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Utredning avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun

Uppdrag
Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett Samhällsbyggnadskontoret,

transportenheten, i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheten att införa

avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun [Dnr 2015/637).

Syftet med att eventuellt införa avgiftsfri kollektivtrafik i Sala är bland annat att

kunna öka resandet med kollektivtrafiken som innebär en minskad belastning för

miljön, öka tillgängligheten samt minska administrationen kring kollektivtrafiken.

Avgiftsfri kollektivtrafik har införts på försök i en rad kommuner i Sverige och

utomlands. l en del fall har försöken permanentats, i andra fall har försöken av olika

anledningar avbrutits.

Utredningens innehåll:
o Utredningen ska presentera exempel på lösningar med avgiftsfri

kollektivtrafik från andra kommuneri Sverige och utomlands.

0 Utredningen ska analysera konsekvenserna av att införa avgiftsfri

kollektivtrafik för alla resenärer eller vissa målgrupper av resenärer ex.

barn och unga eller pensionärer vad gäller resandeströmmar,

tillgänglighet till kollektivtrafik och ekonomiska konsekvenser för Sala

kommun.

o Utredningen ska se över konsekvenserna för den särskilda

kollektivtrafiken vad gäller såväl Skolskjutsar som färdtjänst. Därvid ska

särskilt uppmärksammas möjligheter kopplade till det fria skolvalet och

eventuella behov av ändrade sluttider för skolornas lektioner.

o Utredningen ska titta på konsekvenser för den administrativa

hanteringen av olika tillstånd vad avser bl.a. Skolskjutsar.

o Möjligheterna med förbättrat statistiska underlag via VL:s nya

biljettsystem för länet ska tas tillvara.

o Hela kommunen ska beaktas, inte enbart tätortstrafiken.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Kristina Eriksson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 00 Transportslrateg

Box 30-1 Fax: 022-'1-188 50 Planering och utveckling

733 25 Sala kornmun.info@sala.se kristina,eriksson@sala.se

www.5a!a.se
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Tidigare utredningar:
2010-06-15 beslutade Vård och omsorgsnämnden att hos kommunstyrelsen

hemställa att utreda konsekvenserna av fri kollektivtrafik för pensionärer inom Sala
kommun. Anders Johansson fick uppdraget att utreda ärendet. Områdeschef Maria

Rydström på Västmanlands lokaltrafik inkom med svar 2010-07-15 och Anders

Johansson skrev yttrande och föredrog ärendet i KS 2012-09-18. VLerbjuder

kommunen alternativet att köpa ett kort för åldersgruppen +65på all kollektivtrafik
inom Sala kommun med obegränsat antal resor. Kortet är personligt ochgäller 1 är i
taget. Pris per kort ca 4000 kr per person och år i 2010års prisnivå. Ansökan sker och
ska administreras hos kommunen. Kommunen beställerX antal .kort av VLmot faktura

och ansvarar för distribution av kort till kund. Ansökan och beställning kan ske
löpande under året.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att

presentera ett förslag på hur fri kollektivtrafik för pensionärer i att Sala kommun
skulle kunna införas i samband med att nya biljettautomater introducerades. Inget

svar har inkommit trots påminnelser till Kollektivtrafikförvaltningen. Ärendet har

avskrivits i Sala kommun då inget svar inkommit. Se bilaga.

2014 frågar Erik Åsberg i en interpellation angående buss med nolltaxa i Sala
kommun och Kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp svarar på denna 2014-

05-26. Se bilaga

Andra orter med avgiftsfri kollektivtrafik:
Det tekniska konsultföretag Ramböll som är verksam inom infrastruktur och

samhällsbyggnad med uppdrag i hela världen fick i uppdrag av Trajikanalys,

kunskapsmyndigheten för transportpolitiken, att utföra en studie om utbredning
och kunskap inom området avgiftsfri kollektivtrafik [RamböllzLitteraturstudie
avgiftsfri kollektivtrafik, Malmö 2015-01-20] . Därifrån är exemplen på lösningar

med avgiftsfri kollektivtrafik från andra kommuner i Sverige och utomlands

hämtade men även andra exemplen har inhämtats via uppgifter på hemsidan

https://farefreeoublictransoortcom/citvl. När det gäller avgiftsfri kollektivtrafik i

Övertorneå så har Luleå Tekniska universitet gjort en egen utredning år 2001 efter

verksamhetens första sex månader för att de andra orter som har undersökts både i
Sverige och i utlandet avvek för mycket från den Norrbottniska glesbygden.
Uppgifter om avgiftsfri kollektivtrafik i Hallstahammar och Eskilstuna har hämtats
från respektive hemsida.

De svenska kommuner som har eller har haft helt avgiftsfri kollektivtrafik är

Kristinehamn, Övertorneå och Avesta. Jokkmokk och Kiruna har kraftigt

subventionerade busskort för olika kategorier. Hallstahammar erbjuder fria resor på

sina tre busslinjer och Eskilstuna för sina grundskole- och gymnasieelever. Det som

är typiskt för Sverige är att den avgiftsfria eller kraftigt subventionerade

kollektivtrafiken har huvudsakligen prövats i mindre städer upp till 24.000

invånare. Dessutom har huvudsyftet varit att öka kollektivresandet och därmed

minska bilresandet som innebär positiva effekter för miljön. '

Kristinehamn med ett invånarantal på ca 24.000 (varav ca 75 % bor i tätorten]

tillhör de kommuner som har haft helt avgiftsfri kollektivtrafik men har valt att

avsluta försöket som pågick under åren 1997 till 2002.Både stads- och
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landsbygdstrafik ingick för såväl invånare som besökare. 1999gjordes en
utvärdering av försöket med avgiftsfri kollektivtrafik som visade att resandet inom
stadstrafiken hade fördubblats från 1996/97 till 1997/98, dvs från 173.000 till
344.000. Ökningen i resandet på landsbygden var enbart 8% p g a det begränsade
utbudet i landsbygdstrafiken. Försöket med avgiftsfri kollektivtrafik avslutades år
2002 pga kommunens dåliga ekonomi samt att biltrafiken inte hade minskati
förväntad utsträckning.

