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Förutsättningar och ramverk
Kollektivtrafiklagen

Nytt trafikförsörjningsprogram för Östergötland

Som en följd av EU:s kollektivtrafikförordning (EG
1370/2007) trädde den 1 januari 2012 en ny lag (SFS
2010:1065) om kollektivtrafik i kraft. Den nya
lagstiftningen syftar till att bidra till ett större utbud av
kollektivtrafik och ett ökat resande. Lagen innebär att
kommersiella aktörer fritt får etablera regional
kollektivtrafik på kommersiell grund.

Kollektivtrafiken är ett betydelsefullt verktyg i
utvecklingen av regionen och för att uppnå olika
samhällsmål. I trafikförsörjningsprogrammet fastställer
Region Östergötland därför plattformen för den
regionala kollektivtrafiken i form av mål och strategiska
prioriteringar med en längre planeringshorisont.

Den nya kollektivtrafiklagen innebär även att det i varje
län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med
ansvar för den samhällsfinansierade regionala
kollektivtrafiken. I Östergötland har Region
Östergötland efter överenskommelse med länets
samtliga kommuner påtagit sig rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för
Östergötland är ett långsiktigt och strategisk dokument
som omfattar perioden fram till år 2030. Programmet
ska ge en helhetsbild av den regionala kollektivtrafiken i
regionen, såväl samhällsfinansierad som kommersiell
trafik. Programmet, som fastställs av regionfullmäktige,
kommer att revideras varje mandatperiod.

Region Östergötland ansvarar som regional
kollektivtrafikmyndighet även för att upprätta ett
regionalt trafikförsörjningsprogram med mål och
strategisk inriktning för all regional kollektivtrafik. Med
trafikförsörjningsprogrammet som grund har Region
Östergötland även i uppgift att besluta om allmän
trafikplikt för det behov av kollektivtrafik som
kommersiella aktörer inte bedöms ha något intresse av
att svara för.

Förutom att programmet är ett av de huvudsakliga
styrdokumenten för ÖstgötaTrafikens detaljplanering av
kollektivtrafiken fungerar programmet även som
vägledande planeringsunderlag för kommunerna och
andra aktörer i regionen.
Enligt kollektivtrafiklagen ska trafikförsörjningsprogrammet innehålla en redovisning av:


Region Östergötland har gett det av Regionen helägda
bolaget, AB Östgötatrafiken, i uppdrag att upphandla,
organisera och samordna den avtalade kollektivtrafiken
i Östergötland.
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Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt
mål för kollektivtrafikförsörjningen.
Alla former av regional kollektivtrafik i länet,
både trafik som bedöms kunna utföras på
kommersiell grund och trafik som myndigheten
avser att ombesörja på grundval av allmän
trafikplikt.
Åtgärder för att skydda miljön.
Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning
av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos
personer med funktionsnedsättning.
Bytespunkter och linjer som ska vara fullt
tillgängliga för alla resenärer.
Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736)
om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen
för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter
enligt dessa lagar har överlåtits till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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I kollektivtrafiklagen betonas vikten av samråd under
arbetet med ett trafikförsörjningsprogram. Arbetet med
föreliggande program inleddes med en tidig dialog
genom möten med bland annat länets kommuner och
handikapporganisationer samt genom en enkät till
medborgarna. Med remissversionen av programmet
som grund kommer samråd i kollektivtrafiklagens
mening att ske med ett stort antal aktörer, bland annat
regionens kommuner, kollektivtrafikmyndigheter i
angränsande län, övriga berörda myndigheter,
organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare
för näringsliv och resenärer.

2030
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Hållbar samhällsutveckling i
Östergötland
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är
att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare
och näringsliv i hela landet. Under det övergripande
målet har regeringen satt upp funktionsmål och
hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att skapa
tillgänglighet för människor och gods. Hänsynsmålet
handlar om säkerhet, miljö och hälsa.
I Östergötlands Regionala utvecklingsprogram –
RUP>2030, som fastställdes våren 2012, beskrivs en
samlad strategi för regionens utvecklingsarbete baserad
på en analys av Östergötlands särskilda förutsättningar.

Enligt RUP>2030 är det en långsiktig ambition att
Östergötland ska uppfattas som en attraktiv
värdeskapande region – en region som skapar goda
levnadsbetingelser och hållbar tillväxt genom
kreativitet, nytänkande med sunt resursutnyttjande
samt en öppen och inbjudande attityd.
I RUP>2030 slås det fast att regionens utveckling ska
vara långsiktigt hållbar och att kollektivtrafiken ingår
som en viktig del i utvecklingen. Principerna för hållbar
utveckling, med utgångspunkt i de tre
hållbarhetsperspektiven, ligger också till grund för
Region Östergötlands tre mål som i RUP >2030
formuleras som:
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1.
2.
3.

Goda livsvillkor för regionens invånare
(social hållbarhet)
Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning
(ekonomisk hållbarhet)
Hållbart nyttjande av naturens resurser
(miljömässig hållbarhet)
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Begreppsförklaring
Allmän trafikplikt: Den trafik som samhället tänker ta
ansvar för, upphandla och teckna avtal om, kräver
beslut om allmän trafikplikt. I EU:s kollektivtrafikförordning definieras allmän trafikplikt som:

Utvecklingsstrategierna för Östergötland som de
beskrivs i RUP>2030 behöver brytas ner och
konkretiseras inom olika delområden. För
kollektivtrafikfrågorna sker detta i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet medan andra frågor
hanteras inom andra dokument, till exempel
”Insatsprogram för energi och klimat” och
”Insatsprogram för landsbygd”. Utifrån de mål och
utvecklingsbehov som identifieras i dessa dokument
sker i ”Länstransportplanen” en konkretisering av
behovet av infrastrukturinvesteringar.

Krav som en behörig myndighet definierar eller
fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt
intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha
något eget kommersiellt intresse av att bedriva
utan att få ersättning, eller åtminstone inte i
samma omfattning eller på samma villkor.
Beslut om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det
regionala trafikförsörjningsprogrammet.

I Region Östergötlands ”Strategiska plan och budget för
åren 2016-2018” beskrivs den övergripande inriktningen
med utgångspunkt i bland annat det regionala
trafikförsörjningsprogrammet och länstransportplanen.

Avtalad kollektivtrafik: Kollektivtrafik som allmänheten
erbjuds genom den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafiken omfattas av allmän trafikplikt
och finansieras till större eller mindre del av
skattemedel.

I den strategiska plan som i juni 2015 antogs av
Regionfullmäktige anges visionen för Region
Östergötland:

Funktionsnedsättning: Definieras av Socialstyrelsen
som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga.

Region Östergötland – drivkraft för hållbar
utveckling och livskvalitet

HVO: (Hydrerad Vegetabilisk Olja) dieselliknande
drivmedel som tillverkas av djurfetter från slaktavfall
och växtfetter. Kan användas i dieseldrivna fordon.

Till visionen hör ledorden attraktivitet, handlingskraft
och goda livsvillkor. Visionen beskriver det önskvärda
tillståndet för regionen och ledorden pekar på viktiga
fokusområden att arbeta med.

Kollektivtrafik: Definieras i EU:s kollektivtrafikförordning som:
Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt
intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och
utan diskriminering.
Kommersiell kollektivtrafik: Kollektivtrafik som ett
trafikföretag bedriver utifrån rent kommersiella villkor
utan något avtal eller ekonomiskt stöd från regional
kollektivtrafikmyndighet.
Kostnadstäckningsgrad: Ett begrepp som används för
att beskriva hur stor del av de direkta kostnaderna för
trafiken som täcks av biljettintäkter. I de direkta
kostnaderna ingår inte så kallade verksamhets- eller
over-head kostnader.
Regional kollektivtrafik: Kollektivtrafik som äger rum
inom ett län eller om den sträcker sig över flera län,
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med avseende på trafikutbudet i huvudsak är ägnad att
tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller
annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt
faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. I
föreliggande program avses ”regional kollektivtrafik”
när det skrivs ”kollektivtrafik”, om inget annat anges.

2030

Samrådsversion

Subventionsgrad: Den andel av den regionala
kollektivtrafikens totala kostnader som finansieras
genom skattemedel.
Särskild kollektivtrafik: trafik som erbjuds en särskild
grupp människor, till exempel färdtjänst och
riksfärdtjänst.

RME: (RapsMetylEster) drivmedel tillverkat av rapsolja.
Kan användas i vissa dieseldrivna fordon. Kräver att
fordonet anpassas för RME.

Trafikföretag: Ett företag som bedriver regional eller
interregional kollektivtrafik. Trafiken kan utföras på
kommersiella villkor eller som avtalad kollektivtrafik på
uppdrag av regional kollektivtrafikmyndighet.

Samhällsnytta: en beräkning av den nytta som
samhället har av kollektivtrafiken. I modellen som
används för beräkning av kollektivtrafikens
samhällsnytta ingår utsläpp, trafiksäkerhet och buller.
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Östergötland idag
Befolkningen
Vid årsskiftet 2014/15 var Östergötlands invånarantal
drygt 442 000. Invånarna i länets 13 kommuner varierar
stort från Linköping med drygt 151 000 invånare ner till
Ydre med mindre än 3 700 invånare.

Bild 2: Östergötlands befolkning fördelat efter ålder. (SCB)

Östergötland är sett till befolkningen en växande region
och invånarantalet fortsätter att öka. Det är framförallt
invandringen som under lång tid ligger bakom
befolkningsökningen. Därtill kommer att det föds fler än
vad som avlider och fler flyttar till Östergötland än vad
som flyttar ifrån. Befolkningsmängden har under de
senaste tio åren ökat med i genomsnitt 2 300 invånare
per år. Efter de tre storstadsområdena är Östergötland
en av de regioner som har den starkaste
befolkningsutvecklingen i Sverige. Befolkningstillväxten
har dock en ojämn geografisk fördelning i regionen.

Bild 1: Antal invånare i Östergötlands kommuner år 2014.
(SCB)

I bild 2 visas hur Östergötlands befolkning fördelar sig
mellan olika åldersgrupper. Diagrammet visar
åldersfördelningen för åren 2000 och 2014. De största
skillnaderna sedan år 2000 är ett större antal små barn
(0-4 år), färre barn i åldern 5-14 år, fler 15-24-åringar
samt fler pensionärer (65-74 år).

Kartan i bild 3 visar Östergötlands befolkningsförändring
mellan år 1990 och 2014. Det kan konstateras att de
största befolkningsökningarna skett i Linköpings och
Norrköpings kommuner, både i kommunhuvudorterna,
flera andra tätorter och på landsbygden. Det är alltså
ingen tydlig urbanisering med flytt från landsbygden till
de större städerna. Tendensen tycks istället vara att
befolkningen i de perifera kommunerna i sin helhet
minskar, och ökar i regionens centrala delar. Varje
kommuns landsbygd har hanterats som en homogen
yta, men en mer detaljerad geografisk indelning av
landsbygden visar att befolkningsförändringen skiljer sig
mellan dess olika delar. Generellt sett har landsbygdens
befolkning ökat mer i de delar som ligger nära en större
tätort och minskat i de mer perifera landsbygdsområdena.
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Bild 3: Östergötlands befolkningsförändring mellan år 1990 och 2014. (SCB)

Arbetsmarknaden

Östergötlands arbetsmarknad blir genom en ökad
arbetspendling alltmer geografiskt integrerad, både
inom regionen och med andra regioner. De största
riktade pendlingsströmmarna mellan två kommuner går
mellan Linköping och Norrköping, som båda också utgör
arbetsmarknad för invånare i övriga regionen. Antalet
personer som pendlar till Stockholm ökar snabbt. Även
inpendlingen till Östergötland från Stockholm ökar, men
inte i samma takt.

Branschstrukturen för regionens arbetsmarknad har
förändrats under de senaste åren, vilket även framgår i
uppföljningen av regionens utveckling ”Hur går det för
Östergötland?” (2015). I tillverkningsindustrin, som
historiskt sett varit Östergötlands dominerande
bransch, har arbetstillfällena minskat kraftigt, medan en
ökning har skett inom den tjänstebaserade
verksamheten. Det totala antalet arbetstillfällen har
ökat med cirka sju procent mellan åren 2004 och 2012.

Till Östergötlands gymnasieskolor sker en allt mer
omfattande pendling. Var fjärde gymnasiestuderande i
regionen läser någon gymnasial utbildning i en annan
kommun än den kommun de är mantalsskrivna i.
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I bild 4 syns att det är en tydlig koncentration av
vardagsresorna under ett par timmar tidig på morgonen
samt under eftermiddag. På helgen är resandet mer
jämnt utspritt under dagen, med en topp på
förmiddagen.

Så reser östgötarna
Resvaneundersökning
År 2014 genomförde Region Östergötland en
Resvaneundersökning för Östergötland.
Undersökningen som utfördes i form av en postal enkät
med resdagbok skickades ut till 30 000 östgötar i åldern
16-80 år. Svarsfrekvensen blev 39 procent, vilket
innebär att undersökningens resultat bygger på cirka
11 800 svar.

Det finns vissa skillnader mellan hur män respektive
kvinnor reser. I resvaneundersökningen som
genomfördes i Östergötland år 2014 framkom att män,
totalt sett, reser något mer än kvinnor. Män färdas
oftare som bilförare medan kvinnor i högre utsträckning
reser som passagerare i bil. Kvinnorna står också för en
högre andel kollektivtrafikresande än vad männen gör,
och detsamma gäller för förflyttningar till fots eller med
cykel. Männens resor består i något högre grad av resor
som är längre än 40 kilometer, jämfört med kvinnor
som istället gör en högre andel resor som är kortare än
fem kilometer.

Totalt gör varje östgöte i genomsnitt 2,1 resor per
vardag och 1,5 resor per dygn under helger. Pensionärer
gör i genomsnitt något färre resor jämfört med de
yngre. Personer i hushåll med barn gör i genomsnitt fler
resor per dygn jämfört med personer i hushåll utan barn
och unga vuxna.

Bilinnehav och körkort

Bilen är det vanligaste färdsättet. I bild 8 visas
färdmedelsfördelningen enligt resvaneundersökningen.
Yngre personer, 16-24 år, cyklar och åker kollektivtrafik i
högre utsträckning än andra åldersgrupper.

Trafikverket skriver i sin rapport ”Omvärldsanalys 2014
– trender inom transportsystemet” att biltrafiken inte
längre ökar i Sverige som den gjort tidigare. Bilens
dominerande ställning i städerna förändras till förmån
för den lokala och regionala kollektivtrafiken samt för
cykeln.

På vardagar utgör resor till arbetet den vanligaste
anledningen till att resa. På helger är ärenden som
fritidsaktiviteter, inköp och besök hos släkt/vänner
vanligare. Spridningen är stor vad gäller reslängder och
restider för olika ärenden.

Av de boende i Östergötland som svarade på 2014 års
resvaneundersökning har cirka 85 procent körkort och
en nästan lika hög andel bor i ett hushåll där det finns
minst en bil. Tre av fyra av de svarande kan alltid eller
för det mesta använda bil när de behöver. Den grupp
som i störst utsträckning har möjlighet att ta bilen är
hushåll med barn medan unga vuxna i lägst grad har
möjlighet att använda bil. Drygt 60 procent av de som
arbetar eller studerar har tillgång till fri parkering, 14
procent har avgiftsbelagd parkering och två procent har
förmånsbeskattad parkering. Endast tre procent har ett
subventionerat kort för kollektivtrafiken.

