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Förord 

Urbanet Analys har på uppdrag av Östgötatrafiken analyserat det förslag till nya linjer och 

utvecklad trafik som Östgötatrafiken arbetat fram för de två städerna Linköping och 

Norrköping.  

Torbjörn Eriksson och Harald Höyem har genomfört projektet. Bård Norheim har 

kvalitetssäkrat arbetet. Utvärdering och rekommendationer har gjorts av Urbanet Analys.  

 

Stockholm, 31 augusti 2019 

 

Urbanet Analys AB  

Torbjörn Eriksson 
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Sammanfattning 

Östgötatrafiken, tillsammans med kommunerna Linköping och Norrköping, har som mål att 

öka kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet d v s på bilens bekostnad. I 

de två tätorterna, Linköping och Norrköping, har Östgötatrafiken planerat att genomföra såväl 

nya utvecklade linjer samt ökat utbud framförallt under dagen och tidig kväll. Det nya 

linjenätet innebär bland annat: 

• Några nya direktlinjer 

• Ökning av stomlinjer, som körs med högre frekvens 

• Förväntad ökning av medelhastigheten eftersom några hållplatser tas bort. 

• Totalt ökar utbudet med 28 % i Linköping och i Norrköping med 17% jämfört med 

nuläge. 

Problemställning och metod 

Östgötatrafiken har givit Urbanet i uppdrag att analysera det utvecklade trafikförslaget med 

fokus på effekter på resandevolymer och produktionskostnader. Analysens syfte har varit att 

ge en ”second opinion” på den av Östgötatrafiken gjorda resandeprognos avseende linjenätet 

och den produktionsökning som planeras. Östgötatrafiken har gjort prognosen själv, baserad 

på en elasticitetsmetodik, elasticiteter för utbud- och restid. 

Urbanet roll har varit att dels värdera gjord resandeprognos utifrån de elasticitets-tal (värden) 

som är använda, och göra en egen prognos med den generella kostnadsmetoden (GK)-

metoden. 

Slutsats och rekommendation 

Vi börjar med slutsatserna av vår analys och våra huvudrekommendationer. Trafikförändrings-

förslagen i Linköping och Norrköping ger enligt analyser och beräkningar måttliga effekter på 

resandevolymen (låg effekt på efterfrågan).  

Anledningarna till att effekterna inte blir större är att: 

• Utbudet är väldigt bra för dagens kollektivresenärer. Många reser till centrum och 

här finns det flera tunga linjer och många alternativ att välja mellan för de flesta. 

Effekten av ett utökat utbud för dagens resenärer är därmed begränsad eftersom det 

redan är bra. 

• Bilen konkurrerar ut kollektivtrafiken på övriga marknadsområden på grund av 

frånvaron av parkeringsrestriktioner och/ eller biltullar. Enligt våra beräkningar är det 
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nästan omöjligt för kollektivtrafiken att konkurrera med bilen utan att införa 

restriktioner för bilar.  

Detta framgår tydligt av att kollektivresorna har mycket goda konkurrenskraft för resor 

till centrum, där parkeringsrestriktionerna är som högst, samt att konkurrensytorna på 

andra relationer är svag, där det är enkelt och billigt att parkera. 

• Linjenätsförslaget ger god effekt i enskilda områden och innehåller flera effektiva 

åtgärder, till exempel genom förbättringar till och från Åby i Norrköping och Malmslätt 

i Linköping där genomsnittshastigheten ökar.  

 

Vår viktigaste slutsats är att det i nuläget saknas marknadsförutsättningar för en utökning i 

den omfattning som Östgötatrafiken har planerat för.  

Detta beror på att  

1. utbudet redan är ”tillräckligt bra” för dagens resenärer med fokus på linjedragningar 

och frekvens   

2. bilen är för ”billig” (enkel att använda) för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera 

med den gentemot de potentiella resenärernas destinationer 

Samtidigt finns det fler bra förändringar i förslaget som ger fler resor utan att nödvändigtvis 

öka kostnaderna (till exempel indragna hållplatser).  

Vår huvudrekommendation är därför att minska satsningens omfattning, och behålla de delar 

som ger fler resor utan betydande kostnadsökningar. 

Här är det viktigt att poängtera att det finns en rad av olika möjligheter och åtgärder som kan 

genomföras för att öka resandet utan större kostnadsökningar (till och med utan ökning).  

En tänkbar strategi är att utgångspunkten tas i bussens konkurrenskraft (mot bilen) för varje 

enskilt linje/ område.     