Övertorneå med ca 4.800 invånare (2001 var antalet 5.600, varav ca 36% bodde då
i centralorten) hade helt avgiftsfri kollektivtrafik mellan åren 2001 och 2008. 2008
infördes sedan ett system med kraftigt subventionerat bussresande. Fria bussresor
gällde inom kommunens gränser. Målet med införandet av fria bussresor var att öka
bussarnas nyttjandegrad för att kunna minska biltrafiken. Undersökningen av
försöket under det första året visade på en stor ökning av bussresandet från 35
vuxna per dag till 150 vuxna per dag.

Avesta har 22.000 kommuninvånare, varav ca 65% bor i tätorten. Juni 2012 införde
Avesta helt avgiftsfri kollektivtrafik och har den fortfarande kvar. l den avgiftsfria
kollektivtrafiken ingår såväl utvalda tätortslinjer som landsbygdslinjer. Hösten 2011
hade bussarna mellan 1300 till 1500 påstigande personer varje dag, medan hösten
2013 var siffran uppe på mellan 2500 och 2700 per dag, dvs en ökning med ca 80%.
Syftet med avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta var att göra staden mera attraktiv för
nya och gamla kommuninvånare genom att minska andelen bilar och
koldioxidutsläpp.

Dalatrafik ABhar gjort en resanderäkning i samarbete med Västanhede Trafik för
Avesta kommun under våren 2015 på alla avgiftsfria busslinjer inom kommunen.
Antalet påstigande har manuellt räknats på alla turer. Den största ökningen
uppvisar stadstrafiken, där linjerna 31 och 32 har en resandeökning på ca 200% i
jämförelse med mars 2012. Den avgiftsfria kollektivtrafiken är väldigt uppskattad
inom Avesta kommun och används av resenärer i alla åldersgrupper. I och med att
dagens samtliga tidtabeller är i stort sett identiska med de som gällde år 2012,trots
att resandet har ökat på vissa linjer med över 200%, upplever bussförarna på vissa
linjer [linje 31 och 201]en stressig arbetsmiljö. Där skulle det behövas ett ökat
turutbud. Det behövs flera bussar under de tider där det finns flest resenärer. Även
resenärer upplever resandeökningen som obekväm och osäker för att det är trångt
på bussen och resenärer är tvungna att stå under hela bussresan. En kategori av
resenärer som också upplever problem med det ökade reseantalet är
barnvagnskunder, då bussarna har ett begränsat utrymme för såväl barnvagnar och
rullstolar, normalt för två stycken.

Jokkmokk har haft en försöksverksamhet med ett kraftigt subventionerat busskort
mellan augusti 2007 och december 2009. Bussresandet ökade med minst 50 %
enligt uppgifter från Anna l-lövenmark på Jokkmokks kommun. Jokkmokk har nära
5.000 invånare, varav 60% bor i tätorten. Kommunen har avslutat

försöksverksamheten på grund av kommunens dåliga ekonomi. Trafiken köps från
Länstrafiken i Norrbotten. Kommunen är väldigt stor till ytan som Skåne, Halland
och Blekinge tillsammans och alla kommuninvånare hade inte nytta av
verksamheten. Kommunen har behållit ett kraftigt rabatterat busskort för barn och
ungdomar mellan 7-19år som är skrivna i Jokkmokks kommun. Kortet gäller för
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obegränsat antal resor inom kommunen, med Länstrafikens bussar efter skoltid.
Kortet kostar 200 kronor per halvår.

Kiruna kommun har ca 23.000 invånare, varav 78% i tätorten. l Kiruna tillämpas ett
system med ett kraftigt subventionerat busskort för kommunens invånare,
skoleleverochasylsökandesedanaugusti2011.Kortet gällersåvälför lokal- och
landsbygdstrafiken.inom kommunen.Årskortet kostade300kronor år 2011ochdet
nya Kirunakortet från och med 1 september 2015 100 kronor. Bussresandet har
ökat statligt sedan införandet av den ringa avgiften för busskortet. Medan
bussresandet låg i januari 2011 på 13.481 resenärer, låg den på 41.353 januari
2014, dvs en ökning med 300%.

i Eskilstuna erbjuds alla grund- och gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna
kommun ett busskort, kallat elevkort. Det berättigar till fyra resor per dag utan egen
kostnad för eleven alla veckodagar under skolåret. Elevkortet är giltigt för resor
med Länstrafikens bussar inom kommunen.

Hallstahammar har ungefär15.700invånare,varav ca70%bor inom tätorten.
Kommunen har tre helt avgiftsfria busslinjer, Brukslinjen, den lokala linjetrafiken
med buss och som har nolltaxa och trafikerar Hallstahammar-Kolbäck-Kvicksund,
Service- och Flexlinjen inom Hallstahammars kommun. En förändring kommer att
ske med Brukslinjen under 2016.

Ur Rambölls rapport "Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta" [2013-11-
11] framgår det att deförsökenmedavgiftsfri kollektivtrafik eller kraftigt
rabatteradebusskorthaft mesteffekt på resandeti tätorterna somAvesta,Kiruna
och Kristinehamn. Oftast har resandeökningar bidragit till ökade kostnader för
kommunen eftersom flera bussar har behövts köpa för att klara den stora
reseökningen.Dettahar till exempelvarit fallet i Kristinehamnsomhar återinfört
taxan och utökat busstrafiken i stället. Resandeökningen i kommunerna har enligt
Ramböllsrapport [2013-11-11] varit störst bland ungdomarochpensionärer
förutom i Kristinehamn och Avesta där den har ökat mest bland yrkesverksamma
personer.