Bild 4 Resande fördelat över dygnet på vardagar respektive
helger. (RVU Östergötland 2014)
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Pendling för gymnasiestudier varierar, inte minst med
storleken på antalet som läser på gymnasiet. Antalet
ungdomar i gymnasieålder, 16–18 år, nådde en topp år
2008. Därefter har åldergruppen minskat med en
fjärdedel. Från år 2015 ökar antalet ungdomar igen men
i långsammare takt. År 2030 är åldersgruppen lika stor
som år 2008.

Statistik från SCB visar att de största riktade
pendlingsströmmarna mellan två kommuner går mellan
Linköping och Norrköping. Det är betydligt fler som
pendlar från Norrköping till Linköping än åt andra hållet.
Andra stora pendlingsströmmar är mellan Norrköping
och Finspång i båda riktningar samt från Söderköping till
Norrköping. Förutom från Norrköping, har Linköping
stor inpendling från framförallt Motala, Mjölby och
Åtvidaberg. En relativt stor pendling sker även från
Linköping till Mjölby. Inpendlingen till de båda större
städerna från övriga Östergötland är omfattande och
har ökat successivt. Framförallt ökar inpendlingen till
Linköping snabbt. Från Linköping och Norrköping är
även pendlingen till Stockholm relativt stor. I bild 5 visas
pendlingsströmmarna mellan Östergötlands kommuner
samt till orter i kringliggande regioner.

Av Östergötlands alla gymnasieelever läser cirka en
fjärdedel i en annan kommun än hemkommunen.
Gymnasiependlingen sker främst till gymnasieskolor i
Linköping och Norrköping. Skillnaden i utbudet av
utbildningsmöjligheter inom den egna kommunen och
närhet/tillgänglighet till gymnasieskolor i annan
kommun förklarar variationen mellan kommunerna när
det gäller gymnasiependling. Möjligheten att fritt välja
skola, även i grundskolan, innebär ett större resbehov
bland barn och ungdomar.

Bild 5: Arbetspendling, totalt för Östergötland 2012. (SCB, Mälardalsrådet)
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Av kartan i bild 6 framgår hur de regionala
målpunkterna fördelar sig på regionens tätorter.
Redovisningen kan ur detta perspektiv sägas ge en
samlad bild av vilka tätorter som har starkare respektive
svagare betydelse ur ett regionalt perspektiv.

Östergötlands struktur med totalt drygt 95 tätorter
fördelande över de 13 kommunerna innebär att de
regionala målpunkterna finns utspridda över stora delar
av regionens yta. Inom projektet ”DAR – Den Attraktiva
Regionen” har Region Östergötland genomfört ett
arbete med att kartlägga var i regionen de regionala
målpunkterna finns. I arbetet har målpunkter med
regional funktion ansetts vara:

De regionala målpunkterna tillgängliggörs för regionens
medborgare och besökare genom goda resmöjligheter,
bland annat med kollektivtrafik. Flera av de regionala
målpunkterna ligger i orter som trafikeras av det
östgötska kollektivtrafiksystemets stomlinjenät,
Östgötapendeln och/eller expressbusstrafik, vilket
innebär en möjlighet att nå orterna med kollektivtrafik
som har hög konkurrenskraft gentemot bilen.

1.

Orter och arbetsplatsområden med stor
regional inpendling
2. Gymnasieskolor och högre utbildning
3. Högstadieskolor
4. Sjukhus, vårdcentraler och apotek
5. Kulturmiljöer
6. Kulturinstitutioner
7. Större idrottsanläggning
8. Större handelsområden
9. Centrumfunktioner som målpunkt
10. Offentlig service
11. Turism och besöksmål
12. Kommunikationer

Bild 6: Tätorter i Östergötland med minst en regional målpunkt, utifrån de tolv kategorierna i DAR.
Ju starkare/mörkare röd färg desto fler målpunkter med regional funktion. (Region Östergötland)
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större utsträckning än boende i regionens övriga
kommuner. Kollektivtrafikresandet skiljer sig åt mellan
män och kvinnor, liksom mellan olika åldersgrupper.
Kvinnor och personer i åldern 16-24 år är de grupper
som använder kollektivtrafik i högst utsträckning i
Östergötland.

Resandet med avtalad
kollektivtrafik
Antal resor
I den avtalade allmänna kollektivtrafiken i Östergötland
görs det närmare 28 miljoner resor under ett år. En
vanlig vardag görs cirka 76 500 resor med regionens tåg,
bussar, spårvagnar och båtar. Tätortstrafiken, det vill
säga kollektivtrafiken inom tätorterna Linköping,
Norrköping, Motala, Mjölby, Finspång, Kisa, Vadstena
och Åtvidaberg, står för två tredjedelar av resorna. Cirka
25 procent av resorna sker i de regionala stråken.

Marknadsandel
Marknadsandelen för kollektivtrafiken i Östergötland är
knappt en fjärdedel (24 procent), sett enbart till resor
med motordrivna färdmedel, det vill säga exklusive
gång- och cykelresor.
Kollektivtrafikens andel av samtliga resor (gång, cykel,
kollektivtrafik och bil) som boende i regionen gör
uppgår till 14 procent på vardagar och nio procent på
helger. Bilen har fortfarande den största
marknadsandelen, 57 procent av vardagsresorna och 64
procent av helgresorna sker med bil.

Bild 7 visar utvecklingen av resandet med kollektivtrafik
under perioden 2007-2014. Jämfört med tidigare år har
antalet resor med Östgötapendeln och tätortstrafiken i
Linköping och Norrköping ökat. I samband med
Östgötapendelns förlängning till Motala våren 2013 har
resandet på vissa express- och landsbygdslinjer i
regionens västra del minskat, till förmån för
Östgötapendeln.

Bild 8: Fördelning mellan färdsätten (RVU Östergötland 2014).

Kundens upplevelse
Varje år genomförs en attitydundersökning bland
ÖstgötaTrafikens kunder. Syftet med studien är att ge
underlag för beslutsfattning genom att undersöka
kundernas attityder till ÖstgötaTrafiken samt att
studera attitydutvecklingen över tid. I 2014 års mätning
uppnår ÖstgötaTrafiken ett ”Nöjd kund index” (NKI) på
65. NKI har stadigt ökat sedan 2011 då mätning gjordes
första gången. Resultatet ligger på samma nivå som
genomsnittet för SKI Kollektivtrafik (Svenskt
Kvalitetsindex, Övergripande rapport kring kommunal
service 2013). NKI bygger på frågor om kundens
samlade erfarenhet av ÖstgötaTrafiken, hur väl
ÖstgötaTrafiken uppfyller kundens förväntningar samt
en värdering av hur nära eller långt ifrån
ÖstgötaTrafiken ligger ett buss-/tågbolag som kunden
anser är perfekt i alla avseenden.

Bild 7: Utveckling av antalet påstigande resenärer.
(ÖstgötaTrafiken)

Resvaneundersökningen som Region Östergötland lät
göra år 2014, visar att under vardagar är resandet med
kollektivtrafik som störst mellan klockan 6 och 8 på
morgonen. Även på eftermiddagen mellan klockan 15
och 17 når kollektivtrafikresandet en topp, om än något
mer utspridd än den på morgonen. Invånare i Linköping
och Norrköping reser med kollektivtrafik i betydligt
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Trafikverket och här sker arbetet i en långsammare takt.
Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatslägen som
ingår i kollektivtrafikens nuvarande linjenät har mellan
åren 2013 och 2014 ökat från cirka 11 procent till strax
över 14 procent. Merparten av de hållplatser som ingår i
denna ökning ligger på de kommunala vägnäten.
Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser
kommer även fortsatt att fokusera på hållplatser i
tätorter och bytespunkter samt vid andra strategiskt
viktiga punkter så som sjukhus, vårdinrättningar,
äldreboenden och skolor. På landsbygden fokuseras
anpassningsarbetet i första hand på hållplatser med
stort resande i de starka stråken.
Bild 9: ÖstgötaTrafikens NKI (Nöjd KundIndex) i jämförelse
med SKI Kollektivtrafik (Svenskt kvalitetsindex).

Trygghet

Resultatet från 2014 års kundundersökning visar att
nöjdheten skiljer mellan olika resenärsgrupper. Till
exempel är de som sällan reser med kollektivtrafiken
mer nöjda än de som reser ofta. Andra nöjda
urvalsgrupper är pendeltågsresenärer, pensionärer och
personer med förgymnasial utbildning. Därtill kan också
nämnas att män ger kollektivtrafiken högre betyg än
kvinnor.

Upplevelsen av kollektivtrafiken som ett tryggt sätt att
resa är väsentligt för att man ska välja att resa med den.
Tryggheten ska finnas på väg till och från hållplats, vid
hållplatsen likväl som ombord på fordonen.
Otryggheten infinner sig främst under dygnets mörka
timmar varför bra belysning längs gångvägar och vid
hållplatser är en viktig trygghetsfaktor. Tryggheten ökar
där det vistas andra människor, vilket talar för
hållplatser där det finns folk eller bebyggelse i närheten.

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

I den årliga kundundersökningen riktad till
kollektivtrafikresenärer i Östergötland kan det
konstateras att resenärer som är 61 år eller äldre oftare
upplever trygghet vid kollektivtrafikresa jämfört med de
som är yngre. Kollektivtrafikresenärer i åldersgruppen
15-20 år anger lägst värde avseende trygghetsupplevelse. Män upplever i högre utsträckning än
kvinnor, att det känns tryggt att resa kollektivt. Högst
trygghetsbedömning ger resenärer som reser med
landsbygdstrafiken, expressbuss och pendeltåg, medan
buss i tätort och spårvagn får lägre trygghetsvärde.

Funktionsnedsättning är en partiell eller total
nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga, eller en kombination av dessa. För
att kollektivtrafiken ska kunna sägas vara tillgänglig för
alla kundgrupper måste trafiken anpassas utifrån de
funktionsnedsattas särskilda krav och behov. Region
Östergötland har i tillgänglighetsarbetet hittills
fokuserat på åtgärder som anpassar kollektivtrafiken för
personer med nedsatt syn samt för personer med
nedsatt rörelseförmåga.
Fordonsflottan i den allmänna kollektivtrafiken i
Östergötland håller hög nivå avseende anpassning för
personer med nedsatt rörelsefunktion. Dock återstår
fortfarande delar kring hållplatsutrop, såväl audiellt som
visuellt, innan fordonsflottan tillmötesgår de
branschgemensamma riktlinjerna på anpassning för
personer med funktionsnedsättningar.
Arbetet med tillgänglighetsanpassning av hållplatser
sker löpande i tätorterna. På hållplatser längs
landsbygdsvägnäten ligger ansvaret oftast på
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trafiken i till exempel Mjölby består av ett par linjer är
trafiken i såväl Vadstena som Kisa begränsad till endast
en linje.

Kollektivtrafiksystemet
Stommen i kollektivtrafiken

I den östgötska skärgården körs skärgårdstrafik med
båtar. Trafiken förbinder de bebodda öarna i skärgården
med fastlandet. Skärgårdstrafiken är helt anropsstyrd
men ingår som en del i regionens kollektivtrafiksystem
och samordnas med övrig kollektivtrafik. Under
perioder med besvärliga isförhållanden som omöjliggör
trafik med båt, utförs skärgårdstrafiken med svävare. På
grund av dessa farkosters begränsade kapacitet har
folkbokförda på öarna förtur vid resebeställningar
under dessa perioder.

Den regionala pendeltågstrafiken, Östgötapendeln,
utgör stommen i det samhällsfinansierade östgötska
kollektivtrafiksystemet. Tillsammans med ett antal linjer
som trafikeras med expressbuss skapar Östgötapendeln
ett regionalt stomlinjenät som erbjuder snabba
pendlingsmöjligheter mellan i första hand regionens
kommunhuvudorter.
Östgötapendeln körs på det statliga järnvägsnätet och
trafikerar sträckorna Norrköping – Motala och Mjölby –
Tranås med mellanliggande stopp i Kimstad, Linghem,
Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby, Skänninge samt
Boxholm.

Interregional trafik
Som resenär i Östergötland finns även ett stort utbud av
interregional trafik att ta del av. Trafiken, som utförs
med såväl buss som tåg, drivs till stor del av kommersiella trafikföretag men viss trafik utförs även som
resultat av samarbete mellan en regional kollektivtrafikmyndighet och trafikföretag. Den stora aktören bland
de trafikföretag som erbjuder resor med tåg är SJ som
kör en omfattande trafik längs Södra stambanan med
möjlighet att via såväl Katrineholm som Nyköping nå
Stockholm under stora delar av dygnet. I Katrineholm
kan byte även ske till tågtrafiken på Västra stambanan
för resor mot Örebro, Värmland och orter i Västra
Götaland. Även söderut, mot Skåne och Öresundsregionen finns ett stort utbud av resmöjligheter. På
Södra stambanan kör även Transdev (tidigare Veolia),
genom sitt koncept Snälltåget, interregional trafik men
trafiken är för närvarande av mer begränsad
omfattning.

Expressbusstrafiken körs i första hand på regionala
reserelationer där det inte finns möjlighet att köra
tågtrafik men förekommer även som komplement till
Östgötapendeln på vissa reserelationer. På samma sätt
som Östgötapendeln, kopplar expressbussarna i första
hand samman större tätorter i regionen med snabb
kollektivtrafik.

Övrig avtalad kollektivtrafik
Landsbygdstrafiken består till största delen av busstrafik
som körs inom en kommun, men det finns även viss
trafik som körs mellan kommuner. Den kommungränsöverskridande trafiken körs till stor del i samma starka
stråk som stomlinjetrafiken men med en tätare
uppehållsbild som medför längre restider.
Kommungränsöverskridande trafik finns även på vissa
svagare stråk och då nästan uteslutande med
utformning för att tillfredsställa skolelevernas resbehov.

På tågsidan finns interregional trafik även på sträckan
Mjölby – Örebro – Borlänge – Gävle. Huvudman för
trafiken är Tåg i Bergslagen som genom sin operatör
Tågkompaniet trafikerar sträckan inom Östergötland
med åtta turer i vardera riktningen på vardagar. På
helgerna är omfattningen på trafiken något lägre.
Trafiken är upphandlad med statligt stöd och syftar i
huvudsak till att erbjuda goda bytesmöjligheter med SJ:s
trafik mot/från södra Sverige.

I länets tre stora städer, Linköping, Norrköping och
Motala körs en omfattande tätortstrafik som innehåller
såväl stomlinjer mellan stadens olika delar som linjer av
mer lokal och serviceinriktad karaktär. Kollektivtrafiklinjerna i dessa städer binds samman i strategiska
knutpunkter med tidtabellsanpassningar som
säkerställer goda bytesmöjligheter mellan linjerna inom
stadens kollektivtrafiknät men även med regiontrafikens
linjer.

På Tjustbanan (Linköping-Västervik) och
Stångådalsbanan (Linköping-Kalmar) bedriver Kalmar
Länstrafik, genom operatören Transdev, trafik. Den är i
första hand anpassad för interregionala resor, med
anslutning i Linköping, till framförallt SJ:s trafik mot

I vissa av länets mindre kommunhuvudorter, Finspång,
Mjölby, Åtvidaberg, Vadstena och Kisa, körs en
tätortstrafik av i huvudsak servicelinjekaraktär. Medan
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Ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken och särskilt
upphandlade skolskjutsar ligger enligt lagstiftningen på
kommunerna. Kollektivtrafiklagen ger dock kommun
som så önskar möjlighet att lämna över detta ansvar till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I
Östergötland har åtta av länets kommuner valt att på
detta sätt lämna över ansvaret för färdtjänsten. Sex av
dessa kommuner har även lämnat över ansvaret för
skolskjutstrafiken. I samtliga fall är det ansvaret för
planering, upphandling och drift som lämnats över
medan myndighetsansvaret för tillståndsgivningen
behållits inom kommunen.

