grundskolekort till en kostnad av 1,8 miljoner kr.
Personer med en funktionsnedsättning som har svårt att gå, resa med bil, buss eller tåg
har möjlighet att få färdtjänst. Tillstånd till färdtjänst ges de som efter ansökan och
efterföljande utredning blir beviljade. Ett färdtjänsttillstånd gäller normalt för obegränsat
antal resor i Örebro län samt 30 km utanför länsgränsen (resan ska börja eller sluta inom
Örebro län). Lägsta avgift är 40 kr för en resa upp till 15 km. Högsta avgift är 125 kr.
Personer som ska till och från sjukhus eller annan vårdinrättning men inte har möjlighet att
ta sig dit på egen hand har möjlighet att beställa sjukresa. Det är landstinget som ansvarar
för sjukresor och i Örebro län reser alla invånare gratis med kollektivtrafiken till och från
vården. Vid medicinska skäl kan resan ske med speciella sjukresefordon.
Samtliga kommuner i Örebro län har överlåtit upphandling och utförande av färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts för särskilda behov till Länstrafiken Örebro. Till ansvaret hör även
en gemensam beställningscentral för hela länet.
I dagens trafikavtal som Region Örebro har är det tre mindre fordon som trafikerar
Askersundsområdet. Dessutom finns en personbil för jouruppdrag utöver detta. Dessa
fordon chartras vilket innebär att entreprenören får 70 % av ersättningen även om ingen
trafik utförs och 100 % när trafik utförs. Kostnaden för trafiken är 450 – 500 kronor per
timme och snittkostnaden per kilometer i avtalet är cirka 37 kronor.
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Detta avtal gäller dock endast fram till mitten av år 2019 och en upphandling för ett nytt
avtal har påbörjats. En förändring det nya avtalet kommer innebära för Askersundsområdet
är att fler fordon kommer stationeras i Askersund då fordon idag måste köras in från
intilliggande trafikområden på grund av fordonsbrist.
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6

Trafikupplägg och fordon

6.1

Allmän kollektivtrafik
Den allmänna kollektivtrafik som finns i kommunen är huvudsakligen samlad i ett avtal hos
Region Örebro län. I trafikavtalet finns 39 fordon fördelade på depåer i Kumla, Askersund
och Laxå. Fordonen i avtalet är av varierande storlek och sort, gemensamt mellan dem är
att alla är fullstora bussar med fler än 30 sittplatser var.
Trafiken som utförs med bussarna är intensiv morgon och eftermiddag på vardagarna
medan det under kvällar och helger endast utförs ett mindre antal turer på ett fåtal linjer.
Detta innebär att det finns ledig fordonskapacitet som går att nyttja under kvällar och helger
samt till viss del även på vardagar mellan klockan 09:00 och 15:00.

6.2

Särskild kollektivtrafik
Idag är det 15 stycken fordon som trafikerar de särskilda skolskjutsarna i Askersunds
kommun. Dessa är alla stationerade i Askersunds kommun och 13 av dem har en kapacitet
för mellan 16 till 22 sittande passagerare. De övriga två är större, en har en kapacitet för
35 passagerare och en har en kapacitet för 50 passagerare.
De trafikuppdrag som dessa fordon har är av naturliga skäl starkt knutna till skolornas
ramtider. Utanför skoltid finns inga kända trafikuppdrag av någon större omfattning som
fordonen utför och möjligheten till merutnyttjande av dessa resurser bedöms därför vara
god.
De fyra fordon som finns i Region Örebros avtal för särskild kollektivtrafik i
Askersundsområdet är alla av mindre modell. Tre av dessa har en kapacitet för fyra till fem
sittande personer plus en till två personer sittandes i rullstol. Den fjärde bilen är en
personbil. På kvällar och helger ska två stycken fordon finnas tillgängliga för jouruppdrag.
Inget fordon är stationerat i kommunen.
Trafiken som utförs med fordonen sker främst mellan klockan 05:30 och 17:00 och nyttjas
då till den grad att förstärkning av fordon från intilliggande områden måste anordnas. Under
kvällar och helger är däremot trycket lägre på fordonen och endast enstaka turer utförs.
Detta innebär att det idag finns viss ledig fordonskapacitet inom dessa avtal, främst utanför
normal arbetstid. Det finns dock en potential att ytterligare fordonskapacitet finns att nyttja
i samband med att det kommande avtalet, som nu upphandlas, tas i drift.
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7

Dialogmöten och intervjuer
Som del i arbetet med att ta fram ett förslag till anropsstyrd trafik i Askersunds kommun har
följande dialogmöten och intervjuer genomförts:
 Dialog med klass 8 på Sjöängsskolan
 Kortare intervjuer med biträdande rektor samt trafikansvarig vid Sjöängsskolan
 Medborgardialog kvällstid på Sjöängsskolan tillsammans med ett tiotal deltagare
 Telefonintervju med förvaltningschef på socialförvaltningen i Askersunds kommun

