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Bakgrund 

En utredning för Sala tätortstrafik har gjorts av SWECO på uppdrag av 
Kollektivtrafikforvaltningen i Västmanland under våren 2013 (bifogas). I denna utredning 
beskrivs mer utförligt bakgrund, målpunkter, omvärldsanalys samt demografiska data. Med 
SWECOS utredning som underlag har kollektivtrafikforvaltningen enligt kommunens 
önskemål tagit fram två trafikförslag för tätortstrafiken i Sala. 

I. Silverlinjen behålls men linjesträckningen ses över och vissa turer och tider 
anropsstyrs. 

2. Silverlinjen ersätts med en anropsstyrd tätortstrafik likt "Arbogamodellen" fast med 
fasta hållplatser, s.k. flexpunkter. 

Förutsättningar får båda fårs lagen 

• Utökade öppettider mellan ca 9:00/9:30 - 19:00 vardagar 
• Trafik mellan ca 10:00 - 14:00 lördagar, ingen trafik söndagar 
• Trafikområde är Sala tätort 
.. Förslag 1 och 2 är båda kQstnadsbereknade med samma taxa på 20 kr och 3 timmar$ 

övergång 
• Trafiken är öppen for allmänheten men fokus ligger på mål punkter och behov for 65+ 

Förslag l, Silverlinjen behålls men linjesträckningen görs om 
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Silverlinjen körs med buss som idag fast linjesträckningen görs om. Linjen startar vid 
ÄkrahallenlBerggatan och körs via Resecentrum - Fiskartorget - Fridhem - Fredstorget -
Jakobsberg till Ängshagen och åter. Turtätheten är samma som nuvarande, varje timme i 
vardera riktningen, tidtabellförslag bifogas. 
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Ett basutbud av anropsstyrda turer med Silverlinjen körs mellan Skuggan och till Fiskartorget 
via Sjukhuset och Resecentrum (blå fyrkanter) med möjlighet att byta till ordinarie Silverlinje, 
övriga tider hänvisas till befintlig linje 63 (Möklinta - Broddbo - Skuggan - Sala). Tidtabeller 
för föreslaget bifogas. 

Fördelar: 
• Enklare tidtahell, ingen ringlinje på den södra delen som idag 
• Innebär kortare restid till centrum för boende på Turboijakobsberg, man slipper åka 

runt som idag 
• Fasta avgångstider 
• Nya handelsområdet Fridhem trafikeras 
• Ingen förbeställning (utom de tider detta markeras i tidtabellen) 

Nackdelar: 
• Försämring för Skuggan och Dalhem mot idag 
• Sämre yttäckning än en anropsstyrd tätortstrafik typ "Arbogamodellen" 
• Willys vid Kungsängsgymnasiet och Lidl trafikeras inte som idag, tid för detta finns 

inte med eH styv tidtabell. Linje GO (Saladanlfo - Sala) täckt;i' en del aV behovet 
• Ny håilplats måste byggas på Ringgatan vid Silvervallen (Lidl) samt Fridhem 
• Vissa turer, främst mellan ca 15:00 - 19:00 vardagar anropstyrs. Resenären ringer och 

beställer senast I timme tore den avgång att man vill åka 

Beräknad nettokostnad i 2014 års prisnivå: 

I Nettokostnad rambudget 2014 1 1 137000 kr 
Nettokostnad förslag (linje + anropsstyrda turer) I 550000 kr 
[nläkterna har uppskattais iill: (20 kr x 13000 resor) 250000 kr 
Summa ökade kostnader 413000 kr 

Kostnaden för den anropsstyrda delen av trafiken är svår att beräkna. Om t.ex. många 
skolelever väljer att åka dessa turer kan kostnaderna öka drastiskt. Den anropsstyrda delen är 
kostnadsberäknad på total tidtabell produktion (timmar) x 400 kr/timmen. Behövs ytterligare 
fordon vid hög belastning blir trafiken dyrare och körs inte alla anropsstyrda turer kan den bli 
billigare än beräknat. 

Som en jämförelse har jag även räknat ut motsvarande kostnad att köra alla turer mellan Äkra 
- Ängshagen med buss mellan klockan 15 :00 - 19:00 vardagar i stället för anropsstyrda turer 
(folnut T i iidtabeiilörsiagei). Ndiokosinaden beräknas med deiia aliernativ tiIi ca i 800000 
kr med samma antal resor (13000) som antagits i SWECOS utredning, ca 660 000 kr dyrare 
än dagens trafik. 
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Förslag 2, anropsstyrd tätortstrafik med flexpunkter 

I \ 
I \ 

I J 
I I 
" I 

" I 
" I 

'-_ .... I 

S"a I 

-
Förslaget innebär att resenären beställer sin resa från och till en flexpunkt (hållplats) senast I 
timme innan resan påbörjas för att utföraren skall kunna samordna resorna på bästa sätt. 
Resenären har ingen fast avgångs- eller ankomsttid och vid hög belastning kan man få vänta. 
Öppettiderna är samma som förslag I, 09:00 - 19:00 vardagar samt 10:00 - 14:00 lördagar. 
Kostnaderna för denna typ av trafik är svårare att beräkna. Trafikkostnaderna ökar om fler 
reser. Samtidigt minskar kostnaden per resa om man fyller fordonen med effektiv 
samordning. Samma modell för kostnadsberäkning som SWECO har använts. Kostnaderna 
kan kontrolleras med hjälp av taxa, trafikeringsområde samt antal fordon i trafik. 

Flexpunkterna (hållplatserna) bör placeras så att de flesta resenärer inom trafikområdet inte 
får längre än ca 300 - 400 meter till närmaste flexpunkt. I kartan har vi som ett förslag 
placerat ut 37 st. flexpunkter och yttäckningen visas med en radie av 300 meter från dessa. 
Placering och antal bör diskuteras med kommunen samt intresseorganisationer. För att kunna 
utföia trafiken så cffdcrivt som möjligt bÖi inte trafikomiådet van, fÖi stort. 