De utländska städer som har eller har haft helt avgiftsfri kollektivtrafik är bland
annatEstlandshuvudstadTallinn, den franskastadenAubagne,denbelgiska
staden Hasselt samt den amerikanska staden Hawaii County [hämtad ur
Trañkanalys "Litteraturstudie avgiftsfri kollektivtrafik", 2015-01~20].
Tallinn somhar ett invånarantalpå420.000införde helt avgiftsfri kollektivtrafik i
januari 2013 med syftet att öka tillgängligheten för låginkomsttagare och arbetslösa
menävenatt få bilister att åkakollektivt. Endast8% avresenärernabetaladefullt
biljettpris innan införandeavavgiftsfri kollektivtrafik ochallaTallinnbor hade
rabatt på resor medkollektivtrafiken. Avgiftsfriheten gäller endastfolkbokförda
invånarei Tallinn såatt besökare,pendlarefrån andrakommunerochturister
måste betala för kollektivtrafikresor. Tallinn gjorde förbättringar i
kollektivtrafiknätet innan införandet av den avgiftsfria kollektivtrafiken för att
kunnabemötaenökningavefterfråganpåkollektivtrafiken. Detblev fler avgångar
ochbättre framkomlighetgenombussfiler. I Tallinn blev effektenavdenavgiftsfria
kollektivtrafiken inte så stor, 1,2 % efter tre månader. Det kan förklaras med att
andelen resenärer med kollektivtrafiken var redan hög sedan tidigare och även att
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prisnivån var låg innan införandet. Antalet arbets- och Fritidsresor ökade och
Fritidsresor ökade för alla som inte arbetade som studenter, arbetslösa och

pensionärer. Gångtrafikanter minskade från 17% tili 12%. Enligt Ramböll saknas
tillförlitlig statistik över biltrafiken parallellt med införandet av avgiftsfri
kollektivtrafik.

Aubagne, som är en fransk stad med ca 100.000invånare introducerade avgiftsfri
kollektivtrafik för sina invånare är 2009.Stadens syfte med avgiftsfriheten var att
öka mobiliteten för sina invånare och att de skulle engagera sig i den lokala
politiken. Verksamheten finansierades dels direkt via kommunens budget och dels
via en högre arbetsgivaravgift för alla företag med fler än nio anställda [från 0,6 till
1,8%). Samtidigt som Aubagne införde avgiftsfriheten gjorde staden förbättringar i
kollektivtrafikutbudet för att kunna säkra kvaliteten. Efter de första fem månaderna
ökade antalet resenärer med 65% och mellan åren 2009 och 2012 var ökningen hela
142%.Avgiftsfriheten medförde att bilresandet minskade med 10% och resenärer
med kollektivtrafiken upplevde en nöjdhet på 99%. Dessutom eliminerade den
avgiftsfria kollektivtrafiken sociala hinder och förändrade resenärernas relation till
kollektivtrafiken.
Den belgiska staden Hasselt med ett invånarantal på 74.500 hade en lång period
med avgiftsfri kollektivtrafik, mellan åren 1997 och 2013. Användningen av
kollektivtrafiken var det huvudsakliga syftet med införandet av avgiftsfri
kollektivtrafik i Hasselt. Precis som Tallinn förbättrade Hasselt kollektivtrafiknätet
genom att öka antalet bussar och turintervallen. Avgiftsfriheten gällde alla resenärer
inom stadens gränser och även för boende i hela regionnätet. Den regionala
regeringen finansierade avgiftsfriheten med 75-89% och staden stod för mellan 11-
25%. Under det första året ökade antalet resenärer med 42% och med hela 1200%
på fyra år. Ökningen utgjordes bland annat av nya bussresenärer som uppgick till
37%, varav 16% reste tidigare med bil. Den största ökningen kom från inköpsresor
och resor tiil vård och omsorg. På grund av ekonomiska svårigheter avslutade
Hasselt år 2013 den avgiftsfria kollektivtrafiken i hela regionen. Problemet var de
ökade kostnaderna för varje är i samband med att utbudet uppvisade en snabb
tillväxt.
Utanför Europa har bland annat några städer i USA prövat avgiftsfri kollektivtrafik
som till exempel Hawaii County som är den största ön inom delstaten Hawaii.
Avgiftsfri kollektivtrafik infördes där år 2005 i en del av kollektivtrafiknätet. 80.000
resenärer berördes av avgiftsfriheten. I och med att en stor del av Hawaiis invånare
har stora pendlingsavstånd var huvudsyftet med avgiftsfriheten att minska
pendiingskostnaden för invånarna med långa avstånd till skola eller jobb. Dessutom
skulle bilanvändningen minskas och genom det miljön förbättras. Finansieringen av
verksamheten kom dels från distrikten och dels från federala medel. Från är 2005
till år 2011 ökade antalet resenärer med 205 %, dvs från 425.000 resenärer till
1.300.000per år. Den störa resandeökningen medförde dock stora problem som
uttryckte sig i överbeläggningar av bussar, passagerarrån, kundklagomål och
förseningar av bussar. På grund av ekonomiska svårigheter återinfördes taxor år
2013.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att avgiftsfri kollektivtrafik har provats i
mindre städer upp mot 100.000 invånare med undantag för Estlands huvudstad
Tallinn som har 420.000invånare. Skillnaden mellan svenska och utländska städer
är att de svenska har haft som huvudsyftet för att införa avgiftsfri kollektivtrafik öka
kollektivtrafikresandet och därmed minska bilåkandet, medan de utländska städer
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haft sommål ökadmobilitet ochtillgänglighet. I flera utländskastäderhar det
funnits enlågandel fullbetalanderesenärerinnan införandetavavgiftsfri
kollektivtrafik som har medfört en lägre tröskel för detta.
Alla städersomhar testat avgiftsfri kollektivtrafik har haftstora resandeökningar.
Dessainnehåller dockävenkonsekvenserav utbudsökningar.Detgällerstädersom
Tallinn,Aubagneoch förmodligenocksåHasselt.Effektenpåresandethar varit
störsti de städer där en stor andel av resenärerna betalade fullt biljettpris innan
införandet avavgiftsfri kollektivtrafik. Minst effekt uppvisadestädersomTallinn
ochdär enstor dei restepå rabatteradebiljetter mensominnebarmindre kostnader
än för de städer med fler fullbetalande resenärer. Resenärer som redan tidigare rest
med buss gjorde flest resor med införandet av avgiftsfriheten men även fotgängare

ochcyklister har gått över till bussåkandet.