7.1

Skolungdomar
Eleverna som deltog i skoldialogen var nyfikna på den nya typen av kollektivtrafik som
presenterades. Flera elever ser fördelar med att kunna ta sig till olika platser som de i
dagsläget behöver skjuts för att komma till. Framförallt är det kopplingar till andra större
samhällen och städer som är intressant för eleverna.
Eleverna vill också ha möjlighet att åka kollektivtrafik på kvällar och helger och till fler
platser än vad som är möjligt idag. Flera tar också upp att det behöver vara billigare att
resa än idag. Ett tydligt inspel är att det måste vara enkelt att beställa den anropsstyrda
kollektivtrafiken via telefonen.

7.2

Skolledning
Från intervjun med representanterna för skolledningen framgår det att kollektivtrafiken är
mycket viktig för skolans verksamhet då skolan har väldigt mycket skolskjuts.
Skolskjutsarna sätter ramarna för hela verksamheten och schemat anpassas efter
skolskjutsarnas ankomsttider. Att tillfälligt ändra skolschemat är som en följd av detta svårt.
I dessa frågor arbetar skolan tillsammans med Länstrafiken Örebro.
Idag blir många barn och ungdomar skjutsande av sina föräldrar i stor utsträckning och
skolledningen tror att en anropsstyrd kollektivtrafik skulle vara en fantastisk tillgång för
ungdomar när det gäller exempelvis idrott och fritidsaktiviteter.
En hel del pusslande och anpassning av verksamheten utifrån den begränsade
kollektivtrafik som finns i kommunen skulle underlättas med anropsstyrd kollektivtrafik. Det
gäller till exempel för aktiviteter som sker vid skolan utanför ordinarie schema, såsom
lågskola, modersmål, studiehandledning och läxläsning.

7.3

Medborgardialog
Ett stort engagemang och intresse för kollektivtrafikfrågor uppvisades bland deltagarna
under medborgardialogen och överlag är deltagarna mycket intresserade av just
anropsstyrd kollektivtrafik.
Bra, tillgänglig och enkel kollektivtrafik ses som avgörande för kommunens utveckling.
Kollektivtrafiken uppfattas ha en stor betydelse när det gäller att locka unga att stanna eller
flytta tillbaka till kommunen.
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Deltagarna uttryckte behov av bättre kollektivtrafik på landsbygden i kommunen.
Framförallt är det barn, ungdomar, äldre och personer utan körkort eller bil som deltagarna
ser som viktiga målgrupper.
Det är viktigt att en eventuell ny form av anropsstyrd kollektivtrafik utgår ifrån invånarnas
behov. Att den går på tider som passar, från och till platser/målpunkter som det finns behov
av och att den upplevs som trygg och säker.

7.4

Socialförvaltningens chef
Förvaltningschefen upplever att den kollektivtrafik som finns idag främst tillgodoser
arbetspendling i stråket Örebro - Askersund. Hon ser ett behov för pensionärer och
personer i mindre orter och på landsbygden utan körkort att exempelvis kunna ta sig till
centrala Askersund för att uträtta sina ärenden. Det finns äldre som är för friska för att
erbjudas färdtjänst men inte får köra egen bil.
Målpunkter som nämns som intressanta är affärer, apotek, vårdcentralen, biblioteket, frisör,
fotvård med mera. Orter som nämns som möjliga upptagningsområden, utöver landsbygd
generellt, är Zinkgruvan, Olshammar och Hammar. Att kunna ta sig vidare till Örebro, t ex
genom ett byte från anropsstyrd trafik till ordinarie linjetrafik, är intressant. Kostnaden att
resa är också en viktig fråga för målgruppen äldre.
Förvaltningschefen nämner att det tidigare försöket med anropsstyrd trafik upplevdes
begränsande i och med att det endast erbjöds resmöjlighet under vissa dagar.
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8