För att kunna kontrollera kostnaderna föreslås att endast egenavgiften gäller (20 kr), inga VL
eller skolkort. 
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Fördelar: 
• Bra yttäckning i tätorten, områden som idag inte har trafik kan täckas in 
• Flexibel trafik, lättare att förändra utefter ändrade förutsättningar 
• Ingen tidtabell behövs, resenären ringer ett telefonnummer och får hjälp med sin resa 
• Närhet till viktiga målpunkter 
• Trafiken bedöms vara mer kostnadseffektiv 

Nackdelar: 
• Inga fasta avgångs- och ankomsttider 
• Kostnaden svår att förutse 

Kostnader: 

SWECOS utredning anger en nettokostnad på 534 000 kr för 13 000 resor per år och ett 
biljettpris på 20 kr för en enkel resa. Med ökade öppettider samt taxan 20 kr med 3 timmars 
övergång k0mm<::r ~~nnl)li.kt r",s~ndet att öka betydligt mer och ciärmed liven Imstnaderna . Vi 
har räknat med en snittintäkt per resa med 11.30 kr exkl. moms och antagandet att de flesta 
komltler all utnyitja 0vergångstiJen äveu mr återr"s" . 
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13 000 resor per år 633 100 kr 
20 000 resor per år 974000 kr 
30 000 re,or per år l 46i 000 kr 
40 000 resor pe~ år l 948000 kr 

Sammanfattning 

Den nuvarande Silverlinjen har körts i ol ika varianter och trafikupplägg under många år och 
är väletablerad. Resandet har dock legat still eller minskat genom åren och kostnaderna för 
trafiken ökar. Linjen täcker heller inte in cll:l områden och mli!purJ(ter och även om man gör 
om linjesträckningen kommer fortfarande dessa brister att bestå. 

Vi bedömer att en anropsstyrd trafiklösning, en variant av "Arbogamodellen" med 
flexpunkter (hållplatser) för att definiera trafikområdet är en bra lösning för Sala. Tra fiken blir 
flexibei med en god service för måigruppen 65+ och kan enkeit justeras över tid utan 
begränsning av tidtabell skiften. Kostnaderna är svåra att förutse men taxa, antal fordon, 
trafikeringstid och flexpunkternas antal och placering är faktorer som påverkar. Både service 
och effektivitet, kostnad per resa, bedömer vi kommer att öka med en anropsstyrd 
trafiklösning. 

Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland 

Peter Backman 
Trafikplanerare 

Bilagor: 
Tidtabellförslag Silverlinjen 
Rapport Trafikf6rslag Sala tätort (SWECO) 
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1 Inledning 

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft som bland annat innebar att det i 
varje län har det inrättats en ny regional kollektivtrafikmyndighet. I Västmanland är det 
Landstinget som har ensamt ansvar och utgör den nya kollektivtrafikmyndigheten. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsö~ningsprogram 
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och i det nu gällande programmet, "Trafik
forsörjningsprogram för kollektivtrafik" från år 2012, har fem övergripande mål för 
kollektivtrafiken formulerats. 

De övergripande målen är att kollektivtrafiken ska vara ett verktyg för: 

• Tillgänglighet för en väl fungerande arbetsmarknad 

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

• Långsiktigt hållbart resande 

• Säker resa 

• Enkel och attraktiv resa 

En utmaning för myndigheten är att på bästa sätt förena dessa mål, av vilka en del kan 
stå i konflikt med varandra. Exempelvis kan målet om tillgänglighet innebära linjer med 
stor geografisk yttäckning vilket i sin tur innebär linjer med många stopp och låg 
medelhastighet. Detta kan då stå i konflikt med målen attraktiv resa och hål!bart resande, 
som nås genom snabba och effektiva resmöj!igheter för att uppnå en hög marknadsandel 
för kol!ektivtr8fiken. 

I december 2012 fick Sweco i uppdrag av Landstinget Västmanland att se över 
tätortstrafiken i sex orter i Västmanland. Detta PM redovisar resultatet av utredningen 
avseende Sala tätort. 

'1.1 Mål, syfte och avgränsningar med utredningen 

Det övergripande målet för denna utredning är att komma med förslag till utveckling av 
tätortstrafiken som kan bidra till att nå de i kollektivtrafikprogrammet uppsatta målen 
Uppdraget syftar dels till att skapa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken , vilket kan bidra 
tili att minska antalet sjukresor och resor med färdtjänst, dels till att åstadkomma en 
kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen och därmed vara attraktiv för arbetsresor och 
övrigt vardagsresande. Uppdraget avser tätortstrafik i centralorten Sala . Regional- och 
kommunal trafik behandlas där samordning med tätortstrafiken är möjlig. 
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1.2 Projektorganisation 

Jakob Klasander 
Roland Petersson 
Emelie Larsson 
Jack Lu 

Projektledare, Landstinget Västmanland 
Uppdragsledare, Sweco 
Utredare, Sweco 
Utredare, Sweco 

Under utredningens gång har kontakter tagits med berörda kommuner och entreprenörer. 
Tidigt i projektet bjöds representanter från de sex kommunerna in till ett förankringsmöte. 
På mötet informerades om uppdraget och kommunerna fick möjlighet att komma med 
inspel till utredningen. 
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2 Underlag 

2.1 Befolkning 

Sala kommun har cirka 21 500 invånare (SCB, 2011) , varav drygt 12 000 bor i tätorten 
(SCB, 2010). Antalet boende är störst i områdena Akra, Centrum och Kungsängen. Det 
är även här och i området söder om järnvägsstationen som andelen invånare över 65 år 
är störst (Figur 1). Cirka 25 procent av tätortsbefolkningen är över 65 år. 