Närdet gäller kostnaderför avgiftsfri kollektivtrafik såskiljer sig finansieringenåt,
framförallt på grund av städernas storlek. Destäder som har avskaffat
avgiftsfriheten inom kollektivtrafiken har gjort det pågrundavdålig ekonomiinom
kommunenochökadekostnaderför kollektivtrafiken. Såvar fallet i Kristinehamn
och jokkrnokk och även i Hasselt och Hawaii County. Det också en fråga för vem

avgiftsfriheten i deolika städernagäller,till exempelenbart för kommuninvånare
somi Tallinns fall eller inom helaregionensomdet var i Hasselt.Finansieringskällan
påverkar svaret, dvs om avgiftsfrihet finansieras regionalt (Aubagne och Hasselt)

eller enbart kommunalt.

Miljömässigt är effekterna främst kända för svenska städer förutom att färre resor
medbil har enallmänpositiv effekt påmiljön.
Allmänt sett är det svårt att dra någragenerellaslutsatserutifrån de nämnda
exemplenbådei Sverigeochutlandetpågrund av skillnader i stadsstruktur,
upplägg,finansieringochresmönster.Dessutomsker sammanställningenavdatapå
olika sätt i deolika städerna.Medandraord går det inte att sägaatt avgiftsfri
kollektivtrafik är varesigett bra eller dåligt sätt för kommuneratt använda
tillgängligaskattemedeltill. I stället måsteförutsättningar ochmotiv bedömasfrån
fall till fall ochutifrån deintentioner somfinns när det gäller resandetochmobilitet.

Tillgänglighet till allmänkollektivtrafik Salakommun2015
Enligt länets Trafikförsörjningsprogram ska samtliga av länets invånare erbjudas ett
kollektivt resealternativ.Att uppfylla dettamål sker påolikasätt beroendepåvar
invånarenbor. Bor personenlängreut på landsbygdenär det framförallt lokal
landsbygdstrafikeller kompletteringstrafik somuppfyller måletmedatt erbjudaett
kollektivt resealternativt. Den allmänna linjetrafiken tar olika former och när olika
långt ut ochhar därmedolika nivåerav tillgänglighet.
Uträkningen bygger på SCB:sbefolkningsstatistik uppdelat per ZSO-metersrutor,
bild 1,ställt mot kommunenshållplatserbild 2 ochbild 3. Hållplatsernaharsedan
använtsför att fågelvägenberäknatvå nivåer av buffertzoner:1 200 meteroch
2 000 meter, bild 4.
Sammanfattningsvis erbjuds Salakommuns invånare generellt sett god tillgång till
allmän linjetrañk. Detta visar att 96 % av kommunens befolkning, totalt cirka 21 200

personer, har inom en 2 kilometersradie tiilgång till allmän linjetrafik, se tabell 1 och

tabeil2. Nivån sjunker till 92 %, eller knappa 20 300 personer, om tillgängligheten
till sin närmstahållplats istället mätstill 1 200meter.Desomhar längreän



.94,SALA 2015154258'
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

2 kilometer till sin närmsta hållplats är därmed endast cirka 800 personer, cirka 4 %
av befolkningen i länet.

Figur I ——Sfj'F3;t;h:.\f0limirIgsstatistik fö: ').l)1r)uppdelatper2S(1-nmztursnllou
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Figur 7 -- Salakommun h;°)lIplatsEdenaHmännalinjvtrafiker1,våren 2015
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Nuvarande kollektivtrafik inom Sala kommun

Nuvarande kollektivtrafikupplägg startade augusti 2013. Förändringen föregicks av

ett arbete i projektet Mer Koll,där samplanering gjorts mellan kollektivtrafik och
skolskjuts. Fler elever började åka linjetrafik till/från skolan där det var möjligt och

lämpligt. Grundskolornas låg och mellanstadiums ramtider differentierades för ökad
samutnyttjande av fordon samt att en omfattande förstärkning i turtäthet
genomfördes. Högstadieelever och gymnasieelever fick på så sätt fier alternativ till
resande, framförallt på eftermiddagarna blev det fler avgångar. Kollektivtrafikens
tidtabeller anpassades till att ankomma Sala Resecentrum strax före jämn timme
och lämna resecentrum strax efter jämn timme, för att möjliggöra en sammanhållen
resa mellan buss och tåg.

Nya linjer skapades där kollektivtrafik tidigare inte fanns, linje 66 till Varmsätra,

linje 464 till Kilboskola, linje 461 till Kilboskola och Västerfärnebo skola, samt som
direktlinje enligt högstadiets ramschema i Sala från Nilsbyn/Västerbykil.
Turtätheten ökade på befintliga linjer, framförallt med trafik mitt på dagen samt
kvällar. Ytterskolornas ramschema anpassades till kollektivtrafiken så att fler elever
kunde nyttja linjetrafiken som skolskjuts, bl.a. till Kilbo, Kyrkskolan, Heden,

Västerfärnebo, Åby, Varmsätra och Ãkraskolan. Landstinget Västmanland förstärkte

även förbindelsen Sala -Västerås -Sala, samt införde nattbussar fredag/lördag.

Trafikförstärkning under perioden 2011-2013
Trafikförstärkning: År 2011 Augusti 2013
Summa vardagsturer VL 102 175
Därav ökning landsbygd VL 78 119

I december 2014 förlängdes Silverlinjen linje 401 med anropsstyrd trafik kl. 15:30-
19:00.Linjen förstärktes även att köra via Fridhem samt Skuggan och Dalhem blev
anropsstyrd trafik enligt tidtabell. Förändringen visar på en överströmning av
resenärer till linje 63 från hållplatserna Skuggan och Dalhem med en resandeökning
på 18 %, Linje401 Silverlinjen minskat resande med 15 % samt att den
anropsstyrda trafiken har haft 200 resor första halvåret från hållplats Skuggan och
Dalhem. l augusti 2015 infördes lördagstrafik till Möklinta och Västerfärnebo.