Som delägare av Mälardalstrafik AB (MälAB) och
särskilda avtal tillsammans med Länstrafiken Sörmland
är Region Östergötland med och finansierar
länsöverskridande tågtrafik på sträckan Norrköping –
Västerås – Sala (Trafiksystem UVEN). För Östergötlands
del motiveras deltagandet främst av ett intresse att
säkra resmöjligheterna på sträckan Norrköping –
Katrineholm. Tillsammans med Länstrafiken Sörmland
samfinansierar Region Östergötland även
länsöverskridande tågtrafik på sträckan Norrköping –
Nyköping – Stockholm (Trafiksystem Nyköpingsbanan).

Förutom den från kommunerna överlämnade trafiken
ansvarar Region Östergötland även för den särskilda
form av färdtjänst över kommungräns, länsfärdtjänst,
som sedan 1990-talet finns i Östergötland.

Kollektivtrafik av interregional karaktär finns även i form
av busstrafik där framförallt Swebus, Nettbus och
Svenska Buss är stora aktörer i trafik som berör
Östergötland. Swebus kör trafik genom länet längs såväl
E4 som E22. Nettbus kör, under varumärket Bus4You,
trafik längs E4. Under samarbetsnamnet Svenska Buss
kör Bergkvara Buss, Lingmerths och Nilsbuss trafik längs
E22, länsvägarna 23/34 och 32. En lokal aktör,
Blåklintsbuss, kör expressbusstrafik med start i västra
Östergötland till såväl Stockholm som Göteborg. Längs
riksväg 35 mellan Linköping och Västervik kör den
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar län ett par
turer per dag med expressbuss.

Geografisk tillgänglighet
Geografisk tillgänglighet kan ses som en beskrivning av
hur ”lätt” trafikanter kan nå stadens arbetsplatser,
service, rekreation etc. Geografisk tillgänglighet för
kollektivtrafiken beskriver hur tillgänglig dagens
kollektivtrafik är, och vilken tillgänglighet
kollektivtrafiken i sin tur skapar i samhället. En god
tillgänglighet i kollektivtrafiken ökar möjligheten att
konkurrera med bilen. Den geografiska tillgängligheten
kan mätas på olika sätt, till exempel gångavstånd till
hållplats, restid, restidskvot och turtäthet.
I bild 10 visas kollektivtrafikens turtäthet vid
hållplatserna i kollektivtrafikens nuvarande linjenät.
Turtäthet är en mycket viktig kvalitetsfaktor för hur
tillgänglig kollektivtrafiken är. En hög turtäthet minskar
väntetiden och därmed den totala restiden, samtidigt
som det gör kollektivtrafiken mer flexibel att resa med.
En förutsättning för hög turtäthet är ett stort
resandeunderlag. På kartbilden har hållplatser med hög
turtäthet, där tillgängligheten till kollektivtrafiken och
därmed även samhällets olika funktioner bedömts som
god, getts en grön färg. Hållplatser med få turer medför
en sämre tillgänglighet och markeras med röd färg.

Särskild kollektivtrafik
Trafiksystemet med allmän kollektivtrafik kompletteras
även av ett system för särskild kollektivtrafik. Till
skillnad från den allmänna kollektivtrafiken som är
öppen för alla resenärsgrupper, är särskild
kollektivtrafik en trafikform som endast erbjuds
särskilda grupper av människor. En sådan grupp är de
som på grund av funktionsnedsättning inte kan utnyttja
den allmänna kollektivtrafiken. Den särskilda
kollektivtrafiken består av färdtjänst, länsfärdtjänst och
riksfärdtjänst. Även den särskilt upphandlade
skolskjutstrafiken är en trafikform som bara erbjuds
vissa kundgrupper men ingår inte som del i begreppet
särskild kollektivtrafik.
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Bild 10: Antal turer per dygn vid respektive hållplats ger en bild av kollektivtrafikens geografiska tillgänglighet.

Ett annat mått på geografisk tillgänglighet är
restidskvot, som anger hur restiden med kollektivtrafik
förhåller sig till restiden med bil. Restidskvoten är ett
intressant mått på kollektivtrafikens konkurrenskraft i
förhållande till bil. Restidskvoten varierar stort mellan
olika reserelationer. I de regionala stråken har
reserelationer som trafikeras av Östgötapendeln den
bästa (lägsta) restidskvoten, med en variation mellan
0,5 och 1,2. I de övriga regionala stråken, som trafikeras
med buss, varierar restidskvoten mellan 1,0 och 1,9.
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av personbilarna i den särskilda kollektivtrafiken på
fossilfria drivmedel. Vissa typer av fordon som är
speciellt anpassade för den särskilda trafiken har hittills
inte varit möjliga att köra på fossilfria drivmedel. I takt
med att HVO introducerats i Sverige har möjligheterna
för fossilfri drift förbättrats även för dessa fordon.

Miljöpåverkan
Utsläpp
Kollektivtrafiken ger, liksom biltrafiken, upphov till både
lokala utsläpp som påverkar den lokala luftkvaliteten
och utsläpp som medför global påverkan på klimatet.
Kollektivtrafiken är trots sina utsläpp positiv ur miljösynpunkt då den ersätter resor som annars skulle ske
med bil och därmed orsaka långt större utsläpp.

Utsläppen av de lokala luftföroreningarna från bussar
har minskat avsevärt i takt med strängare utsläppskrav.
Lagkrav reglerar utsläpp av kväveoxider, kolväten,
kolmonoxid, partiklar och ammoniak. När det gäller nya
bussar så har de knappt mätbara utsläpp av de lokala
luftföroreningarna. Genom att ställa ålders- och
utsläppskrav på fordonen i samband med upphandling
minimeras utsläppen.

Den högst prioriterade miljöfrågan är klimatförändringarna som är en av vår tids största
utmaningar. Inte minst gäller det inom transportområdet eftersom transporterna står för en stor del av
utsläppen av de klimatpåverkande gaserna.

Energieffektivitet
Kollektivt resande är generellt mer energieffektivt än
om motsvarande resor genomförs med egen bil. Med
en snabb och attraktiv kollektivtrafik som tillmötesgår
kundernas resbehov kan en överflyttning av resorna ske
från privatbilism till kollektivtrafik. Optimering av
fordonsplaneringen innebär att fordonen kan utnyttjas
så effektivt som möjligt vilket tillsammans med hög
beläggning i fordonen medför ett energieffektivt
resande.

Storleken på klimatpåverkan som transporter ger
upphov till beror på mängden trafik samt vilken typ av
drivmedel som används. Genom att ersätta fossila
drivmedlen med fossilfria sådana minskar den negativa
klimatpåverkan avsevärt. Östergötland ligger i framkant
när det gäller att minska klimatpåverkan från kollektivtrafiken. Från juni 2016 körs alla vägfordon i den
allmänna kollektivtrafiken på fossilfria drivmedel.
Östgötapendeln som utgör stommen för kollektivtrafiken i regionen och en trafik som ständigt utvecklas
drivs med el från förnyelsebara källor och är därmed ett
av de mest miljövänliga sätten att resa på. Även
spårvagnarna i Norrköping körs med el från förnyelsebara källor.

Buller
Kollektivtrafiken, liksom övrig vägtrafik, orsakar
störningar i form av buller. Omfattningen av bullerstörningarna påverkas av storleken på trafiken och
trafikens utformning men även av omgivningens
utformning. En minskad andel biltrafik till förmån för
kollektivtrafiken kan bidra till en lägre bullernivå, under
förutsättning att det buller bussen orsakar inte är
avsevärt mycket högre än det buller en bil orsakar. För
att minimera bullerstörningarna från kollektivtrafiken
bör ett nära samarbete med kommuner ske vid
planering av nya bostäder och skolor.

Sedan tidigt 1990-tal har stora satsningar på biogas
gjorts i Östergötland och idag kör samtliga fordon som
är stationerade i någon av de tre största tätorterna på
biogas. En begränsning med biogas som drivmedel är
behovet av infrastruktur för tankning av gasfordonen.
Utanför de stora tätorterna har därför satsningar istället
gjorts på flytande fossilfria drivmedel. Två typer av
flytande fossilfria drivmedel används idag i
Östergötland, RME och HVO. Båda drivmedlen är
möjliga att använda i fordon med vanliga
”dieselmotorer” och ställer därför inga krav på nya
fordon. Såväl biogas, RME som HVO har mycket god
klimatnytta och minskar utsläppen av klimatpåverkande
gaser med mellan 60-90 procent.

Genom att ställa krav på service och underhåll av
fordonen kan ökade bullernivåer i takt med fordonens
stigande ålder undvikas. För att ytterligare minska
bullret från kollektivtrafiken är det viktigt att prioritera
underhåll och utveckling av trafikinfrastruktur.
Inom EU pågår arbete med att ta fram nya gränsvärden
och mätmetoder för buller. Nationellt pågår ett
samarbete mellan kollektivtrafikbranschen och
fordonstillverkarna för att utveckla bullerkrav för nya
fordon.

Östergötlands satsning på fossilfria drivmedel innefattar
även fordon i den särskilda kollektivtrafiken. I dagsläget
(juni 2015) kör fyra procent av bussarna och 39 procent
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utredningarbete har ett första steg i sådan effektivisering av trafiken nu tagits genom att Region
Östergötland, i och med trafikbeställningen för år 2016,
beslutat om trafikförändringar som berör en del av den
lågeffektiva trafiken.

Kostnaderna för den avtalade kollektivtrafiken
finansieras genom intäkter från biljetter för de resor
som sker i trafiken och skattemedel från samhället. Det
bedömda antalet kunder tillsammans med prissystem
och typer av färdbevis ger de grundläggande
förutsättningarna för den del av kostnaderna som
kundernas biljettköp finansierar. Region Östergötland
beslutar, som en del i sin strategiska plan och
treårsbudget, om förutsättningarna för samhällets
subventionsgrad och budget för kollektivtrafiken.

Effektiviseringar av trafiken kommer dock inte räcka för
att nå den önskade subventionsgraden. Ytterligare
åtgärder i form av nya kunder och prissystem som
optimerar biljettintäkterna måste till om eftersträvad
nivå på subventionsgraden ska kunna nås.

Samhällsnyttan med kollektivtrafik
Samhällets ansvar för kollektivtrafiken innebär även att
samhället får kostnader för trafiken, kostnader som
finansieras genom skattemedel. Men kollektivtrafiken
innebär även vinster, nyttor, för samhället. Vid beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta används i Östergötland en modell som tar hänsyn till nyttor inom områdena trafiksäkerhet, miljö och buller. Kollektivtrafikens
nytta för trafiksäkerheten beräknas utifrån att det blir
färre skadade och döda i trafiken när fler åker med den
mer trafiksäkra kollektivtrafiken. Samhällsnyttans miljöaspekter handlar om att ett ökat resande i kollektivtrafiken medför färre bilresor och därmed minskade utsläpp. Dessutom körs kollektivtrafiken på miljövänligare
drivmedel. Den tredje parametern i beräkningen är
buller. Även här består nyttan av att det minskade
bilresandet även minskar störningar i form av buller.

Av bild 11 framgår att finansieringen genom skattemedel har ökat betydligt mer än finansieringen genom
biljettintäkter de senaste åren. Mellan åren 2005 och
2014 har subventionsgraden ökat från cirka 55 procent
till över 60 procent. Stora satsningar på ökad tågtrafik,
miljövänligare bränslen, krav på förbättrad tillgänglighet
i fordonen, övertagandet av kostnaderna för och
utbyggnaden av skärgårdstrafiken, tillsammans med
kraftiga kostnader för att möta krav på kontantlös
betalning i kollektivtrafikfordonen är några faktorer som
bidragit till den ökade subventionsgraden.
Under de senaste åren har ett arbete med effektiviseringar av trafiksystemet påbörjats, i syfte att sänka
subventionsgraden och återföra den till den nivå på 50
procent som av Region Östergötland fastställts som
eftersträvad nivå.

Samhällsnyttoberäkningarna visar att kollektivtrafiken i
Östergötland varje år bidrar med cirka 200 miljoner
kronor i samhällsnytta. Förutom beräkningsbara nyttor
bidrar kollektivtrafiken med långt fler nyttor som är
svårare att värdera monetärt. Den största samhällsnyttan kommer sannolikt från kollektivtrafikens bidrag
till den regionala utvecklingen, att binda samman
regionen och de dynamiska effekter det innebär.
Även om nästan all kollektivtrafik visar på positiva
siffror när det gäller samhällsnytta kan vissa delar av
kollektivtrafiken ibland uppvisa en negativ nytta. För
Östergötland uppstår sådana effekter främst bland
linjerna i den så kallade lågeffektiva trafiken. Utifrån att
de skattemedel som sätts in i kollektivtrafiken ska
användas så effektivt som möjligt och vara till nytta för
samhället ska samhällsnyttan användas som ett av
underlagen vid utformningen av kollektivtrafiksystemet.
Utgångspunkten är att alla delar av kollektivtrafiken ska
vara samhällsnyttig.

Bild 11: Utveckling av kollektivtrafikens skattefinansiering och
intäkter år 2005-2014. (ÖstgötaTrafiken)

En åtgärd i effektiviseringsarbetet är att utreda
kollektivtrafikens förutsättningar i stråk och områden
där trafikens kostnadstäckningsgrad underskrider 20
procent, så kallad lågeffektiv trafik. Efter ett omfattande
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Framtidsspaning
Trender i samhället

Möjligheter och utmaningar ur
ett kollektivtrafikperspektiv

Samhällsutvecklingen påverkas av fyra megatrender:








Klimatet

Ett förändrat klimat innebär en stor utmaning
för den fysiska miljön och för vårt beteende,
där transporterna står för en stor del av de
utsläpp som ger en negativ effekt på klimatet.
Handeln är en stor drivkraft bakom
globaliseringen, där framgången beror på goda
transporter och kommunikationsmöjligheter
vilket i sin tur skapat tillväxt. Även
teknikutvecklingen har bidragit till växande
globala handels- och produktionsnätverk.
Urbaniseringstrenden visar att allt fler
människor bosätter sig i städer. Av Sveriges
befolkning bor en betydande andel i någon av
de tre storstadsregionerna. Starka
pendlingsstråk och utveckling av knutpunkter i
stadsnära tätorter bidrar till regionförstoring
som i sin tur stärker en urbanisering.
Digitaliseringen innebär till exempel en
flexibilitet i var människor arbetar i förhållande
till var de bor, då många tjänster kan utföras på
distans. Även tillgängligheten till varor och
tjänster via webben samt informationsteknikens utveckling är sådant som hamnar
under digitaliseringstrenden.

Påverkan på klimatet är vår tids största utmaning inom
miljöområdet. Visionen om att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av klimatgaser år 2050 innebär att
transportsektorns utsläpp bör vara nära noll.
Utgångspunkten för Region Östergötland är strategin
om en robust och resurssnål region med ambitioner för
ett miljömässigt hållbart Östergötland (RUP>2030). En
stor utmaning är omställningen till ett hållbart
transportsystem. Effektivare fordon och en ökad andel
förnybar energi kan bidra till att nå klimatmålen, men
det kommer inte att räcka. Det måste till åtgärder av
olika slag som leder till minskad biltrafik. I detta
sammanhang spelar kollektivtrafiken en viktig roll och
kan bidra till ett ökat hållbart resande i regionen.