Utbyggnadsplaner finns främst i Angshagen men även kring Måns Ols, Arnebo och 
Styrars. 

. .... o 1000 --
meter 

• ·'801, 
• '9-s.u, 
• 65-11. 

Figur r Boende och över lator! på nyckelkodsnivå 2011. 
Nyckelkodsområden med mindre än 10 invånare redovisas ej. (Källa: SCB. bearbelad av SWECO) 
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2.2 Målpunkter 

Inom tätorten finns fem grundskolor och gymnasieskolan Kungsängsgymnasiet med cirka 
1000 elever. Drygt 100 elever pendlar till Kungsängsgymnasiet från andra kommuner. 

Salas kommersiella service är koncentrerad till centrum, där gallerian Sala torg utgör en 
viktig mötesplats. De stora livsmedelsbutikerna ligger dock utanför centrum. 
Västmanlands sjukhus Sala och vårdcentralen är belägna intill Sala station. 
Kriminalvårdsanstalten Salberga ligger väster om centrum och i norra delen av orten 
ligger Rättpsykiatri Västmanland . Inom tätortens gränser finns fem seniorboenden. 

Täljestenen är ortens kulturkvarter med bland annat bibliotek, museum och cafe. Även 
församlingshemmet Mikaelsgården vid Kristina kyrka och Folkets hus är viktiga 
mötesplatser, speciellt för den äldre befolkningen. I Mån-Olsområdet finns badplats, 
restaurang och cafe som lockar både invånare och tillfälliga besökare. I Lärkans 
sportcenter finns idrottshall, simhall, fotbollsplan och friidrottanläggning. 

Sala silvergruva är ortens största lUfistfnåi iYled cirka 75 000 besökare va.je år. 

Målpunkterna [:lom o:1e:i ligger vä!digt utspridda, vilket framgår: Figur 2. 

Figur 2. Viktiga må/punkter inom centra/orten Sa/a. 
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SWECO~ 

2.3 Arbetsmarknad 

Salas arbetsmarknadsområde inkluderar tätorterna Sala, Västerfärnebo, Salbohed, 
Möklinta, Kumla kyrkby, Ransta, Sätra brunn och Heby. Enligt "Trafikförsörjningsprogram 
förkoflektivtrafik" från år 2012 bedömer Sala kommun att tågtrafiken mellan Sala och 
Uppsala bör utökas. 

Sala är en utpendlingsort med nästan dubbelt så många utpendlare som inpendlare 
(Figur 3). Av kommunens invånare arbetspend!ar cirka 3 800 till någon annan kommun, 
huvudsakligen till Västerås, men även Heby, Avesta, Uppsala och Stockholm. Cirka 1800 
personer arbetspendlar till Sala kommun, främst från Västerås och Heby. I Figur 3 nedan 
redovisas de dominerande pendlingsströmmarna till och från Sala kommun. (SCB, 2011) 

medjelHckan 

Uppsala 

F!;ur 3. Per:dlfngc$trömmor fi.'l och från Sala "~ammun. . övs; 
redovisas pendlingsströmmar större ~n 30 personer. (K~lIa: sca 2011, bearbetad av SWECOj 

Den största näringsgrenen i Sala är vård och omsorg , där många arbetstillfällen finns på 
ortens äldreboenden, kriminalvårdsanstalten , sjukhuset, vårdcentralen eller inom 
rättspsykiatrin . Dessa arbetstillfällen är lokaliserade till olika platser på orten. Sala har 
även många mindre industriverksamheter som främst är lokaliserade till områdena Nybo 
och Fridhem. 
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3 Dagens kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken i Sala tätort består av tätortstrafik, landsbygdstrafik, regional 
stombusstrafik och tågtrafik. Tiltortstrafiken utgörs av två servicelinjer som trafikerar inom 
tätortens gränser. Landsbygdstrafiken trafikerar inom kommunens gränser, mellan 
kommunens yttre delar in till huvudorten. Den regionala stombusstrafiken går mellan 
kommunerna, oftast mellan större tätorter. 

Kollektivtrafiken i Sala är främst utformad för att ge arbets- och studiependlare möjlighet 
alt ta sig mellan kommunens mindre orter och Sala tätort, med anslutning till tågtrafiken 
vid Sala station. Inom tätorten kan invånarna med buss ta sig mellan de flesta 
målpunkterna och bostadsområdena på vardagar, och till viss del även på lördagar. 

Vid Sala Resecentrum eftersträvas samordning mellan tåg , stombusstrafik, 
landsbygdstrafik och tätortstrafik . 

3.1 Tätortstrafik 

Tätortstrafiken utgörs av två linjer som går under benämningarna Silverlinjen och Sala 
Silvergruva. För tidtabeller, se Bilaga 1. 

Silverlinjen binder samman de västra och södra stadsdelarna med centrum och trafikeras 
kL 07-15.30 med en iur per timma under vardagar. Linjen har iotalt 33 håilpiaiser på 
sträckan Skuggan -Ängshagen. En enkelturtar mellan 27-30 minuter beroende på 
riktning . I riktning mot Ängshagen trafikeras linjens västra slinga och i motsatt riktning 
trafikeras den östra slingan (Figur 4). På iördagar fil1ns två turer sorn måste förbestäilas 
senast 60 minuter innan avresa. För närvarande trafikeras linjen med en mindre 
biogasdriven låggolvsbuss. 

Tidigare hade Silverlinjen langre trafikeringstider vilket togs bort på grund av 
bS3paringskrav. 