Resandestatistik antal resor 20 12-20 16
Resandestatistik linje 60-66, 86, 461, 401 januari -Iuli

2012 84 683
2013 84 154

2014 97 281
2015 101 365
2016 januari-juni 109 435
Resandestatistik för perioden januari-juli 2012-2016 visar på ett ökat resande.

Tyvärr är resandestatistiken inte komplett from 17/8 2015. Entreprenadbussarna

inom VLinte har fått nya biljettautomater installerade och därför saknas
resandestatistik från vissa turer. Hösten 2016 kvarstår problemen. Resandet är

högre än vad statistiken visar. Den anropstyrda trafikens resor ingår inte i

underlaget.
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Resandestatistikper linje januari -Oktober 2015
Linje [an-okt jan -Okt Skillnad Procent Anmärkning

2015 2014
60 Saladammjugansbo 24 470 27 693 -3 223 41,6% Entreprenad

2 turer

61 Salbohed 23 138 23 301 -163 -0,7%

62 SätrabrunnFläckebo-Vfbo 21 367 21 705 -338 -1,6%

63 BroddboMöklinta 23 798 20 082 3 716 18,5% _j

64 SaladammMöklinta 4 260 5 205 -945 -18,2”/o Entreprenad

R°55hYtt-3“ vissa turer

65RanstaTomta 27 747 22055 T 5692 25,8%
66KärrbäckVarmsätra 4 546 7 288 T-z 742 -37,6% Entreprenad

L 10 av 11 turer

401Silverlinjen i 7 736 8348 -612 7,3%
461 Västerbykii 7 883 7 206 677 9,4% Entreprenad

vissa turer

464 RosshyttanKilho Entreprenad
alla turer

86NorbergVästerfärnebo6341 l 5 067 1274 25,1%
SUMMA 151286 j 147950 3336 2,30/6

Anropsstyrd trafik januarijuni 2015

Linje Ian-juni 2015 Anropsstyrd trafik '
Antal resor

60 20 1 tur 18:05 [ M-F] H

62 22 Antal 2 turer (L)
65 46 2 turer [L] 1 tur (Q

401 Silverlinjen 89 Antal avgångar 14 turer (M-F) 2 turer (L)

Anropsstyrd trafik finns på linje 60, 62, 65 lördagar, linje 401 kl. 15:30-19:00

måndag-fredag, på linje 401 för hållplats Skuggan och Dalhem måndag-lördag, samt

linje 404 till Sala Silvergruva sommarhalvåret.

Biljettpriser Enkelbiljett 10 resor Pendlarkort Pendlarkort

2016 - vuxen skolungdom

i_ Vuxen Skolungdom Vuxen Skolungdom Buss

Silverlinjen 10 kr 10 kr

Sala tätort 25 kr 11 kr 200 kr 96 kr 580 kr 290 kr

momzonB 41kr 23kr 355kr 185kr 810kr 400kr
Sala kommun
VL:s biljettstruktur förändrades inom länet 2013-03-31. Länet indelades i olika

zoner där Sala tätort är en zon och övriga landsbygden en zon. Stadstrafiken

Silverlinjen behöll "Silvertian".
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Kompletteringstrafik 2012 7013 2014
Antal Tillstånd för kompletteringstrafik 74

Antal resor 1179 1312 1298

Total kostnad 330 000 kr 375 000 kr 375 000 kr

Kostnad/ resa 280 kr 286kr 289 kr
Kompletteringstrafik erbjuds med taxi i de området) där avståndet överstiger 1200

meter till hållplats för linjetrafik. Resankan göras till närmsta ort med ett basutbud

av handel och service. Salakommuns antal resor och totala kostnader för

kompletteringstrafik är höga i jämförelse med andra kommuner inom länet, men
snittkostnad per resa avviker inte från övriga kommuner. l en utredning från KTF

under hösten 2015 föreslås avståndet öka till 2000 meter.

Kostnaderochbeläggningskoleleverinom kollektivtrafiken
Kollektivtrafikförvaltningen arbetade vintern 2015-2016 med en översyn gällande
skolkort för grundskola och gymnasium, bl.a. för att minska differensen i prissätt-

ning Inellan olika skolkortstyper. Prisändringen genomförd from höstterminen 2016

med gemensamt pris för grundskola och gymnasium, kommunkort 5040 kr och
länskort 8375 kr.

VL Biljettpriser skolkort 2015-2016 UL skolkort VL Biljettpriser skolkort
F 2015-2016 2016-2017
Grundskolskort-kommun 4 260 kr 5040kr
Grundskolskort-län 9 305 kr 8375kr
Gymnasiekort-kommun 5 815 kr 5040kr
Gymnasiekort-lärgzgion 9 305 kr 7110 kr 8375kr

Antal elever och antal resor med VL grundskola och gymnasium

Läsår 2014-2015 Antal Antal resor vårtermin 2015 Kostnad
kort läsår

2014-2015

Grundskoleelever med 405 40 095 1 794 000
busskort
DäravF-klass- Åk6 165 16335

Kommunkort 175 20 196 45 % KSK 1 100 000
gymnasium 41%Ösby

14 % ABB+övergång
till andra län

Länskort gymnasium 278 24 255 VL linje 569,869, tåg.ingenuppgift om omfattningenav
resande med landsbygdstrafik inom Sala kommun i kombination

med länsresa.

Antal resor VL totalt jan-juli 2015 linjetrafik inom 101 365
kommunen Linje 60-66, 401
Ca: 75 % av det totala antalet resor inom kommunen under perioden januari-juli

2015 är resor som utförs av skolelever med busskort. Därutöver betalar
transportenheten resor för gymnasieelever som åker till skolor i andra län ex.
Uppsala, Stockholm och Eskilstuna. De resorna och kostnaderna ingår inte i
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utredningen och påverkas inte om Sala kommun skulle införa avgiftsfri

kollektivtrafik och redovisas därför inte i utredningen.