Urbanisering och befolkningstillväxt
Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer befolkningen i
Sverige att öka från drygt 9,7 miljoner invånare år 2014
till 11 miljoner år 2025, och 12 miljoner år 2042.
Sveriges folkmängd växer med 150 000 personer per år
just nu, vilket är en hög ökningstakt om man ser tillbaka
i historien. De senaste åren har befolkningen vuxit allt
snabbare. Ökningen kommer i huvudsak att ske i de tre
storstadsregionerna och vissa kringliggande områden.
Stockholms län kommer att ha den största befolkningsökningen. Även antalet arbetsplatser i Stockholms län
förväntas öka kraftigt. Denna befolknings- och
arbetsplatsutveckling förväntas innebära en kraftigt
ökad pendling till Stockholm från kringliggande län.
Detta kommer ställa stora krav på infrastruktur och
trafikering, inte minst när det gäller tågtrafik.
Östergötland har en stor befolkning på en relativt liten
koncentrerad yta. Enligt Region Östergötlands
befolkningsprognos förväntas antalet invånare öka från
cirka 442 000 år 2014 till cirka 490 000 år 2030.
Ökningen förväntas bli koncentrerad till Linköping,
Norrköping och i viss mån Mjölby (SCB, LTP).
Befolkningsutvecklingen, både till storlek och till
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byggd, kommer spårkapaciteten vara högre norrut från
Linköping än söderut. Risk finns att detta faktum till viss
del kommer att begränsa möjligheten till en utökad och
sammanhängande tågtrafik genom Östergötland.

Höghastighetsjärnväg
Den svenska regeringen meddelade hösten 2012 att
första etappen, Ostlänken, i en ny svensk höghastighetsjärnväg ska byggas. Projektet omfattar en helt ny
dubbelspårig höghastighetsjärnväg på den 15 mil långa
sträckan mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen
kommer att byggas för persontåg med hastigheter upp
mot 320 km/tim och planeras vara klar för att börja
trafikeras senast år 2028.

Tillkomsten av Ostlänken kommer att innebära en
kraftig ökning av antalet resenärer som kommer till eller
reser från Linköping och Norrköping med tåg. Som en
del av Ostlänken-projektet ingår därför byggandet av
nya resecentrum i båda städerna. Jämfört med idag
kommer dessa nya resecentrum att få en något
förändrad placering men även om nuvarande
planeringsarbete tyder på att stationslägena flyttas ut
något från dagens stadskärnor bedöms stationerna
fortfarande ligga kvar inne i städerna. Att länets två
största städer får resecentrum i nya geografiska lägen
kommer att medföra behov av förändringar av
städernas trafiknät, inklusive kollektivtrafiknäten.
Anpassningar kan komma att behövas av såväl
linjesträckningar som med vilken frekvens
kollektivtrafiken trafikerar de nya resecentrumen. För
att sådana anpassningar ska vara möjliga krävs dock att
infrastrukturen, i form av vägar, gator, tillfarter och
anläggningar för kollektivtrafikens behov m.m.,
utformas på ett sätt som säkerställer kollektivtrafiken
god tillgänglighet till de nya resecentrumen.

För resterande delar av höghastighetsjärnvägen,
sträckorna från Linköping via Jönköping mot såväl
Göteborg som Malmö/Köpenhamn, pågår arbeten för
att utreda vilka sträckningar som är lämpligast. Även om
någon tidplan för det arbetet inte är officiellt fastslagen
nämns år 2035 som målår då hela höghastighetsnätet
skulle kunna vara färdigställt.
Ostlänken innebär en kraftig förstärkning av
spårkapaciteten på sträckan Östergötland – Stockholm.
När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken
kommer det att bli mer plats till andra persontåg, av
mer regional karaktär, och godståg, på dagens befintliga
spår. I ett första skede, när endast Ostlänken finns

Bild 12: Höghastighetsjärnvägens olika etapper samt alternativa sträckningar.(Trafikverket)
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om att gå med i en bilpool eller att samåka istället för
att själv äga en bil. Olika företag som erbjuder delningstjänster, som bygger på att man betalar för bilen när
man behöver den och lämnar den där man vill, finns
redan idag. I framtiden skulle en sådan tjänst kunna
kombineras med autonoma system där man via en app
kallar på en bil när man behöver den. Ett svalare
intresse för det egna ägandet, kan även komma att
innebära ett ökat intresse för att resa med
kollektivtrafik.

Enligt Trafikverkets omvärldsanalys, Omvärldsanalys
2014 – trender i transportsystemet, har biltrafiken
stadigt ökat sedan dess genombrott i mitten av 1900talet. Ökningen har skett i takt med att människor fått
det bättre ekonomiskt och samhället har byggts och
organiserats utifrån bilen som norm.
Trafikverkets officiella prognoser indikerar att
biltrafiken kommer att fortsätta öka. Detta har under
senare år ifrågasatts, bland annat därför att allt fler
studier visar att personbilstrafiken inte har ökat överallt
de senaste åren. I en del fall har den stagnerat eller till
och med minskat, särskilt i de stora städernas centrala
delar. En del menar att detta inte bara kan förklaras av
en tillfällig konjunkturnedgång i ekonomin utan att det
handlar om en större samhällsomvandling där bilens
dominerande roll inte längre är självklar. Faktorer som
talar för en sådan utveckling är enligt ”Omvärldsanalys
2014 – trender i transportsystemet” exempelvis att fler
bor i städer och att städerna under de senaste
decennierna har förtätats från att tidigare ha glesats ut.
Även förbättrad kollektivtrafik, ökad trängsel, trängselskatt, sämre tillgång till parkering, högre parkeringsavgifter samt ett ökat bränslepris är faktorer som verkar
för en utveckling i den riktningen.

Körkort
I Trafikverkets rapport ”Omvärldsanalys 2014 – trender i
transportsystemet” beskrivs att bilens roll kan komma
att förändras och attitydförändringar kan vara en faktor.
De senaste årtiondena har attityderna till att ta körkort
och att äga bil förändrats. Många unga väljer att ta
körkort senare i livet eller att avstå helt. Andelen unga
(18-24 år) som har körkort för personbil har sjunkit från
cirka 75 procent 1980 till drygt 60 procent 2011. Det
finns stora regionala skillnader i körkortsinnehavet, med
en betydligt lägre andel i storstadsregionerna jämfört
med glesbygden.
Samtidigt som färre unga tar körkort är det allt fler äldre
som kör bil. För de över 65 år har andelen med körkort
för personbil ökat från drygt 30 procent 1980 till över 80
procent år 2011.

Trots detta anger SIKA:s prognoser att antalet
personresor med bil förväntas öka i Sverige med drygt
en procent per år under perioden 2001-2020.

Mobility Management
För att skapa ett hållbart samhälle och transportsystem
krävs, förutom tekniska lösningar och en hållbar
planering, även ett förändrat beteende avseende resor
och transporter. Ökad kunskap och medvetande är en
förutsättning för att vanor, beteenden och attityder ska
kunna förändras.

Bilägande
Enligt Trafikanalys har bilägandet totalt sett ökat sedan
1980-talet. Det är främst bland personer över 45 år som
man kan konstatera en ökad möjlighet att använda bil,
eftersom både tillgången till körkort och bil har ökat.
Starkast är denna utveckling för personer över 65 år. I
rapporten ”Bekvämt och effektivt – om de unga får
välja” (Trafikanalys, 2012) anges en nedåtgående trend
för bilinnehav bland unga vuxna. År 1980 hade drygt 35
procent av unga under 25 år egen bil jämfört med cirka
10 procent år 2011. Förmodligen kan det vara en trend
som sammanfaller med att de unga tar körkort senare
och bilköpet skjuts helt enkelt på framtiden.

Konceptet Mobility Management verkar för att ändra
resenärers attityder och beteenden för att främja ett
hållbart resande och minska bilåkandet. Definitionen för
Mobility Management har tagits fram inom EUprojektet MAX.
Den centrala delen i Mobility Management består i
“mjuka” åtgärder såsom information och
kommunikation, organisation av tjänster och
koordinering av olika aktörer. Denna typ av åtgärder är
ett komplement till de traditionella ”hårda” lösningarna,
och leder oftast till en ökad effektivitet av infrastrukturåtgärder. Åtgärder inom Mobility Management är

Intresset för så kallad delningsekonomi har ökat de
senaste åren. Delningsekonomi innebär minskad
resursåtgång och effektivare kapacitetsutnyttjande
genom att tillgången på varor och tjänster delas. Inom
transportsektorn handlar delningsekonomi till exempel
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Mobility Management är en möjlighet som behöver
utvecklas för att utgöra en naturlig del i det
kontinuerliga utvecklingsarbetet av kollektivtrafiken,
med syfte att öka det hållbara resandet.

Vid utveckling av Östergötlands kollektivtrafik och i
arbetet med att öka kollektivtrafikens marknadsandel i
regionen, kan Mobility Management spela en viktig roll.
Till exempel har information och kommunikation stor
betydelse för utfall och resenärers bemötande, attityd
och beteende i samband med förbättringsåtgärder eller
trafikförändringar.
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Östergötlands framtida behov av
kollektivtrafik
Regionens stora städer
Även i ett framtida utvecklat flerkärnigt Östergötland
kommer Linköping och Norrköping att vara starka
regionala centrum för arbete, verksamheter, högre
utbildning och som viktiga knutpunkter för kommunikationssystemen. Med ett fördjupat samarbete skulle
städerna tillsammans kunna bilda ett kraftfullt ”lok” i
regionens framtida utveckling. Hur ett sådant samarbete lyckas kan vara avgörande för hur väl
Östergötland i framtiden lyckas försvara sin plats som
en av Sveriges attraktivaste regioner att bo och verka i.

Regional utveckling med
kollektivtrafik
Flerkärnig region
Det finns tydliga samband mellan funktionella regioners
storlek och deras utvecklingskraft. Stora funktionella
regioner har en större marknad vilket gynnar tillväxten.
Östergötland är en relativt väl arronderad region med
en hög befolkningstäthet i de centrala delarna och då
främst i regionens tvåkärniga centrum LinköpingNorrköping. Regionens täta struktur och en variation av
tätorter med en jämn utspridning över regionens yta,
där reseavstånden mellan orterna är relativt korta, ger
invånarna stora möjligheter att välja bostadsort och
arbetsplats oberoende av varandra. Tillsammans ger
detta regionen goda förutsättningar till fortsatt
utveckling i riktningen mot en sammanflätad flerkärnig
stadsregion.

I takt med att befolkningen i regionens stora städer
växer ökar även kraven på att kollektivtrafiksystemet
utvecklas så att det klarar av att tillfredsställa den
växande befolkningens resbehov. Målsättningen att öka
kollektivtrafikens marknadsandel samt det under
programperiodens andra hälft planerade byggandet av
nya resecentrum är ytterligare faktorer som kommer att
medföra krav på omfattande åtgärder i syfte att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar inne i städerna.
På samma sätt som för regiontrafiken ska kollektivtrafiken inne i städerna utvecklas utifrån ett tydligt
stråktänk. Stadens olika delar ska knytas ihop med en
stomtrafik på tydliga gena kollektivtrafikstråk där eventuell trafik med övriga trafikslag sker på kollektivtrafikens villkor. I svagare relationer kan trafiken
komma att köras i en mer blandad trafikmiljö där
kollektivtrafiken får samsas om utrymmet.
Kollektivtrafikstråk som garanterar regiontrafikens
tillgänglighet till målpunkterna inom staden ska finnas.

En regional utveckling som baseras på en förstärkning
av flerkärnigheten kräver att den geografiska
tillgängligheten ökar i hela regionen. I ett flerkärnigt
Östergötland spelar kollektivtrafiken en viktig roll för att
koppla samman regionens olika delar och möjliggöra
daglig arbetspendling. Tätorterna i regionen ska knytas
ihop på ett ännu bättre sätt än idag med en kollektivtrafik som prioriterar restider och turtäthet. I de starka
stråken där efterfrågan på kollektivtrafik är störst, ska
resmöjligheterna byggas ut i takt med ökad efterfrågan.
Kollektivtrafiken ska ges en fast struktur så att kunderna
lättare kan få en kännedom om resmöjligheterna.
Tidtabellen ska planeras utifrån principen om taktfasta
avgångstider medan frekvensen på avgångarna avgörs
av resandeunderlaget. Inne i de stora städerna ska
regiontrafikens framkomlighet säkerställas.

Även om en stor andel av de resor som idag sker med
stadstrafiken är resor som till sin helhet endast sker på
en linje inom staden är en betydande del av resorna delresor i en längre reskedja. I en framtid där resandet
planeras ur ett mer hållbart perspektiv kan resa med
kollektivtrafiken som en del av ett kombinationsresande
komma att öka. Kollektivtrafiksystemet inne i städerna
behöver därför i högre grad innehålla utvecklade
omstigningspunkter där byte mellan såväl olika delar av
stadstrafiken som mellan regiontrafik och stadstrafik
eller gång/cykel och kollektivtrafik kan ske.

Både ur ett kundperspektiv och ur ett samhällsperspektiv har åtgärder som syftar till att stärka
integrationen mellan orterna inom regionen högsta
prioritet.
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kommer att byggas i Norrköping och Linköping. Vid
skapandet av dessa resecentrum är tillgänglighet,
kapacitet som motsvarar behoven och en utformning
som garanterar korta övergångstider mellan de olika
trafikslagen viktiga utgångspunkter. I såväl nuvarande
som kommande länstransportplaner ska den regionala
kollektivtrafikens framkomlighet och anslutningsmöjlighet ges hög prioritet.

Östergötland har med sitt strategiska geografiska läge
med kopplingar norrut till storStockholm och Mälardalen och söderut till framförallt norra Jönköpings län
goda möjligheter till ett utvecklat samarbete i ett storregionalt perspektiv. Genom goda kommunikationer i
stråket mellan Stockholmsregionen och vidare mot
sydväst, ges Östergötland en strategisk plats i en vidgad
arbetsmarknads- och tillväxtregion.

En utökad region

Region Östergötlands uppföljning av regionens
utveckling visar att Östergötland blir alltmer beroende
av den snabba ekonomiska utvecklingen i Stockholmsområdet. Redan idag är kollektivtrafiklösningar som
möjliggör daglig pendling mellan Östergötland och
storStockholm av stor betydelse för Östergötlands
fortsatta utveckling. Ytterligare utveckling av antalet
dagligen resande kan med fördjupat samarbete leda till
att Östergötland och Stockholm på sikt utvecklas till en
funktionell arbetsmarknadsregion för stora grupper av
invånarna i de båda regionerna.

Även om samarbete kring åtgärder som förbättrar
kommunikationerna mot storStockholm ges högre
prioritet finns också ett behov av samarbete med andra
till Östergötland angränsande regioner. Regionförstoring innebär ju inte bara att pendlingen ökar
generellt, utan också att pendlingen sker över ökade
avstånd, i varje fall om detta kan ske utan alltför stor
uppoffring i restid. Pendlingstiderna kan därför sägas ha
en avgörande förutsättning för en fungerande
regionförstoring.
För att kollektivtrafik som syftar till att skapa möjligheter till dagligt utbyte med orter utanför Östergötland
ska vara konkurrenskraftiga med motsvarande bilresor
behövs ofta en kollektivtrafiklösning som bygger på
tågtrafik. De kostnader som följer med den typen av
trafiklösning innebär dock att trafiken utifrån
ekonomiska skäl endast kan motiveras på relationer där
det finns ett förhållandevis stort resandeunderlag.