Önskemål från äldre är att Silverlinjen skall trafikera senare under eftermiddagen då 
många aktiviterer slutar efter att sista turen har gått. 

Under sommaren trafikeras sträckan Sala resecentrum - Sala Silvergruva av den 
ar.ropssty~da d:rckWnjan Sa~a SiI'./crgn.:va. Liiljar: t:"~f;kera:; med två dubba!turGr ps:" 
vardag och en dubbeltur under lördagar och söndagar. 

Landstinget Västmanland samlar resandestatistik gilllande bland annat antal påstigande 
per tur i databasen Qlikview. Uttag ur Qlikview visar att Silverlinjen hade cirka 11 500 
påstigande under 2012. Sala Silvergruva hade drygt 100 påstigande under 2012. 

En enkelresa med Silverlinjen kostar 10 kr och gäller i 180 minuter, dock inte vid 
övergång till annan kollektivtrafik. Många av resenilrerna utnyttjar denna övergångstid för 
sin återresa. Vid övergång till annan kollektivtrafik gäller ordinarie taxa. För linjen Sala 
Siivergruva är det ordinarie priser som gäiier, det vill säga 22 kr iör vuxna och 10 kr iör 
skolungdomar. Resan betalas med SMS eller VLs kort. 
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I Figur 4 redovisas tätortslinjerna tillsammans med cirklar som motsvarar 200- och 400 
meters gångavstånd runt va~e hållplats ' . 400 meter brukar anses som acceptabelt 
gångavstånd till nämnaste hållplats vilket motsvarar cirka fem minuters rask promenad. 
För äldre och funktionshindrade är kortare avstånd alt föredra. 

I • • ", ,.;o--~ "' __ , " o 1 000 .... _----,........----
meter 

: .... . 
..... .... 

...... : .. 
'" 

, 

Figur 4. Tåtarfstrafiken i Sala utgörs av Silverlinjen. Den inre cirkeln motsvarar 200 meters 
g~ngavst~nd och den yttre cirkeln 400 meters g~ngavst~nd till hållp/ats. H~lIp/atsen Sa/a 
Silvergruva frafikeras inte av Silverlinjen. 

3.2 Landsbygdstrafik 

/ 

Sala tätort trafikeras av landsbygdslinjerna 60 - 65 och 461 . Landsbygdslinjernas primära 
syfte är skolresor vilket innebär att tidtabellerna i hög utsträckning är anpassade efter 
skoltider. 

• Linjerna 60 - 65 fungerar som länkar mellan flera orter i kommunen och Sala. 
Linjerna är anpassade efter skoltider samt tåg- och bussanslutningar i Sala. 

• Linje 461 , Sala - Västerfärnebo - Västerbykil , trafikerar med ett fåtal turer under 
skoldagar. 

, En faktor på 1.3 har använts för att omvandla fågelväg till verkligt gångavstånd, då 
gångavståndet påverkas av bebyggelse , topografi och infrastruktur. 
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3.3 Stombusstrafik 

Sala tätort trafikeras av regionala stombusslinjerna 569/869 och 848. 

• Linje 569/869, Sala - Västerås , trafikeras med 60 minuterstrafik kl. 06-23. 
Trafiken anpassas till arbetstider och regional tåg- och busstrafik. Under lördagar 
och söndagar trafikeras linjen med sex respektive fyra dubbelturer. Linjen 
ankommer till Sala Resecentrum vid oregelbundna tider. Linje 869 trafikerar Sala 
- Västerås utan hållplatsstopp med en riktad högtrafiktur morgon och 
eftermiddag. 

• Linje 848, Sala - Heby - Vänge - Uppsala, är en interregional stomlinje som 
trafikeras av Upplands Länstrafik. Linjen trafikeras kl. 05-01 under vardagar med 
30 minuterstrafik under högrafik. Övrig tid är det 60 minuterstrafik . Under 
lördagar och söndagar trafikeras linjen med 120 minuterstrafik. 

3.4 Tågtrafik 

Sala trafikeras av de nationella linjerna 50 och 52, och den regionala linjen 56 . 

• Linje 50, Borlänge - Sala - Stockholm, trafikeras med 120 minuterstrafik kl. 07-
21 . 

• Linje 52 , Sala - Uppsala, trafikeras med 60 minuterstrafik under högtrafik och 
med 120 minuterstrafik övrig tid k!. 05.30-21.30. 

• Linje 56, Sala - Västerås - Norrköping - Linköping, trafikeras med 60 
minuterstrafik under högtrafik och med 120 minuterstrafik övrig tid kl. 06-21 . 

3.5 Färdtjänst (särskild kollektivtrafik) 

Särskilt tillstånd erfordras för att få resa med färdtjänst. En färdtjänstresa få göras inom 
och högst tre mil från kommungränsen. En resa med färdtjänst kostar 1,5 gånger 
bvsstaxan, dc~k är lägsta avgiften 30 kro!:or. 

Enligt kommunen sker de flesta färdtjänstresorna från flerbostadsområden med hög 
andel äldre invånare, såsom Kungsängen , Dalhem, Akra, Jakobsberg, Bryggeriet och 
Turbo. Resorna går i regel till centrum. 
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4 Förslag till framtida tätortstrafik 

Inom Sala tätort är det gång- och cykelavstånd till det mesta vilket innebär alt efterfrågan 
på kollektivtrafik är låg. Nuvarande tätortstrafik är främst utformad för alt tillgodose 
resbehovet för äldre och andra daglediga personer. Ambitionen att trafikförsörja både 
bostadsområden och viktiga målpunkter har medfört en slingrig och otydlig linjedragning 
för Silverlinjen. 