Konsekvenser avgiftsfri kollektivtrafik för särskild kollektivtrafik

Skolskjuts Fria skolvalet:
Ett erbjudande om avgiftsfri resa med linjetrafik är inte att jämställa med skolskjuts

enligt skollagen. Det innebär att reglerna i Riktlinjer för särskild kollektivtrañk/

skolskjuts inte är tillämpliga, utan föräldrarna har ansvaret för att bedöma om
eleven är mogen att ta eget ansvar för resan med linjetrafik och trafiksäkerheten till
och från hållplats inom befintligt linjenät.
Syftet med nuvarande tidtabellupplägg är att elever inom placeringsskolans
upptagningsområde ska kunna åka linjetrafik, dvs. inom landsbygdens närområde.
Linjetrafikens nuvarande tidtabellupplägg överensstämmer endast till några få

ytterskolors ramschema vid resa från Sala. Resor till Varmsätra och Västerfärnebo

fungerar med direktbuss, till Heden med byte i Tomta utan väntan, samt till Kilbo

med byte i Sätrabrunn med 23 minuters väntan påhemturen. l övrigt stämmer inte
tidtabellstiderna med skolornas ramschema eller att det saknas landsbygdstrafik ex.
till Kilaskola. Tidtabelljusteringar är inte möjliga, då konsekvensen blir att tiderna
då inte passar placeringsskola och tågtider. Alternativet är en förstärkning med
ytterligare bussar i motsatt riktning mot dagens tidtabell till höga kostnader. ingen
analys med kostnadsberäkning är gjord för ev. utökad trafik.

Kollektivtrafik till ytterskolor från Sala

Från Till Morgon Hemtur l

Sala Åby Nej ja med 35 minuters väntan
resecentrum

” Ransta Nej ja 39 minuters väntan

" Varmsätra Ja ja

" Kilbo Byte i Salbohed Bge i Salbohed väntan 23 minuter

" Heden Byte Tomta Byte Tomta
" V-Färnebo ja ja j
" Kyrkskolan Nej Nej

" Kila Nej Nçj

Kollektivtrafik till annan ytterskola än placeringsskola
Från Till Morgontur j Hemtur

I Ransta Vfbo byten Tomta och Salbohed byte i Sala
;g _ morgon

Ransta Heden byte Tomta morgon byte Tomta

_ _\ _ hemtur

Ransta Varmsätra nej

Västerfärnebo Ransta nej

Västerfärnebo Heden 'g ja
Västerfärnebo Kilbo byte Salbohed byte Salbohed
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Möklinta Kilbo Nej
Möklinta Åby 'Å nej
Kilbo Västerfärnebo ja ja

Kilbo Heden nej
Kilbo Möklinta nej

Heden Västerfärnebo ja 13.00nej 14:40
ja

Heden Ransta nej

Åby Möklinta nej J
Möjlighetenatt resamedbefintlig linjetrafik till annanytterskola änplaceringsskola
är ytterst begränsad,setabell ovan.Linjestrukturen är inte uppbyggdi det syftet,
utan målpunkterna i linjetrafiken är inom ytterskolornas upptagningsområde,eller
till Salatätort för högstadietochgymnasieelever.

Differentierade ramschema
[dag är flera linjer hårt belastade på morgonen, framförallt linje 61, 62 och 63 med

ankomstSalatill kl. 08.00,kopplat till högstadietsochgymnasieeleversramschema
samt tågavgångar.Görsförändringar med differentieradestarttider mellan
högstadiet och gymnasiet ex. starttid till kl. 09:10 för gymnasiet, medför det att det

saknas turer på vissa linjer som kräver förstärkning. Alternativet är att inte erbjuda

två ankomsttider till Salapåmorgonenpåsamtligalinjer, utangymnasieelevernafår
enviss väntaninnan skolstart.
Avlastningseffektenpåkollektivtrafiken meddifferentieradestarttider mellan
högstadiet och gymnasium är osäker att beräkna. Merparten av gymnasieeleverna
fortsätter sin resatill andrakommuner eller län, efter att först ha rest med
landsbygdstrafikinom kommunen.
Trots det bordeen differentiering i tider avlastalinjetrafiken pädehögfrekventa
restiderna.Skolkontoretsledningser andrapositiva effektermedsenarelagd
skolstart på gymnasiet, och fortsätter den diskussionen internt. Kostnad för
förstärkning är inte beräknad i detta skede.

Differentierade ramschema högstadium ochgymnasium
Morgon Hemtur

Linje 60 Resecentrum 07:47 08:50 15:05 16:05 17:05
Saknas

SaladammlugansboKSK 08:00 09:00 15:00 16:00 trafik
Saknas från

Linje 61 fr Hörnsjöfors Hörnsjöfors

Salbohed,Vfbo fr. Vfbo fr. Vfbo

Resecentrum 07:45 08:50 15:10 16:05 17:10
till Saknas

KSK Hörnsjöfors tillllörnsjöfors trafik

till Vfbo till Vfbo
fr Nilsbyn

07:05

fr. Västerbykil

Linje 461 Resecentrum 08:00 Saknastrafik 16:00
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Västerbykil, KSK 08:05 Saknas trafik 15:55
till Häggebäcken

Brobacke

Linje 62 Resecentrum 08:00 09:00 14:50 15:55 16:20
Saknas

Sätrabrunn RSK 08:05 09:05 14:45 15:50 trafik

Fläckebo. V.fb0

Linje 63 Resecentrum 07:50 08:50 16:10

Broddbo,Möklinta KSK 08:00 09:00 16:00

Linje 64 Resecentrum 07:46 08:43 16:08

Saladamm, Möklinta KSK 07:50 08:50 16:03

Rosshyttan

Linje 65 Resecentrum 08:00 09:00 14:50 15:50 16:50

Kum1a,Ransta KSK 07:50 08:52 OK 14:53Ok 15:53OK 16:53OK

Vallrum/Tomta
Fr. fr.

fr Svartången Svartängen till Halvars till Svartängen

Linje 66 Resecentrum 07:55 Saknas trafik 15:00 15:45

Kärrbäck,Varmsätra KSK Saknastrafik Saknastratik Saknastrafik Saknastrafik

fr Varmsätra fr Varmsätra till Varmsätra

Resecentrum 07:50 Sörskl. 08:50 Sörskl.