• Strategi 1 - Resor till/ fr centrum och andra större målpunkter, en stor majoritet av 

dagens resor (notera 4 linjer idag svarar för ca 50 % av allt resande) 

När konkurrensytan förbättrats gentemot marknadspotentialen/ bilisterna   

o Utvecklade knut-/bytespunkter 

o Bättre-/ full framkomlighet 

o Optimering av hållplatsavstånd utan att trafikproduktion ökar 

 

• Strategi 2 - Resor till/ fr andra områden, där konkurrensytan gentemot bil är svag, bör 

fokus läggas på utveckling av ett utbud med lägre frekvens vars huvudmålgrupp är 

resenärer utan bil. Detta i relationer med låga resandevolymer och som gör det svårt 

att attrahera bilister/ bilresor. Strategin bör vara att säkerställa ett basutbud för dessa 

relationer.  
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Ovan strategier skapar tillsammans möjligheter av att effektivisera dagens utbud, genom att 

omdisponera linjenätet, vilket ger en bättre, utvecklad produkt för resenären och en lägre 

produktionskostnad, eftersom det totala utbudet inte ökar.   

Linköping 

Förslaget till utvecklad trafik ger 1–2,5 % fler resor 

I figuren nedan visas hur efterfrågeeffekten av det nya linjenätet blir under olika tidsperioder 

under dagen.   

Effekten blir störst under morgonrusningens maxtimme mellan 07:00 och 08:00, 2,3 % när 

enbart effekten av den nya utbudsnivån räknas in, och ca 2,5 % under rusningstid när övriga 

effekter läggs till.  

Under morgonrusningen mellan 06:00 och 07:00 och 08:30 blir ca 2,1 % med enbart det nya 

utbudet, och ca 2,3 % när övriga effekter läggs till.  

Totalt sett är inte skillnaden mellan de två Peak-tider tillräckligt stor för att hävda att det är en 

väsentlig skillnad mellan dem med tanke på modellens osäkerhetsintervall. Lägst effekt 

förväntas under lågtrafik mellan 08:30 och 14:30, då effekten är ca 1,5 % och något högre när 

övriga effekter läggs till. 

 
Figur S.1. Effekter av det nya linjenätet efter tid på dygnet, effekten av den nya utbudsnivån (mörkblå 

staplar) och totalt med övriga effekter inkluderade (ljusblå staplar). 

Bilen är fortfarande mer konkurrenskraftig än kollektivtrafiken i genomsnitt 

Med det nya linjenätet upplever resenärerna en förbättring av utbudet jämfört med 

nuvarande nivå. Tittar vi på alla möjliga mål- och startpunkter i det område som vi har 
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analyserat och inte bara på dem som går till centrum är ändå bilen i genomsnitt fortfarande 

mer konkurrenskraftig än kollektivtrafik.  

Figur S.2. Förändrad GK för kollektivresor jämfört med bil och konkurrensytor före och efter införandet 

av det nya linjenätet. 

Med exemplet från morgonrusningen minskas GK för kollektivresenärerna från 57 till 55 

kronor, det vill säga en minskning med 2 kronor. GK för bil är fortfarande 32 kronor, vilket 

innebär att det genomsnittliga konkurrensindexet i området minskas från 1,8 till 1,7. Detta är 

dock en mycket övergripande siffra. I kapitel 3, när konkreta linjer, rese-relationer analyseras 

synliggörs andra resultat. 

Norrköping  

Figur S.3 visar hur efterfrågeeffekten av det nya linjenätet blir under dagens olika perioder. 

Effekten blir störst under lågtrafik, 3.5 % när enbart effekten av den nya utbudsnivån räknas in 

och ca 2.5 % under rusningstid. Vilket inkluderar effekterna av förändringarna i linjenätet men 

inte taxeändringar eller generella ändringar i hastighet på linjerna och i gångtid. 

Om vi lägger till ”övriga effekter” som förändrad taxa, gångtid och generella förändringar i 

restid på alla linjer blir effekten betydligt högre, nästan det dubbla. Totalt ökar resorna med ca 

6 % under lågtrafik och ca 5% under Peak-trafik. Huvudförklaringen till detta är sänkt biljettpris 

till Åby.  
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Figur S.3. Effekter av det nya linjenätet efter tid på dygnet när man bara inkluderar effekten av den nya 
utbudsnivån (mörkblå staplar) och totalt med övriga effekter inkluderade (ljusblå staplar). 