För att förbättra tätortstrafikens kostnadstäckningsgrad och samtidigt förbättra dess 
yttäckning och trafikeringstider ytterligare, föreslås en anropsstyrd lösning för Sala tätort 
liknande den så kallade Arbogamodellen som beskrivs nedan. Då resandet är så pass 
lågt med Silverlinjen kan den med fördel ersättas med anropsstyrd områdestrafik. Den 
anropsstyrda direktlinjen Sala Silvergruva föreslås finnas kvar på samma sätt som idag. 

4. ~ Anropsstyrd områdestrafik 

Den anmp$styrd" omr;\de~tr~fiken föreslås trafikera mell"n valfriil adre$~er inom Salil 
tätort. Förslag på område som kan omfattas av denna trafik framgår av Bilaga 2. 

Med trafikering under helgfria måndagar till fredagar kl. 9.00 och 16.30, samt lördagar 
kl. 1 0.00-14.30 förlängs resmöjligheterna under både lördagar och vardagseftenrniddagar. 
På morgonen är det inte !ä~gre möjligt att resa fÖrD 1<!.09.00. 

Silverlinjen har i dagsläget tre turer som startar före kl. 09.00 ( kl. 07.15, kl.07.43 och 
kl. 08.45). Syftet med turerna k1.7:15 och 7:43 är att erbjuda skolelever resmöjlighet. 
Behovet av dessa turer är störst under vintertid . Dessa turer finns inte med i delta förslag 
till framtida tätortstrafik . Om kommunen vill fortsätta att trafikera dessa turer bör man 
diskutera huruvida de kan vara anropsstyrda. Uttag från Qlikview visar alt de två första 
morgonturerna (kl. 07.15 och kI.07.43) hade cirka 850 påstigande under 2012. 

Då trafikeringstiden för den föreslagna anropsstyrda områdestrafiken sträcker sig fram tili 
kl. 16.30, finns risk för alt det blir stor efterfrågan på trafiken under den sista 
irafikeringstimman då aven studie- och arbetspendlare kan tänkas vilja resa. Om 
kommunen särskilt vill anpassa tätortstrafiken för den äldre befolkningen kan man välja 
alt låta den anropsstyrda områdestrafiken sluta tidigare på eftermiddagen alternativt alt 
endast vara oppen personer som ar aldre an 65 är och personer som är 
färdtjänstberältigade. Det senare skulle dock innebära alt resten av befolkningen blir utan 
tätortstrafik. 

För att kunna samordna resor i så stor utsträckning som möjligt och på så sält kunna 
effektivisera ruttplaneringen föreslås att en resa måste förbeställas senast en timma före 
önskad avresetid. 
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Arbo amodellen 
I Arboga erbjuds anropsstyrd områdestrafik i tätorten under helgfria 
måndagar till lördagar, mellan kl. 9.00 och 15.30. Turen körs av Taxi 
Arboga-Kungsör AB och måste förbeställas senast en halvtimma innan 
resan . Denna tätortstrafik trafikerar mellan valfria adresser inom en radie 
på fyra kilometer från Stora Torget i Arboga centrum. En enkelresa kostar 
20 kronor och gäller endast för den resan och går därmed inte att använda 
som övergång till annan kollektivtrafik. Entreprenören har personbilar och 
en buss med plats för upp till åtta personer att tillgå. När det är hög 
efterfrågan på den anropsstyrda trafiken kan det vara svårt att få fordonen 
att räcka till. Resenärerna kan då få vänta en stund på att få resa, men 
enligt entreprenören brukar de flesta resenärerna tycka att det ar helt okej. 

Enligt entreprenören Taxi Arboga-Kungsör AB är den anropsstyrda 

lområdestrafiken Väldigt uppskattad och anvands främst av äldre personer. 
Dock har det kommit önskemål från en del äldre om att förlänaa trafiken Då 

I eftermiddagen. På senare tid har även andra resenärsgruppe~ bö~at . 
I upptäcka denna rasmöjligh6t. Däremot används den anropsstyrda 

områdestrafiken i låg utsträckning för arbetsresor. 

Mcjligheter. att k~.mna resa från dörr tiI! dörr attraherar fr~m3t person3r som har 
svårigheter att resa med den ordinarie linjelagda tätortstrafiken, men som inte har rätt till 
iärdtjänst. För att iå iärdtjanstresenärer att välja den anropsstyrda områdestrafiken kan 
e!1 översyn av reglerna kring f~rdtjänst vara lämp!igt. Exempe!vis bör det vara billigare att 
resa med den anropsstyrda områdestrafiken än att resa med färdtjänst. Det ar även 
viktigt att det anordnas en bestäliningscentrai av hög kvalitet eiier att en redan etablerad 
beställningscentral anlitas. 

En lösning som liko"r upplägget med anropsstyrd områdestrafik är anrClpsstyrd trafik med 
mötesplatser. Den här typen av lösning finns exempelvis i Västerås, Örebro och 
Uddevall" Om resandet ilr til!rilckligt högt medför mötesplatserna att resorna kan 
samordnas i högre utsträckning genom att det finns färre start- och målpunkter. En 
nackdel är dock att resenarerna inte kan vanta hemma, utan måste ta sig til! någon av 
ortens mNE'splat~er. Gång",v~t:lnd.,t till niirmaste möt.esplats bör inte övef'tiga 700 mP,ler 

om målgruppen är äldre och fardtjänstberättigade. Anropsstyrd trafik med mötesplatser 
kräver någon form av aviseringiåteruppringning som meddelar beräknad hämtningstid 
från den aktuella mötesplatsen. 

I nulaget bedöms det dock vara möjligt att kunna trafikera med anropsstyrd 
områdostrafik, utan mctesplc:ltscr, på att effekt:v! sätt i Sala !ztcrt. 