Behovsanalys
Grovt sett utförs resor i tre olika huvudsyften: resor till/från skola och arbete, serviceresor
och fritidsresor1. Resor vars huvudsyfte är transport till/från skola och arbete brukar främst
ske på morgon och eftermiddag på vardagar mellan klockan 06:00 – 09:00 och 15:00 –
18:00. Denna typ utgör majoriteten av alla resor som görs med kollektivtrafik i Sverige och
är ofta den faktor som dimensionerar hela trafiksystemet när det gäller antal turer och
fordon. Dagens kollektivtrafiktrafikutbud i Askersund är inte annorlunda utan är till största
del uppbyggd kring denna typ av resor. Totalt har 93 procent av Askersunds befolkning
mellan 6 och 64 års ålder har tillgång till kollektivtrafik inom 2 kilometers avstånd för resor
till/från skola och arbete.
Resorna som utförs i servicesyften är få i jämförelse med resor som utförs i pendlingssyfte,
och utgör endast någon enstaka procent av det totala antalet resor med kollektivtrafik på
landsbygden2. Tidsmässigt utförs dessa resor främst mitt på dagen och styrs till viss del av
butiker och serviceinrättningars öppettider. Den stora målgruppen för denna typ av resor
är äldre personer samt till viss del personer som av olika anledningar saknar körkort eller
tillgång till bil. Utbudet av allmän kollektivtrafik i Askersund som är anpassat för denna typ
av resor är idag inte stort och möjlighet till sådana resor finns främst i stråket Askersund –
Åsbro – Hallsberg samt till viss del mellan Laxå och Askersund. Totalt 62 procent av
Askersund befolkning som är 65 år och äldre har tillgång till kollektivtrafik inom 2 kilometers
avstånd för resor i servicesyften. Inom en snar framtid kommer dock Region Örebro testa
kompletteringstrafik som innebär att tillgängligheten till denna typ av resor kommer öka
betydligt och vara god för de flesta medborgare i kommunen.
Vad gäller resor i rekreationssyfte utförs även de i blygsam omfattning, endast drygt fem
procent av alla resor med kollektivtrafik i den svenska landsbygden. Dessa resor utförs till
största delen av vuxna personer2. Då de flesta människorna jobbar eller går i skola dagtid
vardagar är många fritidsaktiviteter förlagda till kvällstid och helger. Dagens utbud av
allmän kollektivtrafik erbjuder ungdomar och vuxna små möjligheter att resa kollektivt till
och från dessa aktiviteter. Endast 57 procent av den totala befolkningen i Askersund har
tillgång till kollektivtrafik inom 2 kilometers avstånd som möjliggör resor i rekreationssyfte.
Denna tillgänglighet till kollektivtrafiken kan ställas mot Askersunds invånares tillgänglighet
till bil. Enligt statistik från Trafikanalys finns det nästan 600 bilar per 1000 personer i
Askersund3. Enligt Region Örebros resvaneundersökning hade nio av tio hushåll i Örebro
län tillgång till minst en bil och drygt 80 procent av alla invånare körkort för personbil4.
Utifrån den trafik som idag erbjuds Askersunds kommuns medborgare är det tydligt att alla
typer av resor inte går att utföra med allmän eller särskild kollektivtrafik. Dagens trafikutbud
innebär att det främst är pendlingsresor som kan utföras medan möjligheterna till både
serviceresor och fritidsresor är dåliga eller obefintliga för ett stort antal invånare i
kommunen. De som påverkas mest av detta är barn, ungdomar och äldre personer på
Askersunds kommuns landsbygd som av olika skäl inte har tillgång till bil eller körkort. Ofta
kan de hamna i beroendeställning till andra för att kunna transportera sig till aktiviteter eller
1

Trafikanalys: RVU Sverige 2015-2016 – Den nationella resvaneundersökningen.
Ridderstedt, I. & Pyddoke, R.: Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd? Demografi och
Resmönster. VTI notat 13-2017.
3 Trafikanalys statistik om ”Fordon på väg” för året 2016.
4 Region Örebro län: Resvanor i Region Örebro län, 2017-09-26.
2
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service. I vissa fall kan detta till och med förhindra dem att över huvud taget delta i
aktiviteterna. Möjligheterna till serviceresor förbättras dock betydligt när Region Örebros
planerade kompletteringstrafik driftsätts och betyder att det endast är möjligheterna till
fritidsresor som kommer vara bristfälliga inom en snar framtid.
De dialoger som genomfördes med allmänheten i Askersunds kommun visar också att det
upplevda behovet i stort överensstämmer med de brister som idag och i framtiden finns
vad gäller resmöjligheter i Askersunds kommun. Vad som främst efterfrågades var
möjligheter för unga och äldre att åka från Askersunds kommuns landsbygd till andra större
samhällen och städer under kvällar och helger.
Bland de olika typerna av anropsstyrd trafik som presenterats tidigare i förstudien är det
främst en variant av mötesplatsbaserad flextrafik som passar de behov invånarna i
Askersund har och som många gånger brukar benämnas Närtrafik. Anledningen till att
mötesplatsbaserad flextrafik passar är bland annat för att behovet huvudsakligen är
enkelriktat, från landsbygd till samhällen och städer och sedan tillbaka, att lösningen är
inkluderande samt att den ger möjlighet till ett mer samlat resande än en ren
flextrafiklösning.
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9