Bilen är fortfarande mer konkurrenskraftig än kollektivtrafiken i genomsnitt 

Med det nya linjenätet upplever resenärerna en förbättring av utbudet jämfört med 

nuvarande nivå. Tittar vi på alla möjliga mål- och startpunkter i området och inte bara på de 

som går till centrum är ändå bilen i genomsnitt fortfarande mer konkurrenskraftig än 

kollektivtrafik. 

 

Figur S.4.  Förändrad GK för kollektivresor jämfört med bil och konkurrensytor före och efter införandet 
av det nya linjenätet.  

Med exemplet från Peak-morgon, minskas GK för kollektivtrafikresenärerna från 56 till 53 

kronor (3 kr). GK för bil är fortfarande 26 kronor, vilket innebär att det genomsnittliga 

konkurrensindexet i området minskas från 2,2 till 2,0.  

Detta är ett övergripande värde, när analysen blir mer detaljerad synliggörs andra resultat. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Östgötatrafiken har precis genomfört ett upphandlingsförfarande för stadstrafiken i 

Norrköping och Linköping. Samtidigt har de valt att satsa offensivt på utbudsökningar i de två 

orterna. I Linköping ökas kilometerproduktionen med 30 % och i Norrköping med 18 %. 

Östgötatrafiken AB har anlitat Urbanet Analys för att göra en utvärdering av de förväntade 

efterfrågeeffekterna vid införandet av en ny trafikplan. Urbanet analys av effekterna, kan 

beskrivas som en s.k. ”second opinion” av Östgötatrafikens egna analyser.  

Syftet är att synliggöra skillnader och likheter i resultat och metoder, och i nästa steg diskutera 

de olika angreppssätten (metoder) som Urbanet använt och Östgötatrafikens egna prognoser.  

Ett önskemål från Östgötatrafiken har också varit en relativt snabb leverans. Vi har därför 

under projektet fokuserat på de viktigaste områdena (del-marknaderna) och dess 

förutsättningar.  

1.2 Rapportstruktur 

Rapporten är strukturerad enligt följande: 

• Kapitel 2 – Metod och förutsättningar: Metod och angreppssätt som använts i 

analyserna beskrivs, samt de övergripande förutsättningarna. 

• Kapitel 3 – Resultat för Linköping: De mer områdesspecifika förutsättningar beskrivs 

för Linköping, samt resultat. 

• Kapitel 4 – Resultat för Norrköping: De mer områdesspecifika förutsättningar beskrivs 

för Norrköping, samt resultat. 

• Kapitel 5 – Slutsats och rekommendationer: Urbanets slutsatser och 

rekommendationer för det fortsatta arbetet. 
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2 Metod och förutsättningar 

I det här kapitlet görs en genomgång av metoder och verktygen som använts för att analysera 

konkurrenskraften och efterfrågeeffekterna i Norrköping och Linköping.  

2.1 Allmänt om metoden 

I det här projektet har vi använt Urbanets strategiska linjemodell. Modellen bygger på flera 

olika datakällor som sammanställts.   

Figur 2.1, Skiss över olika datakällorna och delarna av modellen: 

Resematriser: Aktuella 

kollektivresor är hämtade från 

Trafikverkets prognosmodell, 

Sampers. Denna modell beräknar 

trafiken till och från 

nyckelkodsområden medan vår 

modell aggregerar flera områden 

till så kallade storzoner. Detta gör 

beräkningarna mer översiktliga 

och lättare att tolka. 

Linjebeskrivning: Beskrivning av 

nuvarande linje, inklusive stråk 

och frekvens, läggs in av 

modellanvändaren utifrån 

tidtabeller och kartmaterial. 

Detta beskriver utbudet i den befintliga situationen samt ett prognosscenario. 

Linjevalsmodell: Linjevalsmodellen hämtar in linjebeskrivningarna och resflödena och 

beräknar hur resenärerna fördelas över de olika linjerna. Modellen beräknar resenärernas 

alternativ från varje zon till alla andra zoner. Resultaten från modellen är väntetider, 

bytestider, restider och antal byten.  

UA-modellen: För att beräkna efterfrågeeffekterna av åtgärderna läggs resultaten från 

linjevalsmodellen in i UA-modellen. Linjevalsmodellen beskriver hur restid, väntetid och så 

vidare ändras om en viss åtgärd sätts in i utbudet, UA-modellen visar effekten på efterfrågan 

av åtgärderna.  