KSK 16:15Sörskl.

rWResmålför grundskole och gymnasieelever inom kollektivtrafiken höstterminen 2015

451 Till Sala Till ytterskolor inom
Grundskoleelever kommunen

åker iinjetrafik

L* 292 till högstadiet 121 Låg-mellanstadiet

38 till Låg-mellanstadiet

175 Till Sala Till ytterskolor inom
Gymnasieelever kommunen
medkommunkort y

78 Kungsängsskolan

ca:50 avOsbyseleverhar åkt annanlinje 72Osby
till Sala resecentrum med byte till linje 60

Ow
25 till ABB Salasamt för anslutning inom
kommunen före fortsatt resa till andra län

278 Till Sala Till annat län
Gymnasieelever
med Länskort.

140 åkt annan linje inom kommunen innan byte för resa över
kommungräns

Ca: 140 startar resan i

Sala
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Administrativ hantering skolskjuts
Prövningen av rätten till skolskjuts med beslut påverkas inte, även om kommunen
inför avgiftsfri kollektivtrafik. idag beviljar vi samtliga elever skolskjuts utan

skriftlig ansökan från vårdnadshavare, för de elever som uppfyller avståndskravet
oberoende av färdsätt. Skolskjutsen utförs av linjetrafik, upphandlad

entreprenadskjuts eller taxi. Vilket utförande som beviljas, bedöms utifrån var

eleven bor och vilken trafikform som finns i det området, samt om eleven har något

särskilt skäl till en viss transportform. Busskort beställs till samtliga elever som blir
beviljade linjetrafik och ruttplanering görs för de elever som ska åka

entreprenörsskjuts. Skriftlig förfrågan om nyttjandet av skolskjuts görs till ett urval
av elever som bor på ett sådant sätt att det påverkar ruttplaneringen av

entreprenörsskjuts om de ska åka eller inte. Ca 58 % av skoleleverna åker läsåret
2015-2016 linjetrafik till skolan, för övriga måste annan planering göras gällande

utförandet av skolskjuts. Skriftlig ansökan om skolskjuts från vårdnadshavare krävs

när ansökan gäller särskilda skäl ex. trafikfarlig väg, växelvis boende eller elev med
funktionshinder. Denna hantering kommer att kvarstå, där skolskjuts inte kan lösas

med befintlig linjetrafik, så även hanteringen av överklagningsärenden.

Om avgiftsfri kollektivtrafik införs så upphör den administrativa hanteringen runt
skolkort för grundskolan, beställning till KTF samt att skolans assistenter slipper

hanteringen med trasiga och borttappade busskort. Gällande gymnasieelever

kvarstår ansökningsförfarandet och busskortshanteringen för de elever som har

länskort, läsåret 2015-2016 ca 280 elever, för övriga som åker inom kommunen

upphör ansökning och busskortshanteringen, som görs direkt till KTF. Som en

trygghetsåtgärd lämnas idag kontaktuppgifter på vårdnadshavare till VL för låg och
mellanstadiets skolbarn som är beviljade skolskjuts och åker linjetrafik. De

uppgifterna kan inte lämnas för de barn som åker på eget initiativ ex. fria skolvalet,
utan de eleverna reser endast på vårdnadshavarens ansvar.

Utförande av skolskjuts grundskolan

Läsår 2015-2016 Läsår 2.016-2017

Totalt antal elever i 2335 Därav har 19 % VL 2621 Därav har 19 % VL

grund/ särskolan/ gy. busskort busskort

särskolan
Totalt antal 779 816
Skolskjutsberåttigade

ggrundskoleelever
Antal elever som åker 451 Högstadie 495 Högstadie
Skolskjuts med 58 % 292 st 38 % 285 st 35 %
linjetrafik Låg/mellanstadie Låg/mellanstadie

159 st 20 % 210 st 27 %
Antal elever som åker 303 Med taxi 25 295 Med taxi 26
Skolskjuts med
Entreprenörsbuss
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Avgiftsfri kollektivtrafik för vissa målgrupper
Färdtjänst, dagvårdsresor, resor daglig verksamhet LSS

Om och i så fall i vilken utsträckning avgiftsfri kollektivtrafik kommer att påverka

färdtjänstansökningarna är svårt att beräkna, möjligen att man förskjuter
tidpunkten att söka färdtjänst. Vår bedömning är att det kommer att påverka i
mycket liten grad. När personer beviljas färdtjänst är oftast rörelsehandikappet så
stort, att linjetrafik inte är ett alternativ. Däremot kan avgiftsfri kollektivtrafik
stimulera kvarboende för äldre på landsbygden, då resa till affär och vänner
underlättas, under förutsättning att man bor med kollektivtrafik inom rimligt
avstånd.
Defärdtjänstansökningar som idag inkommer är oftast från personer som bor
centralt i Sala. Kulturen är att köra bil och när det inte längre är möjligt, så ansöker

man om färdtjänst. Att prova och åka med kollektivtrafik, upplevs inte som ett

alternativ. På sikt kanske en attitydförändring sker.
Åldern på de personer som söker och beviljas färdtjänst varierar. Avde personer
som under 2015 beviljats färdtjänst är ca: 80 % ålderspensionärer.

De personer som åker dagvårdsresor och resor till daglig verksamhet LSShar i stor
utsträckning behov av transport " dörr till dörr" och då är kollektivtrafik inget

alternativ. En marginell överströmning kan ske, av de personer som har gång och

orienteringsförmåga, om kostnaden uteblir.