Vid prioritering av Regionens engagemang kring
kollektivtrafiksystemets utveckling kommer åtgärder
som syftar till att utveckla kommunikationerna mot
storStocholm därför på andra plats, efter åtgärderna för
integrering inom regionen. För att möta det ökande
behovet av resmöjligheter behöver Regionen aktivt
engagera sig i arbetet med att säkerställa möjligheterna
till snabba, säkra resor med hög frekvens. I första hand
bör säkerställandet av sådana resmöjligheter kunna ske
genom kommersiella aktörers försorg.

För mer närliggande och oftast även mindre orter i
angränsade regioner kan kollektivtrafiklösningar med
busstrafik vara aktuella. På samma sätt som för
kollektivtrafiken inom regionen ställs samma krav på
sådan trafik avseende såväl kostnadstäckning som
samhällsnytta.

I ett sådant arbete kan den framtida höghastighetsjärnvägen, Ostlänken, spela en avgörande roll. Den
kapacitetsförstärkning av spårtrafiken mellan Östergötland och Stockholm som Ostlänken ger möjlighet till
får inte äventyras genom att den mer långsamgående
tågtrafik som idag trafikerar andra sträckningar på
samma relation, eller delar av relationen, flyttas över till
Ostlänken. Regionen menar att inriktningen för
trafikering av Ostlänken måste vara att kommersiella
aktörer snarast efter färdigställandet börjar trafikera
den nya järnvägssträckningen med fordon anpassade
för att fullt ut kunna tillgodogöra sig den restidsförkortning höghastighetsjärnvägens standard medger.

Strukturbildande i helheten
En utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och skolor som
koncentreras till platser som är tillgängliga med
kollektivtrafik främjar en energieffektiv och resurssnål
utveckling i Östergötland. Med en sammanhållen
bebyggelse skapas goda förutsättningar för en effektiv
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska uppfattas som
långsiktig och stabil. Det ska vara möjligt för invånare
att planera var man vill bo och arbeta/studera utifrån
ett fast trafikutbud. En förutsättning för detta är att
kollektivtrafiken ges en strukturerande roll i samhällsplaneringen. Genom att kollektivtrafiken, liksom de

Som motprestation ska regionen erbjuda en regional
och lokal trafik som med hög frekvens angör de nya
resecentrum som till följd av Ostlänkens tillkomst
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För att skapa en attraktiv kollektivtrafik krävs ofta
insatser från flera samverkansparter, liksom forum för
samverkan och samarbete där kollektivtrafiken tidigt
kommer in som en del i bebyggelse- och
infrastrukturplaneringen. I Östergötland är Regionen
och länets kommuner överens om att även om det
formella ansvaret för stora delar av infrastrukturplaneringen ligger på kommunerna har Regionen ett
behov av information och möjlighet till tidig påverkan.
Region Östergötland ska därför tidigt i processerna
beredas möjlighet till insyn och medverkan i
kommunernas bebyggelse- och infrastrukturplanering.
För framgång i ett sådant samarbete krävs en samsyn
mellan Regionen och kommunerna kring kollektivtrafikens roll för regionens och städernas framtida
utveckling och de behov och krav som följer med en
sådan roll. Samsynen behöver sedan föras vidare hos
alla parter och genomsyra allt planeringsarbete, både
på översiktlig och mer detaljerad nivå.

Hur kommunerna planerar den fysiska miljön har stor
betydelse för kollektivtrafikens möjlighet att utvecklas.
Med bostäder och verksamheter i lägen som ligger nära
stationer och hållplatser kan kollektivtrafiken i högre
grad konkurrera med bilen. En tätare bebyggelse
innebär ett högre resandeunderlag och ger därmed
bättre förutsättningar till en god kollektivtrafikförsörjning än vad en gles bebyggelsestruktur gör.
En viktig aspekt när det gäller att ge kollektivtrafiken en
strukturbildande roll i samhällsutvecklingen är att
säkerställa dess framkomlighet. Även om framkomlighetsproblemen framförallt finns i de stora städerna
drabbas ofta hela regionen när kollektivtrafiken inte
kommer fram. En situation där framkomlighetsproblem
medför att en alltför stor del av regiontrafikens
tidtabellstid ligger inne i de stora städerna gör trafiken
mindre attraktiv för pendlingsresor. Ett trafiksystem
som däremot byggs upp med prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet förbättrar trafikens restid och
därmed även dess konkurrenskraft gentemot bilen.

Ett område som kräver samverkan från flera aktörer rör
Östgötapendelns stationsorter som behöver utvecklas
till tydligare noder i kollektivtrafiksystemet. På sikt kan
det inte uteslutas att en situation där resandet från
någon ort stagnerar till följd av utebliven utveckling av
orten kan medföra svårigheter att försvara trafikering
av orten. En förbättrad samordning mellan regionens
kollektivtrafik- och infrastrukturplanering,
kommunernas planering av bostadsförsörjningen samt
övrig fysiskt planering i regionen är här ett verktyg för
att säkerställa en positiv utveckling och därmed även
fortsatt trafikering.

Samverkan
Kollektivtrafiken har beröringspunkter med samhällets
övriga delar på flera håll, inte minst i bebyggelse- och
infrastrukturplaneringen. I Trafikverkets rapport
”Omvärldsanalys 2014 – trender i transportsystemet”
beskrivs hur stadsplaneringens fokus förändrats under
de senaste decennierna. Tidigare byggdes städerna för
biltrafik medan det idag är en högre prioritering av
gång-, cykel- och kollektivtrafik, åtminstone i städernas
centrala delar. Samtidigt finns motverkande krafter i
form av externa handelsetableringar, växande förorter
och geografiskt vidgade arbets- och bostadsmarknader.

Befolkningen växer och förändras
SCB:s statistik visar att regionens befolkning hittills har
ökat med i genomsnitt 2 300 invånare per år. Enligt
SCB:s befolkningsprognos kommer befolkningen att öka
med i genomsnitt 3 000 invånare per år fram till år
2030. Fler invånare innebär ett större behov av
kollektivtrafik.

I Östergötland är länets alla tretton kommuner tillsammans med bland annat Trafikverket viktiga samverkansparter för Regionen när det gäller att skapa goda
infrastrukturella förutsättningar för kollektivtrafikens
utveckling. Förutom sambanden inom regionen har
Östergötland även starka samband med grannregionerna, framför allt med Stockholmsregionen, men
även med övriga Mälardalen, Jönköpings och Kalmar
län. Dessa samband blir starkare i takt med att arbetsmarknadsregionerna utvidgas och kollektivtrafiksystemet byggs ut för att möjliggöra ökade
pendlingsresor.

Invandringen är den klart största orsaken till
befolkningsökningen. Andelen utlandsfödda av den
totala befolkningen i Östergötland ökar för varje år, från
knappt 10 procent år 2005 till nästan 14 procent år
2014. För framtiden kan en fortsatt ökning av
invandringen förväntas.
Ungdomar står för en stor del av kollektivtrafikresandet.
Dessa är en viktig grupp att behålla som kollektivtrafik-
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upplevs som en tillgång till rörlighet och inte begränsas
till kollektivtrafik.
Att resa med kollektivtrafiken måste även upplevas som
tryggt och säkert, inte bara ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, det handlar även om att ingen ska välja bort
kollektivtrafiken på grund av rädsla för att utsättas för
hot och våld.

Enligt Trafikanalys visar statistik från den nationella
resvaneundersökningen att det framför allt är män i
yrkesverksam ålder som står för ökningen av den totala
kollektivtrafikandelen.
SCB:s befolkningsprognoser visar att andelen äldre
personer kommer att öka. Fler personer som är äldre än
65 år innebär ett större behov av en kollektivtrafik som
erbjuder resmöjlighet även mitt på dagen, utanför
högtrafiktiden på morgonen och sen eftermiddag.

Kollektivtrafiksystemet ska utformas utifrån
målsättningen att det av befintliga och presumtiva
kunder ska upplevas enkelt att nyttja och det omfattar
även kundservice och möjligheterna för anskaffning av
biljetter. Vid val av kanaler för, och utformningen av,
organisationer för dessa tjänster ska en utifrån
resandeunderlaget tillfredsställande täckning i länet
eftersträvas. Internet ska vara den huvudsakliga källan
vid planering och köp av resa.

Kvaliteter ur ett resenärsperspektiv
Förutom en bra och snabb trafik kommer framtida
resenärer att ställa högre krav på upplevelsen av och
kring resan. Med en alltmer digitaliserad värld, inte
minst genom den snabba utvecklingen av mobil
kommunikation, följer större krav på aktuell och
relevant information inför och under resan. Den mobila
tekniken har minskat behovet av framförhållning och
behovet av att planera resan på förhand. Framtidens
resenärer förväntar sig personligt utformad trafikinformationen, helst i realtid.

Framtidens kollektivtrafikkoncept
Det framtida kollektivtrafiksystemet måste i ännu högre
grad än dagens system utformas så att trafiken
uppfattas som långsiktig, hållbar och ett verkligt
alternativ till bilen. En attraktiv och konkurrenskraftig
kollektivtrafik kan skapas genom ett trafikkoncept som
bygger på ett stråktänk där den mellankommunala
kollektivtrafiken är överordnad och strukturerande.
Med utgångspunkt i stråktänket skapas starka
stomlinjer som binder samman regionens orter
respektive städernas stadsdelar. Stomlinjerna trafikeras
med snabb och frekvent kollektivtrafik som ger ett ökat
attraktionsvärde och en ökad konkurrenskraft. I
strategiska omstigningspunkter ansluts en samordnad
och mer yttäckande inomkommunal trafik, linjelagd
eller anropstyrd. Omstigningspunkterna utmed
pendlingsstråken kan genom vidareutveckling av
möjligheten till kombinationsresor stimulera fler
pendlare att resa kollektivt. Vid utformning av dessa
punkter ska säkerställas att resenärer kan ta sig dit med
bil, cykel eller till fots, parkera på ett tryggt och säkert
sätt innan resan fortsätter med kollektivtrafiken.

En tydlig utveckling är också att tid blir en mer
begränsad resurs för en växande medelklass och att
bristen på tid överskuggar bristen på pengar.
Kollektivtrafiken kan möta detta genom att erbjuda
kvalitativ restid som kan upplevas som nyttig ur
resenärens perspektiv och användas för arbete, vila,
socialt umgänge eller för att ”lösa livspusslet” (det vill
säga planera och lösa praktiska uppgifter). Även
bytestiden är en del av restiden och framtida resenärer
ställer högre krav på utformning på bytespunkter. För
att minska den upplevda restiden bör även bytestiden
erbjuda kvaliteter för resenären, så som tillgång till
mobil kommunikation men också upplevelser som
uppfattas positiva för kunden ur ett hälsoperspektiv.
Resan med kollektivtrafik är ofta endast en del av hela
resan. För resenären är det centralt att möjligheten att
kombinera kollektivtrafik med andra färdmedel
förbättras. Den tekniska utvecklingen innebär betydligt
bättre möjligheter för tillgång till digital information
från olika källor. Samordningen förbättras också genom
innovativa lösningar som siktar mot resekort som

Östgötapendelns roll som stommen i regionens
kollektivtrafiksystem ska behållas. Kapacitetsbristen på
Södra stambanan medför att det inte är möjligt att
utvidga Östgötapendelns trafikeringsområde eller att
trafikera fler stationer inom nuvarande trafikeringsområde än de som trafikeras idag. Tillkomsten av
Ostlänken i slutet av programperioden kan komma att
förbättra kapacitetssituationen på delar av Östgöta-
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trafiken byggs stadstrafiken upp utifrån ett tydligt
stråktänk. I stråken körs en trafik som på ett snabbt och
effektivt sätt knyter ihop stadens olika delar och
målpunkter med hjälp av stomlinjer. Stomlinjerna körs
med en frekvens som styrs av resandeunderlaget.
Senast vid slutet av programperioden bör frekvensen
vara så hög att resor på stomlinjerna kan ske tidtabellslöst. På relationer inom staden med ett lägre resandeunderlag körs lokallinjer som i strategiska och väl
utbyggda omstigningspunkter ansluter till stomlinjerna.

En fortsatt satsning på högkvalitativ kollektivtrafik med
tåg förutsätter att modellen för Trafikverkets
kapacitetstilldelning på järnvägen utvecklas. En
situation där det är naturligt att tågtrafik planeras enligt
konceptet med taktfast tidtabell med jämna tidsintervall måste skapas. Inriktningen från Regionens sida
är att Östgötapendeln även i framtiden körs med ett
utbud som minst motsvarar dagens upplägg.

Skärgårdstrafiken är idag, och bedöms under
programperioden förbli, begränsad i sin omfattning.
Resandeunderlaget som de bofasta på öarna utgör
bedöms inte öka i någon nämnvärd omfattning och
förblir därmed på en nivå som dagens trafikomfattning
klarar av att hantera. En kraftigt ökad satsning på
besöksnäringen ute i skärgården skulle kunna förändra
situationen och eventuellt motivera viss utveckling av
trafiken.

Expressbusstrafik kompletterar Östgötapendeln och
körs i första hand på sådana relationer mellan
kommunhuvudort och regionens centrala del som inte
trafikeras av Östgötapendeln. Expressbusstrafik kan
också finnas som komplement till tågtrafiken på
relationer med stora generella resandeunderlag eller
där det finns stora resandeunderlag mellan specifika
målpunkter som inte trafikeras av Östgötapendeln.
Expressbussarna trafikerar få hållplatser mellan
ändpunkterna för att erbjuda en så kort restid som
möjligt och därmed vara konkurrenskraftig i jämförelse
med bilen. Tidtabellen byggs upp enligt konceptet med
taktfast tidtabell med jämna tidsintervall där
resandeunderlaget styr frekvensen.

Storregional tågtrafik
Region Östergötland har för närvarande samarbetsavtal
avseende länsgränsöverskridande tågtrafik med flera av
de omgivande regionerna. Med Region Jönköpings län
finns ett avtal som löper till och med år 2025 och
innebär att Östgötapendeln även trafikerar Tranås i
Jönköpings län. Avsikten med avtalet är att Tranås ska
fungera som bytespunkt där resenärer som vill resa
vidare bortom Tranås ska kunna byta mellan
Östgötapendeln och Jönköpings eget tågtrafiksystem,
Krösatågen.

Som komplement till stomtrafiken körs i de regionala
stråken även en mer långsamgående busstrafik med
tätare uppehållsbild. Restiden har i denna typ av trafik
en lägre prioritet och syftet är i stället att bidra till ökad
yttäckning i stråken. Under sådana tider då det totala
resbehovet är lägre och trafikering med de snabbare
expressbussarna därför inte kan motiveras, kan den
långsammare landsbygdstrafiken överta rollen som
huvudtrafik i stråken.

Regionens avtal med Landstinget i Kalmar innebär att
Östergötland fram till och med år 2021 svarar för
medfinansiering av den tågtrafik som Kalmar Länstrafik
bedriver på sträckorna Linköping – Kalmar respektive
Linköping – Västervik. Östergötlands medverkan i
trafiken kan ses som en variant på ett så kallat ”Köp av
platser”-avtal.

På landsbygden finns dessutom en linjelagd, ofta
inomkommunal trafik med huvudsakligt syfte att
fungera som matningstrafik till den snabba trafiken i
stråken, men även för att ta hand om skolelevernas
resbehov. Närtrafik, den anropsstyrda kollektivtrafik
som erbjuds i områden där kundunderlaget och
resandet är så lågt att det inte är motiverat att köra
linjelagd kollektivtrafik, utvecklas och ger fler
kundgrupper möjlighet att nyttja kollektivtrafiken för
sina resbehov.