FINMOD: Modellsystemet innehåller även en kostnadsmodul som beräknar kostnaden per 

kilometer, påstigande, o s v av olika indata. 

Figur 2.2 Skiss över arbetsflödet i Urbanets strategiska linjemodell. 
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2.2 Linjevalsmodellen 

Urbanets linjevalsmodell använder en beskrivning av kollektivtrafikutbudet för att beräkna 

olika tidskomponenter förknippade med resan. Huvudsyftet med modellen är att beräkna hur 

resenärerna upplever frekvens och restid i motsats till ett produktionsmässigt perspektiv där 

varje enskild linjes frekvens betraktas separat. 

Till grund för modellen ligger de data som användaren själv anger, vilket består av två delar: (1) 

basnät och (2) utbudsbeskrivning.  

Basnät, beskriver i ”fågelavstånd” hur långt det är mellan olika zoner i modellen. För varje zon 

väljs en mittpunkt som representativ punkt, en så kallad centroid. Basnätet ger inget exakt 

avstånd. Men med tillräckligt små zoner ger det ändå en bra indikation på restiden utan att 

behöva placera ut hållplatser i detalj (vilket inte är syftet med en strategisk modell).  

Nedan visas ett exempel på basnätet från GIS i Linköping, såsom det presenterades i första 

iterationen av modellen.  

 
Figur 2.3. Exempel på basnät mellan storzoner. 

Utbudsbeskrivningen visar linjernas olika egenskaper. Beskrivningen är uppdelad i två delar:  

1. Översikt över vilka zoner som linjen går igenom, samt 

2. Linjens olika egenskaper 
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Nedan tabell, exemplifierar en utbudsbeskrivning för ett urval av linjer i Linköping mellan 14:00 

och 17:00 i nuläget.  

Varje linje kodas med en tur och retur (R), frekvens, kapacitet på linjen, hastighet och 

möjlighet att lägga till försening som en del av körtiden.  Informationen matas in i 

linjevalsmodellen som använder den för att beräkna olika egenskaper för resan.  

Så långt det är möjligt används alltid ett genomsnittligt antal avgångar för perioden som 

studeras. Detta innebär att genomsnittet kan skilja sig något från den faktiska tidtabellen om 

frekvensen varierar i delar av perioden.   

Tabell 2.1. Exempel på beskrivning av utbudet för Linköping i dagsläget mellan 14:00 och 17:00. 

Namn 
Frekvens 

[avg./timme] 
Kapacitet 
[sitta+stå] 

Hastighet 
[km/h] Förseningar 

201 8 80 20 0 

201R 8 80 20 0 

203 6 80 20 0 

203R 6 80 20 0 

204 5 80 25 0 

204R 5 80 25 0 

213 3 80 20 0 

213R 3 80 20 0 

202 5 80 25 0 

 

Ruttvalsalgoritmen är själva ”motorn” i modellen och beräknar vilka alternativ som är 

attraktiva för resenären och hur resenärerna fördelas över de olika linjerna. Algoritmen sker i 

två steg: 

1. I steg 1 beräknas vilka linjer som är attraktiva för resenären. Detta görs genom att 

börja med den snabbaste linjen (summan av väntetid, bytestid och restid). Därefter 

tittar man på den näst snabbaste linjen och bedömer om den kan föredras av några 

resenärer. Till exempel kan någon just ha missat den snabbaste linjen men vara villig 

att hoppa på en lite långsammare linje som kommer precis efter i stället för att vänta 

på nästa avgång med den snabbaste linjen. 

2. I steg 2 beräknas väntetiden vid första hållplatsen utifrån summan av frekvensen på de 

olika linjerna som resenärerna anser är attraktiva. Bytestiderna beräknas bara med 

utgångspunkt i den linje som är snabbast. Alla delar av resan blir därmed ett 

genomsnitt av restiden och bytestiden för de olika alternativen. 

Slutresultatet av linjevalsmodellen är matriser med översikt över väntetider, bytestider och 

restider samt antalet byten som görs mellan två zoner. Den här informationen överförs sedan 

till UA-modellen där efterfrågeeffekter räknas ut. 
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2.3 UA-modellen 

I det här avsnittet beskriver vi GK-metodiken som UA-modellen använder. Principerna som 

visas här är de som används när vi beräknar efterfrågeeffekter i UA-modellen. Den viktigaste 

komponenten är beräkningen av den så kallade generaliserade reskostnaden (GK). 