Närtrafikkoncept
Utifrån Askersunds kommuns förutsättningar och behov har Sweco utformat ett
närtrafikkoncept som presenteras på de följande sidorna. Målet vid framtagandet av
trafikkonceptet var att det i så stor utsträckning som möjligt ska fylla de behov medborgarna
i Askersund har, att den skulle vara inkluderande samt att den skulle vara kostnadseffektiv
och realistiskt genomförbar.
Även om trafikkonceptet kan införas som en särlösning i länet rekommenderar Sweco att
det integreras i Länstrafiken i Örebros kollektivtrafiksystem i så stor utsträckning som
möjligt. Det finns flera anledningar till detta. Exempelvis underlättar och möjliggör detta
kombinationsresor med Länstrafikens resterande utbud för resenären samt innebär
stordriftsfördelar som ger en kostnadseffektiv trafik och administration när det gäller avtal,
drift av system och beställningscentralfunktion.
Trafiken i konceptet har utformats för att möjliggöra resor från valfri plats i kommunen
utanför de två största tätorterna (Askersund och Åsbro) och det huvudsakliga
kollektivtrafikstråket mellan Askersund – Åsbro – Hallsberg (minst två kilometer). Resan
går till närmsta målort, Askersund eller Åsbro. Trafiken har utformats så ankomsttiden är
fast på turerna in mot målorterna och så avgångstiden är fast på turerna ut från målorterna.
Anledningen till att fastlägga ankomst- och avgångstiderna är för att öka möjligheterna till
att samplanera alla trafikuppdrag och för att kunna skapa gena anslutningar till övrig
kollektivtrafik, för vidare resa till och från bland annat Örebro.
För att närtrafiken skall vara relevant föreslås en omvägstid på max 100 %. Detta innebär
att en samordnad resa med flera resenärer som stiger på längs vägen max får ta dubbelt
så lång tid som en resa den kortaste vägen normalt skulle ta. För resenärerna föreslås
ingen begränsning i antal resor.

9.1

Trafikområden
Kommunens delas in i tre områden från eller till vilka invånarna kan åka med närtrafiken.
Dessa områden är Åsbro, Askersund västra samt Askersund östra.
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Figur 13 Trafikområden för närtrafikkoncept.

Från Trafikområde Åsbro (nummer 1) ska trafiken huvudsakligen gå in mot Åsbro tätort
medan trafiken ska gå in mot Askersund i Trafikområde Askersund V (nummer 2) och
Askersund Ö (nummer 3). Områdesindelningen är gjord för att grovt följa de naturliga
förutsättningar som geografi och infrastruktur ger samt de befolkningsmönster som finns i
kommunen. I Tabell 3 redovisas antal invånare i målgruppen, area samt snittavstånd in till
närmsta målort.
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Tabell 3 Övergripande statistik om målgrupp, trafikområdets area och målgruppens snittavstånd till
målort fördelat per trafikområde.
Antal invånare
Område 7 - 14 år 15 - 19 år 20 24 år 65 - 75 år 76 - 85 år
Askersund V 122
63
51
248
76
Askersund Ö 187
114
97
467
152
Åsbro
92
45
49
199
55

86 år och Totalt Total area Snittavstånd
äldre
invånare (hektar) till målort (km)
21
581
32 222
9,5
36
1 053
21 604
11,3
12
452
21 313
9,2

Enligt statistiken i tabellen finns det likheter mellan de tre områdena. Trafikområdet
Askersund Ö utmärker sig dock med dubbelt så många invånare i målgruppen jämfört med
de två andra områdena och ett något längre snittavstånd. Anledningen till detta är för att
invånarna bor mer samlat i detta trafikområde jämfört med de andra områdena vilket kan
innebära att även på och avstigningar förväntas ske mer geografiskt samlat med kortare
körvägar för fordonen som följd.

9.2

Målpunkter och funktion
Trafikupplägget är utformat för att ge maximal nytta med begränsade resurser. Det
huvudsakliga behovet som lyfts i dialogen inom ramen för detta projekt är resor till och från
större orter där aktiviteter och serviceutbud finns. I förslaget har därför möjligheten att resa
över dagen till och från de större orterna i Askersunds kommun och länet prioriterats,
exempelvis till Askersund, Åsbro, Hallsberg och Örebro.
Då många av de specifika målpunkter som efterfrågas finns utspridda över tätorternas yta
i både Askersund och Åsbro föreslås även att närtrafiken stannar för av och påstigande vid
två till tre fasta punkter inom tätorterna. För Askersunds del kan hållplats Askersund
Idrottsvägen samt hållplats Lundby vara relevanta utöver Askersund Resecentrum. För
Åsbros del kan den handla om hållplats Åsbro Affären utöver hållplatsen Missionshuset
Åsbro.
För att maximera den anropsstyrda närtrafikens funktion har prioritering gjorts för att sprida
resmöjligheterna över helgdagarna för att dels ge möjlighet att i stor utsträckning kunna
välja turer som passar någorlunda bra i tid mot den eller de aktiviteter som ska deltas i.
Vidare har gena anslutningar till och från den övriga allmänna kollektivtrafiken prioriteras
över gena anslutningar till specifika aktiviteter.

