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Utredning avgiftsfri kollektivtrafik

Kommunstyrelsens ledningsutskott har gett Samhällsbyggnadskontoret,
transportenheten i uppdrag att genomföra en utredning om möjligheten att införa
avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun på landsbygds och tätortstrafiken. En
föredragning av utredningen gjordes för KSLU2017-01-17.

På Länsdelssamrådet 2017-04-11 framförde kommunen till Region Västmanland
Salas ambitioner att införa avgiftsfri kollektivtrafik from 1/1 2018.

Sala kommun har stegvis förbättrat och förstärkt kollektivtrafiken under en 4
årsperiod. Skolskjuts och kollektivtrafik samplaneras, busstidtabellen samplanerats
med tågtidtabellen på Sala Resecentrum för att möjliggöra sammanhängande resa.
Nya linjer har skapats, turtätheten har ökat på befintliga linjer, Silverlinjens
sträckning har utökats och kompletterats med anropsstyrd trafik till kl. 19.00 samt
att lördagtraflk införts på vissa linjer.

Nu kan det vara dags att ytterligare stimulera och påvisa fördelarna med att resa
kollektivt, sä att man i utökad grad väljer bussen som färdsätt. Med avgiftsfri
kollektivtrafik finns det ett ekonomiskt incitament att ställa bilen hemma och ta
bussen istället. Genom att ta bussen och delta i aktiviteter, uträtta ärenden, göra
inköp, ha ett aktivt socialt umgänge och träffa vänner som ger ökad livskvalitet
främjas rörligheten inom kommunen.

Hur avgiftsfri kollektivtrafik påverkar resandeströmmar och vilka målgrupper som

ökar sitt resande med buss är svårt att förutsäga. Blir det arbetspendlingen och
skolelever med kort avstånd till skolan som idag inte är berättigade till skolkort som
ökar sitt resande? Kommer grundskoleelever att välja annan skola än anvisad skola
trots ökat avstånd, när det finns möjlighet att resa med buss, eller blir det
övervägande daglediga som ser en möjlighet till ett mer aktivt liv? Även kommunal
verksamhet med lokaler på olika geografiska platser, borde kunna nyttja
kollektivtrafiken för transporter.
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Blir införandet en lyckad satsning kan kapacitetsproblem uppstå framförallt på
tider då många grundskole -och gymnasieelever reser till och från skolan i Sala. På
de tiderna är redan idag beläggningen hög på vissa linjer. Ökad efterfrågan på
kollektivtrafik kan på sikt kräva förstärkning av kapacitet på framförallt 3 linjer.
Skattad kostnad för förstärkning är 900 tkr/linje och år.

Att införa avgiftsfri kollektivtrafik innebär en ökad kostnad för Sala kommun genom
att täcka inkomstbortfallet för uteblivna biljettintäkter. För 2018 beräknas
intäkterna till 4,4 mkr, därav 3,6 mkr för grund -och kommunkort, baserat på 2016
års kostnader. Detta innebär behov av kostnadstäckning på 800 tkr från
kommunen för uteblivna intäkter.

Sala kommuns ambitioner är att under en 3 års period införa avgiftsfri
kollektivtrafik på landsbygds och tåtortstrafikens linjer. Nuvarande trafikutbud
gällande avgångar och kapacitet bibehålls vid uppstart, men att ha beredskap för
eventuell framtida kapacitetsförstärkning under hösten 2018,eller vid senare
tillfälle då behov uppstår. Utvärdering ska genomföras under 2019, för att se
effekterna efter införandet av avgiftsfri kollektivtrafik.
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