Generaliserad reskostnad (GK) 

Beräkning av prognosticerat resande bygger på antagande om resenärers rationalitet och 

resebehov samt befolkningstillväxt och samhällsutbyggnad. En resa genomförs för att förflytta 

sig mellan start- och målpunkt och en resenär strävar efter att göra den mest effektiva resan 

sett ur ett dörr-till-dörrperspektiv. 

Utifrån tidsvärden på olika reseelement kan varje resa räknas om till kronor och jämföras mot 

varandra. Teorin säger att resenärer kommer välja det färdmedel som ger en resa med lägst 

kostnad, den s.k. Generaliserade resekostnaden (GK). 

GK-vikter visualiseras,  

I. procentuellt med paj-diagram (inbördes vikt) samt  

II. jämföra GK för olika färdmedel med stapeldiagram  

III. synliggöra konkurrensen med färgindex (Konkurrensindex). 

 
Figur 2.4. Beskrivning av teoretisk bakgrund för beräkning av GK och konkurrenssituation. 
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Stadsbussarna i Linköping och Norrköping konkurrenskraft gentemot biltrafik har analyserats 

genom att beräkna individens Generella kostnad (GK) utifrån hur restiden värderas.  

I denna analys har vi i första hand analyserat befintliga kunder värdering av tid ställt det emot 

motsvarande bilresa för att förstå konkurrenssituationen.  

 

Ett alternativ kan vara att beräkna en kollektivtrafikresa med bilisterna värdering, för att skapa 

samma situation och få en förståelse över produkten ”bussresa” möter bilistens krav. Rent 

generellt är bilistens krav på resan avseende restider & komfort totalt ca 50 % högre jämfört 

med dagens frekventa kunder.  

 

Resultatet redovisas genom att individens s.k. generella kostnad (GK) beräknas utifrån resans 

olika delmoment, gång-/ vänte-/ombord-/bytes tid m.m. som omvandlas till en kostnad för 

individen, utifrån dennes värdering av tid för resans olika delmoment.  

Beräkning av GK och KI i UA-modellen: 
 

- GK bil = Reskostnad + (resetid*värde) + eventuellt andra faktorer, som t ex parkeringsavgift 

- GK buss = Resekostnad + (gångtid*värde) + (frekvens*värde) + (resetid*värde) + (byten*värde) + 

eventuellt annat, t ex förseningar och/eller trängsel (låg /hög) beroende på tillgängliga data  

 

Konkurrensytor 

Konkurrensytan indikerar förhållandet mellan värderingen av utbudet för olika 

transportmedel, och i vilken grad till exempel kollektivtrafik eller bil är det föredragna 

transportmedlet före och efter en åtgärd (t ex. införandet av biltullar / förändrad P-avgift). 

Konkurrensytorna är förhållandet mellan den generaliserade kostnaden (GK) för de olika 

transportmedlen som visas i nedan formel.  

Beräkning av konkurrensförhållande mellan transportmedel baserat på GK. 

𝐾𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘–𝑏𝑖𝑙 =
𝐺𝐾𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘

𝐺𝐾𝑏𝑖𝑙
 

 

Om konkurrensförhållandet är mindre än 1 har kollektivtrafiken en direkt konkurrensfördel 

framför bilen (mer attraktivt att resa kollektivt än med bil).  

 

Figur 2.5. Innebörden av olika konkurrensförhållanden mellan bilresor och kollektivt resande 
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Tidsvärden 

I transportanalyser är det underförstått att det finns olika typer av uppoffringar eller nackdelar 

kopplade till resans olika delar. Resenärernas preferenser för resans olika delar samt 

kvantifierbara mätvärden för dessa uppoffringar (så kallade tidsvärden) fastställs med hjälp av 

Stated Preference-studier.  

I detta projekt har vi inga egna tidsvärden för Linköping och Norrköping men har använt vikter 

från ett tidigare projekt som Urbanet har genomfört i Göteborg (Betanzo m.fl. 2016). 

Tidsvärdet kommer bland annat att bero på intäktsnivån i olika områden och vi har beräknat 

de lokala tidsvärdena med hjälp av Urbanets tidsvärdesmodell. Med utgångspunkt i 

genomsnittsintäkten hämtad från Linköping har vi beräknat tidsvärdet för resa med sittplats till 

53 kr/t (tabell 3.1). Värdet används för både Linköping och Norrköping. De relativa 

viktningarna för andra restidselement är hämtade från Göteborgsanalysen.  