9.3

Turer och utbud
Trafiken föreslås utföras utifrån en fastlagd tidtabell med fasta tider. Detta för att minska
mängden fordonsresurser som behövs och för att öka beläggningsgraden i fordonen. Initialt
föreslås närtrafiken trafikera enligt tidtabellerna som presenteras i Tabell 4 till Tabell 9.5
5

Tidtabellerna visar, förutom turutbudet, även anslutning till och från den allmänna kollektivtrafik som finns i
området. En asterisk vid en anslutningstid innebär att anslutning endast finns under delar av året alternativt att
anslutningen inte ger möjlighet att åka hela vägen till Örebro. Då trafikeringen i trafikområdena är flexibel utifrån
de bokningar resenärerna har gjort är det inte möjligt att definiera någon specifik tid på förhand utan är något
som meddelas resenären av trafikoperatören inför resan.
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Trafiken föreslås utföras genom en dubbeltur måndag till fredag, fyra dubbelturer och en
enkeltur på lördagar samt tre dubbelturer och en enkeltur på söndagar. Trafikupplägget
motsvarar ungefär samma öppettider som den allmänna kollektivtrafiken i stråket
Askersund – Åsbro – Hallsberg.
Tabell 4 Förslag till tidtabell för Trafikområde Åsbro - Åsbro.
M-F

L

Trafikområde Åsbro

X

X

Missionshuset Åsbro

17:28

08:43

Ansl. mot Askersund

17:37

Ansl. mot Örebro

17:33

L

L

L

S

S

S

X

X

X

X

X

X

10:26 13:51 17:56 09:55 13:41 17:45
10:31 13:56 18:01 10:31 13:46 17:51

08:48

11:23

19:08 10:00

Tabell 5 Förslag till tidtabell för Åsbro - Trafikområde Åsbro.
M-F

F

L

L

L

L

L

19:08

S

Ansl. från Askersund

21:28

22:36 12:38

Ansl. från Örebro

20:53

22:53

Missionshuset Åsbro

21:28

23:00 12:38 15:33 19:08 22:01 23:48 10:15

Trafikområde Åsbro

X

15:33

X

X

X

23:48 10:15

S

S

14:43

19:38

S

22:01

X

X

21:06

X

X

14:43

19:38

21:30

X

X

X

Tabell 6 Förslag till tidtabell för Trafikområde Askersund V - Askersund centrum.
M-F

F

L

L

L

L

L

S

S

S

S

Ansl. från Åsbro/Örebro

21:20

23:20 10:57*

14:22*

16:00

18:27 22:27 10:57

14:12

18:17*

21:32

Askersund Resecentrum

21:30

23:30

11:00

14:30

16:15

18:30 22:27 11:00

14:15

18:30

21:32

Trafikområde Askersund V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabell 7 Förslag till tidtabell för Askersund centrum - Trafikområde Askersund V.
M-F

F

L

L

L

L

L

S

S

S

S

Ansl. från Åsbro/Örebro

21:20 23:20 10:57* 14:22* 16:00 18:27 22:27 10:57 14:12 18:17* 21:32

Askersund Resecentrum

21:30 23:30

Trafikområde Askersund V

X

X

11:00

14:30

X

X

16:15 18:30 22:27 11:00 14:15
X

X

X

X

18:30

21:32

X

X

X

Tabell 8 Förslag till tidtabell för Trafikområde Aksersund Ö - Askersund centrum.
M-F

L

L

L

L

S

S

S

Trafikområde Askersund Ö

X

X

X

X

X

X

X

X

Askersund Resecentrum

17:10

08:23

11:00

14:00

16:13

09:35

14:15

17:45

Ansl. mot Åsbro/Örebro

17:15

08:28

11:05

16:18

09:40

14:23

Tabell 9 Förslag till tidtabell för Askersund centrum - Trafikområde Askersund Ö.
M-F