14 (22) 

RAPPORT 
2013 -03-15 

LTV TÄTORTSTRAFIK I VL 



SWECO~ 

4.2 Förvantat resande 

Hur resandet med kollektivtrafiken inom tätorten påverkas av den föreslagna förändringen 
är svårt att avgöra då det saknas tillräcklig kunskap om resmönster, påstigande per 
hållplats och liknande. Här får i stället göras ett resonemangsmässigt bedömande av 
resandeutvecklingen . 

För att resonera kring resandeutvecklingen för tätortstrafiken i Sala tätort, har följande tre 
orter med anropsstyrd tätortstrafik studerats: Hedemora, Ludvika och Arboga. 
Gemensamt för dessa orter är att de har genomfört en trafikomläggning som inneburit att 
man infört anropsstyrd områdestrafik, som antingen helt ersatt tidigare linjetrafik eller som 
ett komplement (Bilaga 3) . 

Den anropsstyrda områdestrafiken i tätorten förväntas attrahera personer som tidigare 
haft svårigheter att resa med den linjelagda tätortstrafiken samt personer som redan 
reser med Silverlinjen. Behovet av färdtjänst bland äldre kommer troligtvis att skjutas upp, 
då den anropssty~d2 områdestrafiken ger S9mm2 !"esmöj!igheter som för färdtjänst fast tiI! 
en lägre taxa. Viss överflyttning av färdtjänstberättigade resenärer till den anropsstyrda 
tätortstrafiken kan därmed förväntas . 

En ökning av biljettpriset jämfört med dagens Silverlinje från 10 kr till 20 kr för en 
enkC:!lresa på samma s~tt 30m i Aiboga, I ~Oinmei att påverka resandet. F ör att bedöma 
hur mycket detta kan komma at! påverka resandet har elasticitetstal använts. En 
priseiasticitet på exempeivls -0,4 innebär at! resandet sjunker med 4 procent om priset 
höjs med 10 procent. Under lågtrafik brukar prise!astic:teten kunna uppskattas tU! ··0,4 
vilket innebär en minskning av resandet med nästan 25 procent. Det är även känt at! 
friIIdsresenärer är mer prisKänsliga än ametsresenärer. Här bör man docK ta i beaKtande 
at! resenärernas gångtid minskar avsevärt då de kan resa från dörr till dörr. För 
gångtidselasticitet brukar -0,3 kunna användas vid överslagsmässiga uppskattningar. 

Med utgångspunkt från antalet resor per invånare och år med den anropsstyrda 
områdestrafiken i Hedemora, LlIdvika och Arboga (Bilaga 3) s~lIl1e resandet i Sala kll~na 
hamna inom spannet 16 000-18 000 påstigande per år. Men med tanke på den 
föreslagna prisökningen är det inte troligt at! resandet ökar så pass mycket. Man bör även 
beakta att den <,peopsstyrd<l områdestraJiken i både Hedemora och L udvi~a har länara 
trafikeringstider än föreslagen trafikering i Sala. 

Uppskattningsvis kommer resandet med den anropsstyrda områdestrafiken i Sala tätort 
efter trafikomläggningen att uppgå till cirka 13000 påstigande per år vilket är en ökning 
med cirka 13 procent jämfört med idag. För at! öka resandet ytterligare är det viktigt med 
andra typer av åtgärder sem beskrivs vidare i kapital S. 

Styrmedel som kan användas för at! reglera resandets volym är taxa, trafikringstid och 
antal fordon i trafik. 
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4.3 Trafikekonomi 

I Arboga har medel kostnaden per år för den anropsstyrda områdestrafiken varierat 
mellan 30 kronor och 49 kronor per resenär sedan införandet år 2002. Medelkostnaden 
per månad har legat på cirka 40 kronor. Den högsta genomsnittskostnaden per månad 
och resenär som varit i Arboga sedan införandet är cirka 63 kronor. 

Statistik över kostnaden för den anropsstyrda områdestrafiken i Arboga visar att månader 
med lågt antal resenärer har inneburit en högre genomsnittskostnad per resenär. Med 
utgångspunkt härav har en schablon kostnad på 60 konor per resa använts som 
schablonvärde för att uppskatta kostnaden för den anropsstyrda områdestrafiken i Sala, 
då antalet resor i Sala bedöms bli något färre än i Arboga. Om det går att samordna 
resorna i högre utsträckning minskar kostnaden per resenär. 

Observera att nedanstående kostnadsuppskattning bygger på rådande förutsättningar i 
Arboga gällande trafikeringstider, biljettpris, fordonstyp, lösning för 
beställningsmottagning, samordning av resor och avtal gällande ersättning till 
entreprenör. 

Som tidigare nämnts är det förväntade resandet med den anropsstyrda områdestrafiken i 
Sala cirka i 3000 påstigande per år. Kostnaden för denna trafik beräknas därmed tili 
cirka 534 000 kronor per år (Tabel! 1) Med samma avtalskonstruktion som i Arboga 
innebär det att ju fler som reser med den anropsstyrda områdestrafiken desto större blir 
den absoluta kostnaden för kommunen. Om resorna kan samordnas j hög grad leder det 
till lägre kostnad för kommunen. 

TabeU1 . UPPSkAttAd nettokostnad för anropsstyrd områdestrafik i Sala beroende på antalet 
påstigande resen~rer. Biljettpris 20 krlresa (18,9 kr exkl. moms) och en schablonkostnad på 60 
kronor per resa. 

Antal påstigande 
per år 

10000 

13000 

15000 

20000 

Uppskattad kostnad 
per år 

411 000 

534000 

617 000 

822000 

Den totala kostnaden (underskottet) för den föreslagna trafikeringen uppskattas därmed 
till cirka 534 000 kronor vilket är en minskning med cirka 661 000 kronor jämfört med 
nuvarande tätortstrafik (enligt rambudget för 2013) (Tabell 2). Resandet med den 
anropsstyrda linjen Sala Silvergruva antas vara oförändrat varför underskottet för denna 
linje på 26 000 kronor per år kvarstår. 