Region Östergötlands inställning är att de ingångna
avtalen med Jönköping respektive Kalmar ska fullföljas.
För perioden efter giltighetstiden för nuvarande avtal
krävs förnyade ställningstaganden. Inför sådant
ställningstagande kommer behovet av aktuell trafik och
trafikens medverkan till uppfyllelsen av målen i
trafikförsörjningsprogrammet att behöva utredas.
Tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten i
Södermanland har Regionen avtal med SJ avseende

Stadstrafik körs i regionens tre största tätorter:
Linköping, Norrköping och Motala. Precis som region-

30

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND

tågtrafik mot såväl Nyköping som mot Katrineholm,
med fortsättning mot Eskilstuna/Västerås. Som delägare
i Mälardalstrafik AB (MälAB) deltar Regionen i ett arbete
som syftar till att etablera ett nytt gemensamt
regionaltågssystem för Mälardalen som då kommer att
ersätta dagens trafik. Genomförandet av etapp 1 av
systemet avses ske efter Citybanans öppnande år 2017
och utöver trafik med nya tågfordon även omfatta
införande av ett nytt prissystem för trafiken.

2030

Samrådsversion

i planeringen av vilka åtgärder som krävs skulle
underlättas om branschen kunde enas om en sådan
standard eller riktlinjer. Dessutom skulle en nationell
standard säkerställa en över hela landet likvärdig nivå
på tillgänglighetsanpassningen, vilket skulle underlätta
för kunderna.
Tillsammans med kommunerna i Östergötland fortsätter
Regionen arbetet med tillgänglighetsanpassning av i
första hand hållplatser i tätorterna. Särskild vikt läggs
vid hållplatser på stomlinjerna samt hållplatser vid
strategiskt viktiga punkter som terminaler och
resecentra, sjukhus och vårdinrättningar, äldreboenden
och skolor. Ökad fokus ska även läggas på hållplatser
som trafikeras av regiontrafikens stomlinjer.

Tillgänglig för funktionsnedsatta
Regionens generella inställning är att alla ska kunna
använda kollektivtrafiken i Östergötland och att Hela
resan-perspektivet ska vara vägledande för
kollektivtrafiksystemets utveckling. För att målet ska
nås krävs att fordon, hållplatser inklusive vägen till och
från hållplatsen samt kollektivtrafikens kringtjänster
även är anpassade till personer med olika typer av
funktionsnedsättningar.

Åtgärder som bör genomföras är korta avstånd för
förflyttningar vid bytespunkter, plats för rullstol och
rullatorer, visuella kontrastmarkeringar, akustisk
vägledning, visuell information och symboler som
kompletterar och tydliggör information.

Arbetet med tillgänglighetsanpassningen kommer att
fokuseras på att öka kollektivtrafikens tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel.
Även personer med kognitiva funktionshinder samt läsoch skrivsvårigheter är kundgrupper som måste
uppmärksammas.

Bussfordonen i det östgötska kollektivtrafiksystemet ska
även fortsättningsvis vara av lågentré eller
låggolvsutförande. Inne i fordonet ska information
kunna ges såväl visuellt som audiellt.
Vid utformning av kollektivtrafikens kringtjänster, som
olika former av informationstjänster, system för
planering och betalning av resan samt kundservice, ska
krav och behov från personer med funktionsnedsättning
ges ökad fokus.

Det saknas idag en nationell standard eller gemensamma riktlinjer för tillgänglighetsanpassning för
personer med funktionsnedsättning. Arbetet med att få
till en bredare samsyn kring frågorna och ökad tydlighet
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Mål för kollektivtrafiken 2030
Hållbar kollektivtrafik

Miljömässig hållbarhet
Kollektivtrafiken har en tydlig påverkan inom
miljöområdet, framförallt genom att resande flyttas
över från resor med egen bil till kollektiva resor med
fordon som drivs energieffektivt med fossilfria bränslen.
Det är främst i områden där resandeunderlaget är stort
och där kollektivtrafiken har utformats på ett sätt som
är attraktivt för kunderna som en sådan utveckling är
möjlig. Kollektivtrafiken kan också bidra till att skapa
mer attraktiva stadsmiljöer.

Begreppet ”hållbar utveckling” lyftes fram av
Brundtland kommissionen år 1987 och lyder:
”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”.
Hållbarhet beskrivs ofta utifrån tre perspektiv –
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa
perspektiv kan kort beskrivas som att miljön sätter
ramarna för utvecklingen och ekonomin är medlet för
en utveckling mot målet som är livskvalitet och social
hållbarhet.

Social hållbarhet
Kollektivtrafikens främsta roll inom social hållbarhet
handlar om dess bidrag till god tillgänglighet till
arbetsmarknad, utbildning, service samt fritids- och
kulturaktiviteter. Kollektivtrafiksystem som har
utformats utifrån kundernas faktiska behov ökar
tillgängligheten för alla kundgrupper och bidrar till ett
jämställt transportsystem. Den sociala hållbarheten kan
stärkas genom kollektivtrafikens bidrag till bättre
levnadsvillkor, integration och ökad trygghet.

I RUP:en har det fastslagits att Östergötlands utveckling
ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. En hållbar
samhällsutveckling bygger på en helhetssyn där
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
gemensamt är avgörande för resultatet. De tre
hållbarhetsperspektiven är beroende av varandra och
om ett av dem sviktar blir inte helheten hållbar.
Kollektivtrafiken ingår som en viktig del i att skapa en
hållbar samhällsutveckling.

Ekonomisk hållbarhet
Inom det ekonomiska området bidrar kollektivtrafiken
till en långsiktigt hållbar utveckling främst genom att
den ökar tillgängligheten till arbetsplatser, bostäder och
arbetskraft i samhället. Kollektivtrafiken ska planeras så
samhällsekonomiskt effektivt som möjligt. Det innebär
att varje skattekrona som satsas på kollektivtrafiken ska
satsas där den ger störst effekt och skapar en
kollektivtrafik som är attraktiv och relevant och kan
konkurrera med bilen som färdmedel.
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Mål för framtidens
kollektivtrafik

Utvecklingen av kollektivtrafiken styrs av kundernas
behov. Med det som utgångspunkt ligger medborgaren
och dennes upplevelse och inställning till
kollektivtrafiken i fokus i det första målområdet.
Kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt
alternativ till bilen som färdsätt. Så många östgötar som
möjligt ska vilja och kunna resa med kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken – ett attraktivt och enkelt sätt
att resa.

Kollektivtrafiken i Östergötland ska bidra till att skapa
ett hållbart transportsystem som en del av ett hållbart
samhälle.

För att säkerställa att kollektivtrafiken har en stark
position i framtidens Östergötland måste kunderna
uppleva de fördelar som kollektivtrafikresandet innebär.
Ett trafikutbud som erbjuder valmöjligheter, restider
som ligger i närheten med bilens, fordon med hög
komfort och säkerhet är några viktiga faktorer som kan
bidra till valet av kollektivtrafik. Andra väsentliga
påverkansfaktorer är tillgången till god information och
enkla biljettköp och att resan upplevs prisvärd.
Sammantaget utgör dessa faktorer grundläggande delar
kundens ”hela resa” sett ur ett perspektiv där alla
moment och förflyttningar under en resa beaktas.

Med koppling till de tre hållbarhetsperspektiven
formuleras det strategiska målet:

Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa.
För medborgaren, samhället och miljön.
Utifrån detta strategiska mål har tre målområden
identifierats, inom vilka Östergötlands kollektivtrafik ska
utvecklas fram till år 2030. Målområdena är
övergripande och kopplas till ett antal indikatorer.
Indikatorerna är mätbara och kan följas upp för att
klargöra kollektivtrafikens utvecklingsriktning och
måluppfyllelse.

Resbehovet och efterfrågan hos regionens invånare
behöver kontinuerligt fångas upp för att utveckla
trafiken i rätt riktning. Genom årliga kund- och
marknadsundersökningar samt dialog med olika
kundgrupper tydliggörs en bild av kundernas resbehov
som kan ligga till grund i kollektivtrafikens
utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet ska också leda till
att ge ett ökat mervärde för kunderna, med
utgångspunkt i kollektivtrafikens fördelar.
Omvärldsbevakning, för att fånga upp idéer och trender
utifrån, bidrar med en framåtanda i utvecklingsarbetet.

Medborgaren, samhället respektive klimatet ligger i
fokus i de tre målområdena:




Samrådsversion

Attraktiva och enkla resor

Trafikförsörjningsprogrammet behandlar
kollektivtrafiken på en övergripande nivå och fokuserar
därför på vad som ska åstadkommas mer än på hur det
ska göras. Därför är även målen av övergripande
karaktär. Ambitionen är att med utgångspunkt i målen
följa upp ett antal indikatorer som anger i vilken mån
Östergötlands kollektivtrafik utvecklas i önskvärd takt
och riktning.



2030

Kollektivtrafiken – ett attraktivt och enkelt sätt
att resa.
Kollektivtrafiken – ett verktyg för en hållbar
regional utveckling.
Kollektivtrafiken – ett klimatpositivt resande.

Fokus i kollektivtrafiken ligger i huvudsak på arbets- och
studiependling eftersom det är det vanligaste ärendet
bland kunderna. Resvaneundersökningar visar dock att
fritidsresandet ökar, det vill säga resandet som inte är
relaterat till arbete eller studier. Fritidsresandet kan
dessutom förväntas öka då andelen äldre blir allt fler.
Fler personer som är äldre än 65 år och som i hög
utsträckning lever ett aktivt liv genererar ett större
resbehov utanför högtrafiktiden på morgonen och sen
eftermiddag. Detta innebär ett mer jämnt resbehov
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under dagen. Fritidsaktiviteter som ärende är vanligt
även vid ungdomars resor.

En viktig målsättning är att kollektivtrafiken är tillgänglig
för alla kundgrupper. Fordon och hållplatser, liksom
vägen till hållplatser och stationer behöver anpassas till
behovet hos personer med funktionsnedsättningar.
Trafikinformation och system för köp av biljetter
behöver också utformas utifrån funktionsnedsatta
personers behov. Likaså är personalens bemötande av
stor vikt och samtliga aktörer måste ta sitt ansvar för att
all kollektivtrafik ska kunna bli tillgänglig för alla. När det
gäller tillgänglighetsanpassning och utformning av
kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar som
hållplatser, terminaler och stationer har staten
(Trafikverket), Jernhusen och kommunerna ett stort
ansvar.

Indikatorerna för det första målområdet är
marknadsandel, Nöjd-kund-index samt graden av
tillgänglighetsanpassning för personer med
funktionsnedsättning.

Indikator: Marknadsandel
Kollektivtrafikens marknadsandel anger hur stor del av
de motorburna resorna som sker med kollektivtrafik.
Ofta fokuseras det på att antalet resenärer inom
kollektivtrafiken ska öka. Genom att istället fokusera på
marknadsandel innebär att själva resandet i sig inte
behöver öka för att kollektivtrafiken ska ha en positiv
utveckling. Det viktiga i sammanhanget är att
kollektivtrafiken ökar i förhållande till biltrafiken,
oavsett om det totala resandet ökar eller minskar.

Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser med fler än
20 resenärer ska prioriteras. Av bilaga 1 framgår listas
de hållplatser som har fler än 20 påstigande och som är
fullständigt eller delvis tillgänglighetsanpassade.
Alla hållplatslägen som trafikeras av Östgötapendeln,
expressbussar samt stomlinjer i tätorter ska vara
anpassade för personer med funktionsnedsättning. I
Östergötlands kollektivtrafik är idag cirka 14 procent av
hållplatslägen tillgänglighetsanpassade för personer
med funktionsnedsättning.

Kollektivtrafikens andel av de motorburna resorna idag
ligger på 24 procent enligt den marknadsundersökning
som gjordes för regionen i maj 2015.

Kollektivtrafikens andel
av motorburna resor

Idag
(2015)

Målvärde
2030

Anpassningsgraden i fordon är näst intill 100-procentig
avseende låggolv, ramp, rullstolsplats och barnvagnsplats. Andelen fordon med audiovisuellt utrop är cirka
55 procent.

24 %

Indikator: Nöjda kunder
Nöjda kunder är en förutsättning för att behålla
resenärer, men också för att locka fler att välja att resa
kollektivt. Nöjd Kund Index (NKI) mäts i den årliga
kundundersökningen. NKI är ett mått på hur nöjd
kunden är med sin samlade erfarenhet av att resa med
ÖstgötaTrafiken, hur väl ÖstgötaTrafiken uppfyller
resenärens förväntningar samt hur nära eller långt ifrån
ett perfekt buss-/tågbolag ÖstgötaTrafiken ligger.
Värderingen görs i en femgradig skala.
I 2014 års kundundersökning angav 65 procent en fyra
eller en femma på de frågor som resulterar i NKI.
NÖJDA KUNDER
Nöjda kunderindex, NKI

Idag (2014)

Samrådsversion

Indikator: Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Genom en kundfokuserad samverkan mellan den
upphandlade och den kommersiella kollektivtrafiken
kan en bredd av resmöjligheter erbjudas, vilket ökar
kollektivtrafikens attraktivitet som färdsätt.

MARKNADSANDEL

2030

Målvärde
2030

65 %
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TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Idag
(2014)

Anpassningsgrad, hållplatslägen

14 %

Anpassningsgrad, fordon

55 %

Målvärde
2030
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För att utveckla kollektivtrafiken till ett mer attraktivt
resalternativ behöver prioriteringar göras så att
kollektivtrafiken byggs ut där det finns stort
resandeunderlag och goda förutsättningar för att
ersätta bilresor. Samtidigt behöver ett rimligt utbud av
resmöjligheter för andra målgrupper säkerställas.

Kollektivtrafik för en hållbar
regional utveckling
En hållbar regional utveckling handlar om att planera
och utveckla samhället efter den så kallade
Fyrstegsprincipen. Kort uttryckt handlar
Fyrstegsprincipen om att öka effektiviteten i den
infrastruktur som finns före att en ny investering görs.
En applicering av fyrstegsprincipen på kollektivtrafiken
innefattar att öka effektiviteten i trafiken och att få fler
invånare att resa med det befintliga utbudet. Det kan
också handla om att Region Östergötland intar en
positiv men avvaktande roll avseende andra fossilfria
drivmedel med hänsyn till de stora investeringar som
gjorts i biogassystemet.

Genom ett sammanhållet kollektivtrafiksystem som kan
ersätta resor med bil för så många invånare som
möjligt, kan belastningen på miljön minska liksom
trängseln på vägar, gator och i städer.

Restid, turutbud och hållplatsavstånd
En kollektivtrafikresa sker i princip alltid i kombination
med ett annat transportsätt eftersom man behöver ta
sig till och från en hållplats eller station för att resa
kollektivt. I september 2015 genomförde
ÖstgötaTrafiken en medborgarenkät som en del i
arbetet med detta regionala trafikförsörjningsprogram.
En fråga handlade om hur lång tid man kan tänka sig att
gå, cykla eller åka bil för att komma till en hållplats eller
station. Enligt resultatet kan en majoritet (cirka 70
procent) av respondenterna tänka sig att gå upp till 10
minuter till en hållplats/station. Något lägre andel (63
procent) kan tänka sig att cykla upp till 10 minuter, och
hälften kan tänka sig att åka bil i upp till 10 minuter till
hållplats/station. Att möjliggöra för cykelparkering vid
hållplatser och stationer ökar den geografiska
tillgängligheten till kollektivtrafiken. Vissa hållplatser
längs expressbusslinjer, liksom pendeltågsstationerna,
har utrustats med parkeringsmöjligheter även för bil,
vilket underlättar för resenärer att ta sig en något längre
sträcka för att nå en god pendlingsmöjlighet med
kollektivtrafik.