L

L

L

L

L

S

S

S

S

Ansl. från Åsbro/Örebro

21:20 23:20 10:57* 14:22* 16:00

18:27

22:27

10:57

14:12

18:17* 21:32

Askersund Resecentrum

21:30 23:30

Trafikområde Askersund Ö

9.4

F

X

X

11:00

14:30

16:15

18:30

22:27

11:00

14:15

18:30

21:32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Beställningsrutiner
För att möjliggöra samordning och övrig logistik måste resorna förbeställas. Det bästa vore
om förbeställningstiderna var liknande de som gäller för all annan anropsstyrd trafik i länet.
I Örebro län skiljer dock förbeställningstiderna markant mellan olika typer av trafik:
närtrafiken i Laxå samt sjukresor skall beställas senast klockan 16 dagen innan resa,
färdtjänst ska beställas i ”god tid (gärna dagen innan)”6 och linje 708 som trafikerar Örebro
– Åsbro – Askersund ska förbeställas senast 30 minuter före avgång.
Med anledning av de förutsättningar som råder för det föreslagna närtrafikkonceptet
gällande bland annat geografi och målgrupp är inget av de tidigare nämnda exemplen på
förbeställningstid rimliga. Istället föreslås att närtrafiken måste förbeställas senast tre
timmar innan turen avgår eller ankommer tidsatt hållplats. Då borde tid finnas för både
framkörning av fordon och samordning av resenärer men samtidigt vara någorlunda
attraktiv för resenärerna.

6

Informationsblad: Information för dig som har tillstånd för färdtjänst. Region Örebro län, Färdtjänstenheten.
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För registrering, hantering och samordning av beställningarna vore ett samarbete med
Region Örebro läns beställningscentral att föredra. De har både lämpliga systemstöd och
kompetens när det kommer till dessa uppgifter. Beställningscentraler som hanterar
bokningar från flera olika aktörer och avtalsstockar tenderar vara ekonomiskt och
kvalitetsmässigt fördelaktiga jämfört med särlösningar. För närvarande pågår dock en
diskussion internt på Region Örebro län om bland annat ansvarsfördelning och hantering
av anropsstyrd trafik. Det är därför oklart om beställningscentralen är öppen för hantering
av annan trafik än sjukresor och färdtjänst som går i deras egen regi.
Alternativet till Region Örebro läns beställningscentral är att entreprenören som utför
trafiken även får uppdraget att hantera bokningar och samordning. De brukar generellt ha
goda kunskaper om trafikering och samordning av den trafik de utför. Incitamenten för dem
att samordna trafiken är dock låg då de själva har ett ekonomiskt intresse i trafiken och
dess volym. Detta kan leda till en högre kostnad för trafiken än om det är en oberoende
tredje part som hanterar samordningen, exempelvis en beställningscentral.
Då närtrafikkonceptet vänder sig till målgrupper som generellt har relativt låg köpkraft (barn,
ungdomar och äldre) är det viktigt att prissättningen är realistisk utifrån deras
förutsättningar. Taxan som föreslås är avståndsbaserad med en subventioneringsgrad
som ökar med avståndet. I Tabell 10 redovisas föreslagna biljettpriser och priskategorier
för närtrafiken.
Tabell 10 Prissättning för närtrafik.

Resavstånd

Biljettpris
barn/ungdom/pensionär

Biljettpris vuxen

(0 - 26 år samt 65+)
2 km – 9,9 km

8

16

10 km – 19 km

12

24

20 km -

14

28

Utifrån de målgrupper som är tänkta att använda närtrafiken som föreslås kommer ett
behov finnas för både en traditionell lösning av betalning med kort och kontanter samt
nyare lösningar som medger betalning med mobiltelefon.
Vilken lösning som blir enklast och billigast att använda för kort- och kontantbetalning av
färdbiljett beror till viss del om fordonen som används för trafiken redan har betalsystem
installerade eller inte. Har fordonen redan betalsystem, som exempelvis fordonen som går
inom ramen för den allmänna kollektivtrafiken, är en enkel och billig lösning att använda
dessa om den möjligheten finns. Om dessa inte kan användas eller om fordonen som
används inte redan har betalsystem kan en taxameter för taxibilar eller liknande användas.
Dessa system är förenade med en viss kostnad både för system och montering. Ett billigare
alternativ är då det appbaserade iZettle. Betalsystemet består då av en app som installeras
på valfri telefon eller surfplatta samt en trådlös kortläsare.
För betalning med en smart telefon använder Länstrafiken Örebro en appbaserad lösning
från företaget Infospread. Med små och enkla administrativa åtgärder kan köpmöjlighet för
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närtrafik i Askersund läggas in i appen. Resenären kan då välja att betala med antingen
kort eller faktura7. För att använda den lösningen måste en dialog föras med Länstrafiken
Örebro.