Det bör dock påpekas att kostnadsuppskattningen för den anropsstyrda trafiken är 
svårbedömd och att kostnaderna kan bli både högre och lägre än vad som framgår av 
tabeHen ovan, beroende pe hUf resandet utveck!as. 
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Tabell 2. Jämförelse av nettokostnad (underskott) för förslagen trafikering jämfört med nuvarande 
tatortstrafik. Kostnad för nuvarande trafik baseras på rambudget för 2013. Nettokostnad för 
nuvarande anropsstyrd trafik avser Sala SHvergruva och anropsstyrda turer med Silverfinjen. 

resande Trafik 
Förväntat 

Anropsstyrd 100 
linjetrafik 

Anropsstyrd 13000 
områdestrafik 

Totalt 13100 

4 .3.1 Samhällsekonomisk nytta 

Nettokostnad, 
föreslagen 
tätortstrafik 

26000 

534000 

560000 

Nettokostnad, 
nuvarande tätortstrafik 

26000 

1 195000 

1 221 000 

En lösning med anropsstyrd områdestrafik möjliggör för äldre att bo hemma längre 
samtidigt som behovet av hemtjänst minskar. Det innebär även sänkta kostnader för 
färdtjänst och Sjukresor. Detta är en samhällsekonomisk nytta som Inte syns i 
kommunens budget. ! Hedemora och Ludvika har kostnaden för tätortstrafiken öka! 
markant i och med införandet av anropsstyrd områdestrafik. Kommunerna ser dock 
denna kostnad som en långsiktig investering, då trafiken har bidragit till bättre 
tillgänglighet, ökad yttäckning samt kundanpassad avresetid. 
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5 Förslag till kompletterande åtgärder 

At! endast genomföra en trafikomläggning är i regel inte tillräckligt för att få fler att resa 
med kollektivtrafiken. Nedan följer exempel på åtgärder och incitament som kan 
genomföras för att öka resandet med föreslagen trafikering . Övriga åtgärder är främst 
kopplat kollektivtrafikresandet i stort . 

• Fysiska åtgärder 
: dagsläget bedöms att inga infrastruktuiåtgärder krävs för att kunna trafikera 
enligt förslaget i denna utredning. Eventuellt kan enstaka mötesplatsskyltar 
behöva placeras ut på platser där det är svårt at! komma fram med ett fordon. 

Antalet hållplatser som behöver underhållas minskas markant i och med att 
anropsstyrd områdestrafik införs . 

• Marknadsföringsinsatser 
Det är vanligt at! bilens fördelar och vinster överskattas och at! gemene man inte 
är medveten om vilka alternativ kollektivtrafiken ger. Därför är det viktigt at! 
~nfcrmera cm de alternativ som fi~r.s och cm de förändringar som genomförs. 
Den regionala koliektivtrafikmyndigheten kan tillsammans med kommunen arbeta 
för att sprida kunskap om möjligheterna att resa kollektivt på orten. Exempel på 
aktiviteter: 

Rikt8d marknadsföring 
Det nya trafikupplägget kan marknadsföras genom affischering vid vårdcentraier, 
pensionärsföreningar, matbutiker och dagverksamhet. Information om hur den 
a;-:ropsstyrda områdestrafiken fungGiar kan s[(:c~<as ut til: den äldra befolkningen. 
Vid beställning av färdtjänst kan även alternativ med anropsstyrd områdestrafik 
föreslås i de fall där det kan vara lämpligt. Ofta är resenärerna omedvetna om 
vilka andra iesmöjlighater som finns. 

Kampanjer 
Genomför en tidsbegränsad kampanj för at! få nya resenärer att prova på at! åka 
med den anropsstyrda områdestrafiken. Det kan exempelvis handla om att 
personer som inte reser kollektivt i dagsläget kan ansöka om ett provåkarkort 
under en begränsad tidsperiod . 

• Övriga åtgärder 
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Främja resandet med gång och cykel 
Utveckla ortens gång- och cykelvägnät. Vid viktiga målpunker såsom vid Sala 
Resecentrum är det viktigt att tydligt visa cykelns prioritet, till exempel genom att 
placera cykelparkeringarna närmast entreer och förse cykelparkeringarna med 
väderskydd och låsmöjligheter. 
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Etablera bilpool 
Bilpoolsanvändning leder till: 

• Minskning av körsträckor och luftbelastning 

• Ökad användning av kollektivtrafik och cykel 

• Minskat behov av parkeringsplatser. 

SWECO~ 

• Ökad tillgänglighet och bättre ekonomi, i synnerhet för personer som inte har 
råd att ha egen bi!. 

• Ökad trafiksäkerhet 

Parkeringspolicy 
Använd pari<eringspolicy för att styra användningen av ortens parkeringsplatser 
på kommunal mari<. Prioritera platser för eventuella bilpoolsbilar i attraktiva lägen. 

Resepolicy 
Om egen bil används i tjänsten gynnas även bilpendlingen till/från arbetet. 
Kommunen kan stötta företag i att ta fram resepolicys för att på så sätt styra 
resandet i ljänsten till "ndr" färdmed~1 än bil där det är möjligt 
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BILAGA 1 

Tidtabeller för nuvarande tätortstrafik (giltig mellan den 9 december 2012 och 17 augusti 
2013). 