Differentierad avgiftsfri kollektivtrafik
Om kommunen väljer att införa differentierad avgiftsfri kollektivtrafik till vissa

grupper, ex. barn under 20 år och personer 65 år och äldre, kräver det att
kommunen köper någon form av busskort för dessa personer enligt tidigare

utredningssvar från KTF.Att köpa kort för samtliga personer i dessa åldersgrupper
innebär orimliga kostnader och ger inga garantier att de kommer att användas.
Hanteringen kräver någon form av enkelt ansökningsförfarande inom kommunen

och en administration att lämna ut korten. Beräkning gjord utifrån olika scenarier

att barn/ungdom samt åldersgruppen 65 år och äldre söker kort för avgiftsfri
kollektivtrafik. Kostnaderna för busskorten blir trots det mycket höga. Då intäkterna

ökar till Kollektivtrafikförvaltningen borde trafikbruttokostnaden minska för

kommunen.
Att ha avgiftsfri kollektivtrafik under lågtrafiktid ex. 09:00-14:00är ett bra
alternativ ur trafikbeläggningssynpunkt. Det främjar bussen som ett attraktivt

alternativ till bilen. Trafikkostnadsmässigt för kommunen är det svårberäknat, men

ett antagande är att intäktsbortfallet är lågt, uppskattningsvis 300 000 - 500 000 kr.
Uppgifter för resandestatistik kommer inte att finnas, då ingen biljett registreras.

Denna lösning är inte sanktionerad hos KTF.
Vid kontakter med Koliektivtrafikförvaltningen hänvisar de till tidigare svar som
grund för ekonomiska beräkningar gällande gratis kollektivtrafik i Sala, samt att

alternativt beräkna utifrån kostnaderna för ungdomskort respektive årskort vuxen.



19 (20)

2015-10-1863aSALA
KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Kostnad busskort vid av iftsfri kollektivtrafik till vissa rgppen
Kala Antal 4000:-/kort Ungdomskort3510:-

kommuns pers_ enligt tidigaresvarfrån VL2010 Vuxen 7055 :.

folkmängd Enligt mail från ek. chef på

20154281 KTMdec2015

0-6- är 1 752 Andel Kostnad Kostnad

7-16 år 2 307 25 % 2307 000kr 2 024 392 kr

50 % 4 614 000 kr 4 048 785 kr

€19“/Ohm” 75 % 6 921 000 kr 6 073 177 kr

,.3§‘°"""“*"""‘°"‘ 100% 9228000kr s097570kr
17-20 år 997 25 % 997 000 kr 874 867 kr

(lan/omr 50 % 1 994 000 kr 1 749 735 kr

kommunkortfér 75 % 2 991 000 kr 2 624 602 kr

bussidag) 100 % 3 988 000 kr 9 973 510 kr

65 år och S 302 10 % 2 120 800 kr 3 745 863 kr

äldre 25 % 5 302000 kr 9 364 657 kr

50% 10 604000 kr 18 729 315 kr
75 % 15 906 000 kr 28 093 972 kr

100% 21 208000 kr 37 458 630 kr

Totalt antal 22 109
inv. i

kommunen
SeBilagaför Differentierat avgiftsfri kollektivtrafik för vissa grupper4000kr/kort
samt alternativt ungdom 3510 kr, vuxen 7065 kr/kort.

Avgiftsfritt för samtliga kommuninvånare:

Att införa avgiftsfri kollektivtrafik inom kommun för samtligakommuninvånare

måste ses som mycket positivt ur kommuninvänarperspektiv. Kommunens linjenät

har stor räckvidd ochnär i höggrad kommunensinvånare.Trots det är det säkert

ett stort stegatt anpassasig till bussenstidtabell, menalternativet skulle finnas.

För dagensskolkortseleverger det ökad frihet att resavid fler tillfällen under dagen,

idag begränsat till 2 resor/dag.

Ett begränsat antal elever skulle kunna åka linjebuss till annan skola vid fritt val än

placeringsskola, utan att vara berättigad till skolskjuts.

Ösbygymnasieskolahar idagundervisningävenpåKungsängsskolan.Dettaresande

skulle underlättasmed avgiftsfri kollektivtrafik.

Medstörstasannolikhet måsteett antal linjer förstärkaskapacitetsmässigtunder

högtrafik vid avgiftsfri kollektivtrafik.

Sala kommun har en nettokostnad för kollektivtrafiken är 2017 på 18 150 000 kr,

dessutom en skolkortskostnad för kommunkort på 2 600 000 kr. Att erbjuda

avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunenmedoförändradtralikvolym skullegeen
merkostnadpåca:1 500 000 kr, för att täckaintäktsbortfallet från övrigaresenärer,
som inte är skolungdom med kommun/skolkort. En förstärkning i trafik sessom

nödvändig,dåredan idag flera linjer är hårt belastade.
Kollektivtrafikförvaltningen har inte deltagiti de ekonomiska beräkningarna.
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Trafikkostnader 2017
VL Trafikram

Bruttotrafik- Intäkter Därav skolkort

kostnad Tillköp totalt Netto kostnad

21 834 450 350 000 4 034 450 2 500 000 18 150 000

ingen resandestatistik kommer att finnas tillgänglig, då ingenregistrering görs vid

påstigande. Svårt veta vilken beläggning som är på bussarna på respektive linje och

avgång. Resandestatistik används bla. vid bedömning av utökad fordonsvolym.
Utredningens kostnadsberäkning bygger på befintligt linjenät och tidtabell. Linje 61,
62 och 63 har idag högt resandetryck med skolskjutsberättigade grundskoleelever

samt gymnasieelever på morgonturen ankomst Sala 07:40-08:00 och även på

hemturerna kl. 15.00 -16.00. Vid ökat resande kommer dubbleringar av trafik att

krävas. Den är inte kostnadsberäknad. Synpunkter om orättvisa kan uppstå, där det
inte finns kollektivtrafik.

Analys av konsekvenserna av att införa avgiftsfri kollektivtrafik
Tyvärr har Kollektivtrafikmyndigheten l Västmanland lämnat besked om att de inte

kan bistå med resurser för kvalificerade eller djupare konsekvensanalyser som
efterfrågas med hänsyn till arbetsbelastning och andra aktiviteter som de
prioriterar. Detta medför att utredningen så här långt, enbart innehåller
beskrivningar och enklare antaganden och slutsatser. Inget nytt underlag från KTF
har getts till Sala kommun, med ekonomiska beräkningar på olika alternativ av

avgiftsfri kollektivtrafik.
Nyförfrågan gjordes september 2016 till KTM.Beskedet från Kollektivtrafikförvalt-
ningen är att tidigast hösten 2017 kan de vara behjälpliga med underlag, analyser

och beräkningar.