9.5

Skalbarhet
Det föreslagna närtrafikkonceptet har utformats för att vara skalbart utifrån kommunens
ambitionsnivå, deras tillgängliga medel för finansiering samt det verkliga resandebehovet.
Den grundtrafik som presenterats i konceptet i denna förstudie har skapats för att vara
möjlig att trafikera med tre stycken fordonsresurser. Från denna grundtrafik är det möjligt
att skala upp trafiken genom att öka antalet turer och fordon. Det är även tills viss del möjligt
att skala ner trafiken genom att minska antalet turer, däremot bedöms det vara svårt att
minska antalet fordon om rimliga restider ska kunna erbjudas resenärerna.
Om trafiken går att skala upp eller ner beror även på hur trafikavtalet med trafikoperatören
kommer se ut. Då ett nytt trafikavtal (eller tilläggsavtal till befintligt avtal) sannolikt måste
tas fram för att realisera detta koncept är det en god idé att bygga in en flexibilitet i avtalet
som tillåter upp- och nerskalning av trafikvolymen om behoven eller förutsättningarna
förändras under avtalets gång.

9.6

Avtal
Det finns idag inget avtal som har ett direkt stöd för den trafiklösning som föreslås i
Askersunds kommun. Det finns däremot möjlighet att utöka trafikvolymen i de trafikavtal
som idag gäller för den särskilda och allmänna kollektivtrafiken tillräckligt mycket för att det
föreslagna konceptet inte ska behöva upphandlas separat.
Vilket avtal eller vilken kombination av avtal som är bäst att välja beror till stor del på vilka
fordon som passar bäst för trafikuppgiften. Beroende på omfattning av resande så kan
Askersunds kommuns skolskjutsavtal eller Region Örebro läns trafikavtal för färdtjänst och
sjukresor vara lämpliga utifrån fordonsstorlek och tillgänglig fordonskapacitet. Det enkla
valet vore att använda endast skolskjutsavtalet då Askersund själv har full rådighet över
detta avtal. Ska något Region Örebro läns avtal användas måste självklart dialog föras med
dem om vad som är möjligt och vad som är lämpligt. Oavsett val av avtal för trafikering av
närtrafikkonceptet måste förhandling med aktuell entreprenör upptas för avtalsmässig
reglering av själva uppdraget, pris och kvalitet.

9.7

Ekonomiska konsekvenser
Då det föreslagna närtrafikkonceptet är unikt och utformat utifrån Askersunds kommuns
specifika behov det svårt att med en stor noggrannhet uppskatta kostnaderna en sådan
lösning kan medföra. Som referens kan nämnas att andra typer av mer renodlad flextrafik
brukar innebära kostnader om mellan 200 – 250 kronor per resenär. Den typen av trafik
brukar vanligtvis vara utformad för en högre flexibilitet än det koncept som föreslås i denna
7

Plattformen stödjer även Swish som betalningsalternativ. Alternativet är dock inte tillgänglig i Länstrafiken
Örebros version av appen än.
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förstudie. Om den föreslagna trafiken blir välanvänd är det därför rimligt att kostnaden blir
lägre än detta då möjligheten att samordna resorna blir större.
Med hjälp av antaganden är det dock möjligt att grovt uppskatta vad den föreslagna
trafiklösningen potentiellt sett kan kosta. Då det faktiska användandet är mycket svårt att
uppskatta och till stor del beror på vilken nivå av marknadsföring som görs av trafiken
presenterar vi två olika scenarier för att visa hur kostnadsutfallet kan bli. Det ena scenariot
ska spegla kostnaderna om trafiken blir välanvänd medan det andra scenariot speglar om
den blir mindre använd. En sammanställning av dessa antaganden redovisas i Tabell 11
nedan.
Tabell 11 Antaganden om nyttjande av föreslaget närtrafikkoncept.

Antagande

Scenario 1 – Välanvänd

Andel av målgrupp som
nyttjar trafiken

15% av ungdomarna, 10%
av pensionärerna och 1%
av övriga invånare
2 gånger i veckan
50%
0,75 st.

Nyttjandefrekvens
Andel utförda turer
Antal bokningar per resa

Scenario 2 – Mindre
använd
5% av ungdomarna, 2% av
pensionärerna och 0,5%
av övriga invånare
1 gång i veckan
30%
0,75 st.

Även priset för de specifika transporttjänsterna som måste köpas eller utföras är okänd.
Utifrån priser och kostnader i de befintliga avtalen för Askersunds kommuns skolskjutsar
(40 kronor per kilometer) och Region Örebro läns färdtjänst/sjukresor (37,3 kronor per
kilometer) har kostnader för upphandlad trafik och bokningsadministrationstjänster
uppskattats. Snittintäkt per resa har uppskattats utifrån snittavstånden för resor mellan
trafikområde och målort samt andel sålda biljetter med reducerat pris (barn, ungdomar och
pensionärer). Dessa antaganden redovisas i Tabell 12.
Tabell 12 Antaganden om kostnader och intäkter.

Kostnad eller intäkt
Kostnad - Trafik
Kostnad – Beställningscentral
Intäkt – Barn/ungdom/pensionär
Intäkt – Vuxen

Mängd
40 kr/km
20 kr/bokning
10 kr/resa
18 kr/resa

Utifrån de ovan beskrivna antagandena har totalkostnaderna för de två olika alternativen
kalkylerats.
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Tabell 13 Kalkylerade kostnader och intäkter för scenarierna.