Si/verlinjen Ängshagen - Sala Resecentrum - Skuggan 
9decembef 2DIl lo.m 17 augusti 2013 

Il.,,,_ M.f M.f . ·F "" "'" M.f "" "" L L 
Anrnalkning V V T T 
A/1Q11hagen 07.43 09.15 10.15 11 .15 12.15 13.15 14.15 15.15 11.45 
Kungsanprtmnasiet X X X X X X X X X 
GU9laY3borg~_ . lldl I X X X X X X X X 
Sve3Q8lan I 09.19 10.19 11.19 12J9 13.19 14.19 15.19 11.49 
Fredttorget I 09.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 11 .52 lH2 
KålgMbqa!an. Coop X X X X X X X X X X 
F_t X X X X X X X X X X 
s-. Reueentrum 01.53 09.JO 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 Iloo 13.JO 
s-. R...eentnm 09.30 m30 11.30 12.30 13.30 14.30 13.30 

~u=s.a X X X X X X X 
09.35 10.35 11.35 tnS 1>3' 14.35 13.35 -'" X X X X X X X 

SkuAHan OU2 10.42 fU2 12,42 13,42 lH2 1H2 

VJ TUlWIlPesej wderperioclen 16j.ri2013lo.m 17 al4lS~201 1. 
T) Turen mIde tkbe&tAIIai pol !JIl 020 _ 31 20 30 senas! 60 "*' Iate_. 

Silverlin;en Skuggan - Sala Resecentrum - Ängshallen 
9dece.;b.".2012 l am 17 augusn 10n 

o •• " M.f '" M.f IM '" M" M-F M-F "" L L 
Anmarkning V V V T T 
Skll99ln 07.15 08.45 09.45 10,45 11,45 12.45 13.45 14.45 11.15 13.-45 
L ... b.',,, X X X X X X X X X X 
Åmskolatl 07.21 08.51 09.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 1121 13.51 
~tSa!a 07.24 " .54 09.54 10_54 11.54 12_54 fJ.54 14.54 11.24 13.54 
SI" Re .. centrum 07_28 09.00 10.00 IUIO 12.00 13.00 14.00 15.00 11.30 14.00 
St .. ~'f<*nlnlm 0128 09.00 10.00 11.00 '>00 13.00 14.00 15.00 11.30 14.00 
Fiskartorget X X X X X X X X X X 
Kå~alan Coop X X X X X X X X X X 
Fredltorget 07.32 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 11.34 14.04 
Jak~sgåden I 09." 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 11.38 14.08 
T .... X X X X X X X X X X 
Ån!llhaien OH3 09.15 10.15 11 .15 12.15 13.15 14.15 15.15 lUS 14.15 

V) TIIrefl kOres ej lWlCIer perioden 16~2013 lom 17 aug-1I5Ii 2013 
n Turen mkte ~lIaspi leI: ()20 -31 20 JO senast 00 nin 1anI avresa. 

Sala S;/vergr~5~~13lnm17augu~t'2013 Sala S;/vergrul~go1310m17augun' 2oB 
o.g., '" M" L SoH 
Anmärkni~ ST ST ST ST 
Sala Re .. cenlnlm 11.05 13.05 11 .05 11.05 
Sala SllvtrqrUVJo 11.15 lJ.15 11 .15 11 .15 

SJ TlJren kortS endutInderperioden 16jID 2013 lo.m 17 augusIi 2013. 
n Turen miste ftrbesIallali ~ le!: 1)20-31 2030 senast 00 min Jdre avresa. 
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o_ M" M.f L SoH 
Anmartning ST ST S.T S.T 
Sala Sllvtrgruva 14.45 15.45 14.45 14.45 
Sala RtalClntrum 14.55 15.55 14.55 14.55 

Sj Turen kOres end .. t ..... derperioder116)uli 2013 to.m 17 augusti 2013. 
T) Turen m;k\e ~as på leJ: 020 -31 20 30 6eOasI60 min J:n avresa. 



SWECO~ 

BILAGA 2 

Förslag på geografiskt område som kan omfattas av den anropsstyrda områdestrafiken. 
Området kan även beskrivas med hjälp aven radie som utgår från en specifik punkt på 
orten . På grund avartens form har ett område format som en ellips valts i det här fallet. 
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SWECO~ 

BILAGA 3 

Tabellen visar hur resandet med tätortstrafiken har förändrats efter införandet av 
anropsstyrd tätortstrafik i orterna Hedemora, Ludvika och Arboga. 

Invånare i tätort 

Andel invånare över 
65 år 

Trafik innan 
omläggning 

Påstigande innan 
trafik:oiilläggning: 

Trafi!( efter 
omläggning 

I ;å~.tigan~e e~er 
I 

.ra.lkcmlaggmng 
(totalt för 
tätortstrafiken): 

Resandeförändring' 
(tota!t för 
tätortstrafiken): 

Varav resande med 
anropsstyrd 
tätortstrafik 

Antal resor/invånare 
och år med den 
anropsstyrda 
tätortstrafiken 

HEDEMORA 

ca 7 500 

ca 23 % 

Två fasta linjer 

ca 9 300 (2008) 

I . I Anropsslyra 
cm rådestr3fik 

I l ca 10000 (2012) 

+8% 

ca 10 000 (2012) 

1,33 

LUDVIKA 

ca 14000 

ca 24 % 

Fyra fasta linjer 
(inkl. Mjuka/injen) 

ca 185 000 (2007) 

I Tre fasta linjer + 
I anropstyrd 
lområdestrafik 

I 

I 
l ca 213 000 (2011) 

"'" 15 % 

ca 20 000 (2011) 

1,43 

'Resandeförändring från trafikomläggningen tills idag (2012). 
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ARBOGA 

ca10000 

ca 25% 

Tre fasta linjer 

ca 4 600 (2002) 

I Endast anropstyrd I 
områdestrafik direkt 
efter omlaggnlngen. 
Senare 
komplettering med 

I en linje. 

I l ca 15000 (2012) 

+226 % 

ca 15000 (2012) 

1,5 