Det andra målområdet utgår från ett samhällsperspektiv
där ett långsiktigt hållbart trafiksystem ligger i fokus.

Kollektivtrafiken – ett verktyg för en hållbar
regional utveckling.
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i Östergötlands
utveckling genom att stärka tillgängligheten och binda
samman regionen avseende boende, arbete och
utbildning. En väl utbyggd och fungerande
kollektivtrafik leder till goda resmöjligheter inom samt
till och från Östergötland. Detta bidrar till en större och
mer sammanhängande arbetsmarknad, med ökad
sysselsättning som följd.
En utveckling av kollektivtrafiken ger förutsättningar för
ett ökat kollektivt resande som ger stora positiva
effekter på miljön genom minskade utsläpp. Stadsmiljön
och trivseln i städerna har mycket att vinna på att
kollektivtrafiken ökar sin marknadsandel i förhållande
till bilen. Färre fordon och minskad trängsel på gator
samt minskat parkeringsbehov ger mer plats för en
attraktiv kollektivtrafik med god framkomlighet. Det ger
också mer plats till gående och cyklister som,
tillsammans med kollektivtrafiken, bidrar till ett levande
stadsliv.

För att öka kollektivtrafikens konkurrensmöjlighet
gentemot bilen är restiden en avgörande faktor.
Restiden står i konflikt med avstånd till hållplats.
Kortare avstånd till hållplats leder till fler hållplatser
vilket ger en längre restid. För att uppnå en kortare
restid med kollektivtrafik krävs färre hållplatser längs
aktuell linje, vilket innebär längre avstånd och därmed
längre färdtid för boende att komma till en hållplats.
Resultatet från medborgarenkäten (se ovan) visar att
upp till cirka 45 minuters pendlingstid är acceptabelt
med pendeltåg, expressbuss och i landsbygdstrafiken.
Inom tätorten går en gräns vid 20- 30 minuters
pendling.

Kollektivtrafikens funktion att koppla samman
regionens olika delar samt städers stadsdelar med
varandra, bidrar till en ökad integration och en balans
mellan olika befolkningsgrupper oavsett ålder och
ekonomiska förutsättningar.
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Restidskvot anger förhållandet mellan restiden med
kollektivtrafik och restiden med bil. Om restidskvoten
mellan att åka med kollektivtrafik och med bil överstiger
1,5-2 minskar andelen som väljer att åka kollektivt.
Restidskvoten är ett användbart verktyg i samhällsplaneringen för att stärka kollektivtrafikens
konkurrenskraft.

Indikator: God kollektivtrafik

Antalet resmöjligheter under en viss tid är en faktor
som har betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet. Ju
högre utbudet är desto fler resmöjligheter ges.
Möjligheten att resa från någon av regionens tätorter
till Linköping eller Norrköping utgör en indikator för hur
god kollektivtrafiken är i aktuell relation.

Andra typer av resor, till exempel fritids- och serviceresor, är inte så koncentrerade i tid som arbets- och
studieresandet. Turutbudet under övrig tid, det vill säga
under dagtid och på kvällar både till vardags och på
helger, är av betydelse för om dessa resor kommer att
ske med kollektivtrafik eller inte.

Indikator: Geografisk tillgänglighet

Resmöjligheter för resor mellan Östergötlands tätorter
(minst 200 invånare) och Linköping eller Norrköping
utgör ett mått på hur god kollektivtrafiken är i regionen.
Indikatorn anger antal resmöjligheter per vardag. En
resmöjlighet kan innebära max ett byte.

Turtätheten är en faktor som har stor betydelse vid
valet att resa med kollektivtrafik. Hur ofta kollektivtrafiken trafikerar påverkar möjligheten att arbets- och
studiependla med kollektivtrafik. För pendlingstrafik är
det främst turutbudet under morgonen och
eftermiddag/tidig kväll som är intressant.

Som tidigare beskrivits spelar restiden och turtätheten
en avgörande roll för hur konkurrenskraftig
kollektivtrafiken är i jämförelse med bilen. De stora
pendlingsströmmarna har regioncentrumen Linköping
och Norrköping som målpunkt. Kollektivtrafiken kan
bidra till en hållbar utveckling av en integrerad region,
genom att möjliggöra arbets- och studiependling inom
regionen, men också med förbindelser till kringliggande
regioner. Ett mått på hur geografiskt tillgängligt
Östergötland är, är att mäta hur många av regionens
tätorter (minst 200 invånare) som har en
kollektivtrafikförbindelse med Linköping eller
Norrköping där restiden är max 45 minuter.
GEOGRAFISK
TILLGÄNGLIGHET
Andel tätorter inom 45
minuter till Linköping
eller Norrköping

Idag (2015)

GOD KOLLEKTIVTRAFIK
Andel tätorter med minst 12
resmöjligheter i vardera
riktningen per vardag till
Linköping eller Norrköping.

Målvärde
2030

61 %
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54 %
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Klimatpositivt resande

2030

Samrådsversion

Indikator: Ökad klimatnytta
För att kollektivtrafiken ska vara ett verktyg mot ett
hållbart transportsystem är det viktigt att
kollektivtrafiken erbjuder resor med minimal
klimatpåverkan. Att resa med kollektivtrafiken ska vara
ett bra val ur klimatsynpunkt.

Att ställa om till ett hållbart transportsystem är en av de
största utmaningarna inom klimatpolitiken. Sverige har
ambitiösa mål om fossiloberoende fordonsflotta år
2030 och ett transportsystem utan klimatpåverkan år
2050. I Region Östergötlands strategiska plan är
målsättningen en klimatneutral regionorganisation till
år 2020. I den strategiska planen är en av
framgångsfaktorerna för att nå målet ett sammanhållet
kollektivtrafiksystem som ersätter resor med bil för så
många invånare som möjligt. På regional nivå har
Länsstyrelsen i Östergötland formulerat målet att år
2020 ska persontransporterna ha förändrats så att
utsläppen av växthusgaser från östgötska personbilar
har minskat med minst 20 procent jämfört med 2008.

Ur beräkningarna av den samhällsnytta som
kollektivtrafiken bidrar med ingår minskade utsläpp av
klimatpåverkande gaser som en parameter. I modellen
beräknas utsläppen av koldioxid från det faktiska
resandet med kollektivtrafik. I modellen beräknas även
hur stora utsläppen är under antagandet att ingen
kollektivtrafik finns. Resandet fördelar sig då mellan bil,
cykel och gång enligt regionens resvaneundersökning.
Genom att jämföra utsläppen då ingen kollektivtrafik
antas finnas med utsläppen från befintlig kollektivtrafik
fås kollektivtrafikens bidrag till minskade utsläpp av
klimatpåverkande gaser.

För att minska klimatpåverkan från transporterna
behöver förändringar ske inom flera områden, till
exempel genom övergång till fossilfria drivmedel, ett
förändrat resande och utveckling av ny teknik.
Kollektivtrafiken är ett av verktygen i omställningen mot
ett hållbart transportsystem. Intentionen är att
kombinera attraktiva och enkla resor med inbyggd
hållbarhet.

Kollektivtrafiken är ett mer resurseffektivt sätt att resa
jämfört med bil. I Östergötland har dessutom
kollektivtrafiken mycket bra klimatprestanda då alla
bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken kör på
fossilfria drivmedel. Detta tillsammans medför att
kollektivtrafiken bidrar till minskade utsläpp i stor
omfattning. Varje år är utsläppen av de
klimatpåverkande gaserna 40 000 ton lägre tack vare
resandet med kollektivtrafik.

För att nå målen är den offentliga sektorn en viktig part
i omställningen och behöver ta ett stort ansvar för att
visa på möjligheterna, men också för att skapa
förutsättningar för hållbara transporter. Den offentliga
sektorn kan driva på utvecklingen genom att såväl ställa
krav på hållbara resor inom den egna verksamheten,
som vid upphandlingar av transporter.

För att ytterligare öka på klimatnyttan krävs en fortsatt
satsning på attraktiv trafik där det finns stort resbehov. I
takt med att bilars klimatprestanda förbättras krävs att
kollektivtrafiken även framöver är ett än mer
klimateffektivt sätt att resa.

Att kollektivtrafiken ska bidra till att minska den
negativa påverkan på klimatet ligger i fokus för det
tredje målområdet för utvecklingen av Östergötlands
kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken – ett klimatpositivt resande.
Genom att jämföra klimatpåverkan från resor med
kollektivtrafik med klimatpåverkan från motsvarande
resor om ingen kollektivtrafik finns, får man fram
kollektivtrafikens påverkan på klimatet. Kollektivtrafiken
bidrar till lägre koldioxidutsläpp och den är därför
positiv ur ett klimatperspektiv – klimatpositiv.
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allmänna kollektivtrafiken är helt fossilfri ges den goda
förutsättningar och möjligheter att även den
kommersiella trafiken kan drivas fossilfritt. Detsamma
gäller för den särskilda kollektivtrafiken, framförallt i
och kring regionens större orter där tillgången till
tankställen med fossilfria drivmedel är god.

Indikator: Fossilfritt drivmedel
Inom kollektivtrafikbranschen kan det förväntas en
framtida teknikutveckling avseende fordon och
drivmedel. Till exempel går utvecklingen av elbussar
snabbt framåt. I Östergötland har stora investeringar
och framgångar gjorts inom biogasdrift, och regionen
ligger i framkant när det gäller transporter som körs på
biogas. Biogas kommer även fortsättningsvis spela en
betydande roll som drivmedel för regionens
kollektivtrafik. Östergötland ska fortsätta ligga i täten
inom fossilfria drivmedel och Region Östergötland
kommer därför att följa teknikutvecklingen av fordon
och drivmedel. Med en positiv inställning till alternativa
drivmedel kommer Region Östergötland aktivt delta i
utvecklingen av komplement till biogasen.

För att ta ännu ett steg i att minska kollektivtrafikens
klimatpåverkan, står den särskilda och den
kommersiella trafiken på tur. För den kommersiella
trafiken saknas rådighet och fossilfri drift måste komma
genom initiativ från trafikoperatören. För den särskilda
kollektivtrafiken har möjligheterna att köra på fossilfritt
drivmedel förbättras betydligt. Vid framtida
upphandlingar finnas därför större förutsättningar att
ställa krav på fossilfria drivmedel.

Övergång till fossilfria drivmedel är en viktig åtgärd för
att minska klimatpåverkan från transporter. I
Östergötland har kommit långt i att minska
klimatpåverkan från den allmänna kollektivtrafiken.
Sedan juni 2016 körs alla bussar och tåg på fossilfria
drivmedel. Biogas är det vanligaste bränslet i regionens
kollektivtrafik. Under 2015 lanserades HVO i regionen.
HVO är en typ av diesel, som möjliggör fossilfri trafik där
biogasens räckvidd inte är tillräcklig. Tack vare att den

Med bakgrund av de nationella målen om
fossiloberoende fordonsflotta är målsättningen att all
trafik i den särskilda trafiken är fossilfri till 2030.
FOSSILFRITT DRIVMEDEL
Särskild kollektivtrafik,
andel fordon
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Kollektivtrafikens ekonomi
Trafikekonomi

En sänkning av subventionsgraden kommer att kräva en
ökad satsning på den del av trafikutbudet som är
konkurrenskraftigt med bilen. En utbyggnad av
kollektivtrafiken utifrån bilisternas behov och krav
innebär att flera av de resor som idag sker med bil
istället kan ske med kollektivtrafik. En högre
marknadsandel som en sådan överflyttning av resor
innebär, medför fler kunder och därmed ökade intäkter.

Den avtalade kollektivtrafiken finansieras med en
blandning av skattemedel och intäkter som kommer
från kundernas köp av biljetter för sina resor.
Förutsättningarna för samhällets finansiering ges genom
Region Östergötlands beslut om budget. För den del av
finansieringen som sker genom kundernas köp av resor
ger prissystem och färdbevis grundläggande
förutsättningar.

Den eftersträvade subventionsgraden kommer dock
inte att uppnås enbart genom åtgärder som ökar
intäkterna. Det är i växelverkan mellan förändrat utbud,
fler kunder och justerade priser som målet kan nås.
Samtidigt som en utbyggd kollektivtrafik av hög kvalitet
ökar prisvärdheten relativt bilen och därför kan
motivera framtida prisjusteringar måste prissystemet
och färdbevissortimentet utformas på ett sätt som
optimerar intäkterna.

I Östergötland har, liksom nationellt, kostnaderna för
den avtalade kollektivtrafiken ökat i en takt som inte
motsvaras av ett ökat resande och intäkter i samma
omfattning. Den därmed uppkomna förskjutningen av
balansen mellan å ena sidan samhällets och å andra
sidan kundernas bidrag till finansieringen av
kollektivtrafiken behöver återställas. Krav måste kunna
ställas på att kunderna betalar hälften av kostnaderna
för den höga samhällsservice ett kollektivtrafiksystem
enligt trafikförsörjningsprogrammets mål och
intentioner innebär. Även om det inte är ett formellt
mål i trafikförsörjningsprogrammets mening så är
Region Östergötlands ambition därför att
subventionsgraden de närmaste åren ska sänkas ner till
nivån 50 procent.

Målet att sänka subventionsgraden kommer även att
kräva kontinuerliga effektiviseringar av trafiksystemet.
Region Östergötlands generella krav på kostnadseffektiv
verksamhet gäller även för kollektivtrafiken varför
kontinuerliga uppföljningar av såväl själva trafiken som
organisationen för trafikens planering och utförande ska
ske. För trafik som vid en sådan uppföljning visar på en
kostnadstäckning understigande 20 procent ska
trafikens förutsättningar utredas. Sådan utredning, som
ska ske i samråd med berörd kommun, ska genomföras
enligt av kollektivtrafikmyndigheten särskilt framtagna
riktlinjer för hantering av lågeffektiv trafik.

För viss trafik, ofta lågeffektiv trafik med
kostnadstäckningsgrad under 20 procent, kan Region
Östergötland fatta beslut om att trafiken ska bedrivas
utifrån andra motiv än regionsutveckling eller
trafikmässiga skäl. Vid bedömningen av
subventionsgraden i den trafikpliktiga kollektivtrafiken
medtas inte kostnader och intäkter för trafik som
bedrivs utifrån denna typ av politiska beslut. Även
Närtrafiken som till sin roll är tänkt att erbjudas i
områden där det inte är motiverat med linjelagd
kollektivtrafik, ska undantas vid beräkningar av
subventionsgraden.
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där samhällsnyttan visar negativa siffror. För
Östergötland är det främst bland linjerna i den så
kallade lågeffektiva trafiken som sådana effekter fås.

Kollektivtrafiken tillför nyttor i relation till om
motsvarande resor hade gjorts med bil. Kollektivtrafiken
tillför även nytta för samhällets utveckling genom att
den bidrar till en ökad tillgänglighet till en större
arbetsmarknad och därmed ett större arbetskraftsutbud
och möjlighet till sysselsättning. Insatser, i form av
skattemedel, till finansiering av regionens kollektivtrafik
är den politiska vägen att skapa dessa nyttor för
samhället.