SCENARIO 1 - Välanvänd
Kostnader
Summa
Rörligt pris drift
1 639 200 kr
Kostnad BC
428 017 kr
Fast kostnad
0 kr
Summa kostnader
2 067 217 kr

SCENARIO 2 - Mindre använd
Kostnader
Summa
Rörligt pris drift
983 520 kr
Kostnad BC
61 390 kr
Fast kostnad
0 kr
1 044 910 kr

Intäkter
Biljetter ungdom
Biljetter vuxen
Summa intäkter

Intäkter
Biljetter ungdom
Biljetter vuxen

Total årlig kostnad

Summa
259 584 kr
46 369 kr
305 953 kr
1 761 264 kr

Total årlig kostnad

Summa
34 486 kr
11 592 kr
46 079 kr
998 831 kr

Scenario 1 skulle innebära en total årlig kostnad om drygt 1,7 miljoner kronor för medan
Scenario 2 skulle innebära nästan en miljon i kostnader för Askersunds kommun. Den
högre nyttjandegraden i det första scenariot innebär att både intäkternas del i
kostnadstäckningen och beställningscentralens andel av de totala kostnaderna är större
än i det andra scenariot. Detta leder till att den offentliga subventioneringen av Scenario 1
är 60 kronor per resa, cirka 85 procent av de totala kostnaderna, och för Scenario 2 244
kronor per resa, cirka 95 procent av de totala kostnaderna.
Med utgångspunkt i de resvanor som finns hos medborgarna i Askersund och det tidigare
försöket med anropsstyrd närtrafik är sannolikheten högre att det verkliga utfallet kommer
överensstämma med det andra scenariot snarare än det första. För det första så skulle
resandet i Scenario 2 utgöra cirka två procent av det totala resandet med kollektivtrafik i
kommunen. Detta är något lägre än för rikssnittet för kollektivtrafikresor i rekreationssyfte
på landsbygden men kan vara realistiskt initialt då etablering av ny trafik och ändring av
resvanor tar tid. För det andra innebär detta alternativ att kostnaden är ungefär densamma
som för flextrafik någon annanstans i Sverige.
En viktig sak att poängtera är att ytterligare kostnader kan komma att tillkomma utöver de
redovisade för de två olika scenarierna. Exempelvis kan kostnader tillkomma för olika
tekniska system kopplat till bokning och betalning av resorna, beroende på om det finns
befintliga system som kan merutnyttjas eller om nya måste införskaffas. Dessutom kan en
drift av en närtrafiklösning innebära att resurser måste sättas in för arbetsuppgifter som
uppföljning, utveckling och kundservice med mera.
Kostnaderna för de två presenterade scenarierna kan ställas mot de potentiella
kostnaderna en utökning av den ordinarie kollektivtrafiken skulle innebära. Ponera att alla
linjer i kommunen som saknar kvälls- och helgtrafik utökas med ett liknande anropsstyrt
turutbud som i närtrafikförslaget. Om antagandena kring andel utförda turer och
nyttjandefrekvens med mera från Scenario 2 samt de förändringspriser som entreprenören
angett i anbudet används skulle totalkostnaderna för kommunen bli cirka 935 000 kronor
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per år grovt räknat8. I denna siffra ingår då alla kostnader för administration och tekniska
system.

9.8

Ekonomiska faktorer som kan möjliggöra ett försök med anropsstyrd trafik
Då förslaget till anropsstyrd närtrafik till stor del handlar om att fylla ett tomrum i dagens
utbud av allmän och särskild kollektivtrafik är sannolikheten stor att det kommer kräva
ytterligare finansiering från kommunens sida jämfört med dagens trafikering. Ett projekt
gällande pilotdrift och test av närtrafikkonceptet kan dock vara berättigat till EU-stöd.
Tillväxtverket har för närvarande en utlysning inom ramen för programmet Östra
Mellansverige och Regionala utvecklingsfonden. Temat för utlysningen är Smart och
hållbar tillväxt för alla och har ett specifikt insatsområde som kan passa en pilotdrift av ett
närtrafikkoncept. Inom detta insatsområde är det möjligt att söka pengar för satsningar som
bland annat bidrar till:
 ”Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar
energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom
bostadssektorn.”
Genom denna utlysning är det möjligt att få upp till 50 procent i medfinansiering under en
period upp till 36 månaders tid. Resterande medel ska utgöras av offentliga eller privata
medel. Ansökan för dessa medel kan göras till och med 8 mars 2018.

8

Summa av tillkommande trafikkostnader och kostnader för beställningscentralstjänster.
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