Vikten av att de skattemedel som sätts in i
kollektivtrafiken ska vara till nytta för samhället innebär
att beräkningar av samhällsnyttan ska ingå som en del i
underlaget för trafikpliktsbeslut och även användas som
ett underlag vid utformningen av
kollektivtrafiksystemet.
Samhällsnyttan med särskild kollektivtrafik fastställs på
andra grunder där särskild hänsyn ska tas till
alternativkostnaden. Sådana analyser ska göras i dialog
med de kommuner som överlämnat ansvaret för den
särskilda kollektivtrafiken till Region Östergötland.

En övergripande utgångspunkt för kollektivtrafiken i
Östergötland är att alla delar av trafiken ska vara
samhällsnyttig. Även om nästan all avtalad
kollektivtrafik visar på positiva siffror när det gäller
samhällsnytta finns det vissa delar av kollektivtrafiken
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Öppet marknadstillträde och
allmän trafikplikt
utveckling. I enlighet med kollektivtrafiklagen ska
Region Östergötland i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet även besluta om allmän trafikplikt för
sådan regional kollektivtrafik som samhället avser ta
ansvar för och teckna avtal om. Ett beslut om allmän
trafikplikt kan sägas säkerställa sådan kollektivtrafik som
myndigheten anser nödvändig för regionens utveckling
och som inte bedöms komma till stånd i önskvärd
omfattning genom kommersiella aktörer.

Öppet marknadstillträde
Kollektivtrafiklagstiftningen innebär att den svenska
marknaden för regional kollektivtrafik sedan år 2012 är
öppen för kommersiella aktörer. Trafikföretag får med
stöd av kollektivtrafiklagen fritt etablera kommersiell
kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment.
Region Östergötland ställer sig positiv till ett ökat inslag
av kommersiell kollektivtrafik och ser sådana initiativ
som bra möjligheter att utveckla och bredda trafikutbudet. Genom en kundfokuserad samverkan mellan
den avtalade och den kommersiella kollektivtrafiken kan
en bredd av resmöjligheter erbjudas, vilket ökar
kollektivtrafikens attraktivitet.

Som underlag för beslut om allmän trafikplikt
genomförs en trafikpliktsutredning avseende den
regionala kollektivtrafiken i aktuellt område, stråk etc.
Syftet med en trafikpliktsutredning är dels att mer i
detalj beskriva den regionala kollektivtrafik
myndigheten anser erfordras för att uppfylla målen och
intentionerna i trafikförsörjningsprogrammet, och dels
att pröva marknadens intresse av att utföra den
planerade trafiken på kommersiella villkor.

Tillträde till terminaler,
hållplatser etc.
Intentionerna i kollektivtrafiklagstiftningen innebär att
tillträde till offentligt ägd infrastruktur som terminaler,
bytespunkter och hållplatser ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor. Region
Östergötland har därför i dokumentet ”riktlinjer för
tillträde till kollektivtrafikens infrastrukturanläggningar”
sammanställt de regler och villkor samt process och
tidplan som gäller när trafikföretag som på
kommersiella villkor avser bedriva regional
kollektivtrafik inom Östergötland önskar få tillgång till
någon del av kollektivtrafikens infrastruktur. Aktuell
version av riktlinjerna finns på Region Östergötlands
hemsida. (http://www.regionostergotland.se/Omregionen/Uppdrag-ochansvar/Kollektivtrafik/Information-till-privatatrafikforetag/)

En trafikpliktsutredning genomförs i god tid innan
avtalstiden för det trafikavtal som reglerar utförandet
av aktuell kollektivtrafik upphör, och omfattar alltid ett
allmänt samråd med trafikföretag. Om ett trafikföretag
visar intresse av att utan ekonomiska subventioner från
samhället bedriva någon del av den aktuella trafiken
kan Region Östergötland välja att helt eller delvis avstå
från trafikplikt för just den trafiken.
I bedömningen av möjligheten att avstå trafikplikt väger
Regionen in de sammantagna effekterna av avtalad och
kommersiell trafik. Hur uppfyllandet av trafikförsörjningsprogrammets mål påverkas kommer att
vara ett viktigt inslag i en sådan bedömning. Fokus i en
sådan bedömning kommer att ligga på resandeutveckling, kundnöjdhet, miljöpåverkan och
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Stor vikt kommer även att läggas vid bedömning av
långsiktighet och stabilitet I det kommersiella
alternativet samt kundernas kostnad för nyttjandet av
den kommersiella trafiken.

Allmän trafikplikt
Trafikförsörjningsprogrammet för Östergötland
beskriver behovet av regional kollektivtrafik i regionen
och formulerar mål för den regionala kollektivtrafikens
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Särskild kollektivtrafik
Medan den allmänna kollektivtrafiken erbjuds till alla
invånare i regionen ger den särskilda kollektivtrafiken
en möjlighet att förflytta sig för personer med sådana
särskilda behov som gör att de har svårt att nyttja den
allmänna kollektivtrafiken.

AB Östgötatrafiken ansvarar på uppdrag av Regionen
även för motsvarande uppgifter avseende länsfärdtjänsten. För ett åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande sker så långt detta är möjligt en samplanering av de olika resorna. Målsättningen är att en
resa i möjligaste mån ska samordnas med andra
resenärsgrupper utifrån kundens behov, under
förutsättning att de begränsningar som regelverket
anger, avseende bland annat tider, följs.
Samplaneringen underlättas av att trafiken upphandlas
gemensamt genom ÖstgötaTrafikens försorg, att
resorna beställs genom ÖstgötaTrafikens
beställningscentral samt att samma regler gäller för
såväl länsfärdtjänst som den inomkommunala färdtjänst
som överlämnas till Regionen.

Färdtjänst
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas
efter individuell prövning enligt lag (1997:736) om
färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Färdtjänst beviljas en person som har en inte tillfällig
funktionsnedsättning, som gör att personen har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller
att resa med allmänna kommunikationsmedel.
En inom Östergötland speciell variant av färdtjänst,
Länsfärdtjänst, är färdtjänstresor som passerar minst en
kommungräns inom regionen. Länsfärdtjänst omfattar
även vissa resor som går in i grannlänen, i likhet med
vissa busslinjer i den allmänna kollektivtrafiken.
Kommunerna är enligt lag skyldiga att anordna
färdtjänst och riksfärdtjänst för sina invånare. Medan
färdtjänst, även benämnd inomkommunal färdtjänst,
avser resor inom den egna kommunen avser riksfärdtjänst resor utanför kommunen, i Östergötland utanför
länet, men inom Sverige.
Kollektivtrafiklagstiftningen ger kommunerna möjlighet
att lämna över ansvaret för färdtjänsten till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Östergötland har
Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Vadstena,
Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshögs kommuner valt
att låta Region Östergötland ta hand om färdtjänsten.
Det ansvar som kommunerna överlämnat avser
planering, upphandling och drift av färdtjänsten medan
samtliga kommuner valt att även fortsättningsvis
behålla ansvaret för tillståndsgivningen.

Bild 13: Antalet personer med färdtjänsttillstånd i Östergötlands kommuner 31 december 2014. (Källa: Trafikanalys)

Resenärens avgift för färdtjänstresan följer ordinarie
prissystem i Östergötlands kollektivtrafik. Detta gäller
såväl för resor som sker med länsfärdtjänsten som för
resor med den inomkommunala färdtjänsten i de
kommuner som överlåtit ansvaret till Region
Östergötland. Färdtjänstberättigade personer har
möjlighet att resa inom färdtjänstområdet under dagoch kvällstid, alla veckans dagar. De kommuner som har
kvar den inomkommunala färdtjänsten i egen regi har
sitt eget regelverk avseende till exempel prissättning
och tider.

Region Östergötland har i sin tur, med stöd av 3 kap 2 §
i kollektivtrafiklagen, i särskilt bemyndigande till AB
Östgötatrafiken överlämnat befogenheten att planera,
upphandla, teckna avtal om samt samordna den
färdtjänst och de övriga tjänster, exempelvis
beställningscentral för beställning av resor,
kommunerna överlämnat ansvaret för.
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Bilaga 1,
Tillgänglighetsanpassade hållplatser
Prioritetsordning för tillgänglighetsanpassning
Enligt målsättningen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafikens
infrastruktur i första hand ske av hållplatser i tätorter och bytespunkter samt vid andra strategiskt viktiga punkter så
som sjukhus, vårdinrättningar, äldreboenden och skolor. Hållplatser i det prioriterade nätet med fler än 20 påstigande
per dag prioriteras. Med det prioriterade nätet avses det av Region Östergötland (dåvarande Östsam) utpekade nätet
som förutom att det överensstämmer med stomlinjenätet för den östgötska kollektivtrafiken i stort även
överensstämmer med Trafikverkets prioritering för ett nationellt nät.

Bild 1: Det prioriterade vägnätet Källa: Länstransportplan 2010-2021

Hållplatser på linjer i stomlinjenätet
Tillgänglighetsanpassning ska i första hand ske på de hållplatser på nedan förtecknade stomlinjer som har mer än 20
påstigande per dag.

Tätortslinjer
Linköping
1
2
3
4

Ullstämma – Skäggetorp
Mjärdevi/Lambohov – Resecentrum
Resecentrum – Ryd
Lambohov/Mjärdevi – Resecentrum

Norrköping
2
3
115/117

Fridvalla – Kvarnberget
Vidablick – Klockaretorpet
Herstaberg – Vrinnevisjukhuset

44

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND

2030

Samrådsversion

Motala
301
303
305

Folkets Park – Västra Lund
Bråstorp – Charlottenborg
Bråstorp – Ekenäs

Regionlinjer
81 Östgötapendeln
30 Linköping – Åtvidaberg
38 Linköping – Kisa
39 Linköping – Kisa
40 Finspång – Norrköping
41 Finspång – Norrköping
42 Finspång – Norrköping
45 Norrköping – Söderköping
46 Valdemarsvik – Norrköping
52 Linköping – Motala

53 Linköping – Motala
58 Linköping – Finspång
59 Linköping – Finspång
70 Linköping – Norrköping
71 Linköping – Norrköping
72 Linköping – Norrköping
73 Linköping – Norrköping
74 Linköping – Norrköping
75 Linköping – Norrköping

Nuläget avseende hållplatser anpassade för personer med
funktionsnedsättning
Tabellen visar hållplatser med minst 20 påstigande per dag, som har minst ett av hållplatslägena
tillgänglighetsanpassade (december 2014).
Samtliga hållplatslägen
anpassade

Ett eller flera hållplatslägen ej
anpassade

1:a Sjögränd
Abisko
Alsättersgatan
Banérgatan
Barnhemsgatan
Berga Söderleden
Bergdalsgatan
Bergskaskolan
Björnkärrsskolan
Blomgatan
Blommelundsgatan
Blåkiosken
Bollhusgatan
Borensberg Hagstigen
Borggården
Bredavägen
Brigadgatan
Broocmansplan
Bråstorp centrum
Bygdegatan
Campushallen
Eköns centrum
Eneby centrum

Atriumhusen
Blåklockan
Bråstorp Västra
Cedersborgsvägen
Charlottenborg Övre
Djäkneparksskolan
Esplanaden
Fredriksdalsgatan
Grönavägen
Hospitalsgatan
Hyddmarken
Kollbergsgatan
Kvarnberget
Länsmuseet
Norrköpings Resec
NorrTull
Nya torget
Regementsgatan Linköping
Ringdansens centrum
Rusthållaregården
Sandbyhov
Sandåsvägen
Siemens kontor
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Samtliga hållplatslägen
anpassade

Ett eller flera hållplatslägen ej
anpassade

Fogdegatan
FOI
Folkets Park
Forskningsbyn
Gamla Linköping
Grebovallen
Grindgatan
Hagaskolan
Hageby centrum
Hageby vårdcentral
Hultet Norrköping
Hässlegatan
Hörsalsparken
Industrigatan Söderköping
Ingelsta Handelscentrum
Kanalparken
Kaptensgatan
Karlslundsskola
Karlsro
Kisavårdcentral
Klostergatan
Kompanigatan
Koppargatan30
Kråkrisvägen
Kungsgatan
Lasarettet Entrén
Lasarettsvägen
Lernia Motala
Linghems station
Linköpings Resecentrum
Ljura Centrum
Ljura spårvägsbro
Lokegatan
Lyckornas centrum
Majelden
Majorsgatan
Mantorps station
Mellangården
Middagsgatan
Mineralvägen
Missionskyrkan
Mjärdevi Center
Morgongatan
Motala Central

Slåttergatan
Smedgrundsvägen
Spiran
Stortorget Norrköping
Såpkullen
Söder Tull
Tegelbruket
Urbergsgatan
Vidablick
Åbylund
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Samtliga hållplatslägen
anpassade

Ett eller flera hållplatslägen ej
anpassade

Myntgatan Linköping
Mårdtorpsgatan
Nämndemansgården
Odalgatan
Odalgatan Linköping
Ostbrickan
Parkgatan Linköping
Platinagatan
Resedan
Ridhusgatan
Rimforsa riksväg34
Ringarumscentrum
Rydcentrum
Rydsvägen 168
Rydsvägen 236
Rydsvägens ändhållpl
Råbergabro
Skattegården
Skedaudde riksväg
Skolgatan
Skolgårda skola
Skrivaregatan
Skäggetorp centrum
Skänningestation
Slätmon
Solhaga
Sparvstigen
Sporthallen
Stiglötsgatan
Storskiftesgatan
Strågatan
Södraallén
Sörgårdsgatan
Tegskiftesgatan
Tenngatan
Tinnerbäcksbadet
Torpavägens vändplats
Trädgårdstorget
Ullevi
US Södra entrén
Valdemarsviks busstn
Vallaplan
Verkstadstorget
Vikingstads station
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Samtliga hållplatslägen
anpassade

Ett eller flera hållplatslägen ej
anpassade

Vrinnevisjukhuset
Vänsterkroken
Väster 71:an
Väster Briggen
Väster Klyvaregatan
Väster Nejlikan
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Bilaga 2, Samrådsprocessens omfattning
Samrådstid
Samråd kommer att ske under perioden 4 december 2015 – 15 februari 2016.
Samrådsversionen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet kommer att finnas tillgänglig via Region
Östergötlands hemsida. På hemsidan finns även instruktion om hur synpunkter på programmet kan lämnas.

Samrådsseminarium
Förutom enskilda medborgare kommer identifierade intressenter att erbjudas delta i ett samrådsseminarium i mitten av januari 2016. På seminariet kommer förslaget till trafikförsörjningsprogram att
presenteras och tid ges får frågor och diskussioner. Intressenterna uppmanas därefter inkomma med
skriftliga synpunkter senast den 15 februari.

Den enskilde medborgaren
Det under den tidiga dialogen genomförda försöket med särskilt framtagen webbenkät kommer att fortsätta
även under samrådstiden. Den enskilde medborgare som inte vill läsa hela programmet kommer på detta
sätt ges möjlighet att lämna synpunkter genom att svara på ett antal i förväg konstruerade frågeställningar.

Angränsande regionala kollektivtrafikmyndigheter
Regionala kollektivtrafikmyndigheter i till Östergötland angränsande regioner kommer förutom till
samrådsseminariet att bjudas in till särskilt samrådsmöte. Mötet planeras hållas i mitten av januari 2016.

Kommunerna i Östergötland
Samråd med länets kommuner kommer dels att ske genom att kommunerna bjuds in till det särskilda
samrådsseminariet. Samråd kommer dessutom att ske inom ramen för den mellan Regionen och
kommunerna överenskomna samrådsstrukturen.
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