Tidsvärdet för bil räknas ut genom att justera upp värdet för kollektivtrafik med 20 %. Det är 

samma relativa förhållande mellan bil och kollektivtrafik i den tidsvärdesundersökningen i 

Stockholm som Urbanet genomfört (Eriksson m.fl. 2016), där bilisternas tidsvärde är ca 20 % 

högre jämfört med kollektivtrafikresenärernas.  

I tabellen nedan visas förutsättningar för tidsvärden för kollektivresor. 

Tabell 2.2. Tidsvärden och vikter för kollektivtrafik. Källa: Betanzo m.fl. 2016 och egna beräkningar. 

Kollektivresor  Förklaring 

Ombordtid med sittplats 53,0 kr/timme 

Ombordtid med ståplats 1,5 Vikt i förhållande till ombordtid 

Effektiv försening 4,9 Vikt i förhållande till ombordtid 

Gångtid till första/från sista hållplats 1,3 Vikt i förhållande till ombordtid 

Gångtid vid byte 1,5 Vikt i förhållande till ombordtid 

Väntetid vid första hållplats (halva tiden frekvens) 1,5 Vikt i förhållande till ombordtid 

Väntetid vid byte 1,5 Vikt i förhållande till ombordtid 

Byteskostnad 13,5 kr/byte 

 

I tabellen nedan visas förutsättningar för tidsvärden för bilresor. 

Tabell 2.3. Tidsvärden och vikter för bilresor. Källa: Betanzo m.fl. 2016 och egna beräkningar. 

Bilresor  Måttenhet 

Körtid 63,6 kr/timme 

km-kostnad 1,9 kr/km 

Kö kostnad 3,5 Vikt i förhållande till körtid 
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2.4 Elasticiteter 

Bensinpriselasticiteten är beräknad baserad på Norheim (m.fl. 2017) medan priselasticiteten är 

beräknad i Høyem & Eriksson (2018) och gäller för Jönköping.  GK-elasticiteten i modellen är 

kalibrerad mot LOS-data från Sampers (LOS = Level of service). I tabellerna 2.4. och 2.5. 

framgår elasticiteten i modellerna i detta projekt.  

Tabell 2.4. Elasticiteter i Norrköping 

Elasticitet Värde 

Elasticitet för kollektivtaxa –0,20 

Bränslepriselasticitet –0,35 

Beräknad elasticitet vid hög trafikbelastning – kollektivresor –0,48 

Beräknad elasticitet vid låg trafikbelastning – kollektivresor –0,50 

Beräknad elasticitet vid hög trafikbelastning – bilresor –1,21 

Beräknad elasticitet vid låg trafikbelastning – bilresor –1,21 

 

Tabell 2.5. Elasticiteter i Linköping 

Elasticitet Värde 

Elasticitet för kollektivtaxa –0,20 

Bränslepriselasticitet –0,35 

Beräknad elasticitet vid hög trafikbelastning – kollektivresor –0,47 

Beräknad elasticitet vid låg trafikbelastning – kollektivresor –0,50 

Beräknad elasticitet vid hög trafikbelastning – bilresor –1,08 

Beräknad elasticitet vid låg trafikbelastning – bilresor –1,14 

 

2.5 Modellområden och zonindelning 

Zonindelningen i modellen visas i bilderna nedan för Norrköping respektive Linköping. I båda 

exemplen har ett avsnitt tagits av tätorten. Åby syns inte i bilden för Norrköping. Det är ändå 

en del av modellområdet.  
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Figur 2.6. Storzoner i Norrköpings tätort (Åby visas inte). 

 

Figur 2.7. Storzoner i Linköpings tätort. 

2.6 Tidsperioder 

Modellen räknar ut effekterna för olika tider på dygnet eftersom utbudet varierar med 

efterfrågan över dagen. I modellerna har antalet nödvändiga perioder uppskattats. I Linköping 



 

18 Urbanet Analyse rapport 126/2019 

har fyra tidsperioder använts: tre rusningstider och en lågtrafikperiod. I Norrköping har två 

tidsperioder använts: en rusningstid och en lågtrafikperiod.  

De olika definitionerna anges i tabellen nedan.  

Tabell 2.6. Tidsperioder som använts i modellerna. 

Periodnummer Linköping Namn Norrköping Namn 

Period 1 06:00–07:00 Peak 06:00–09:00 Peak 

Period 2 07:00–08:00 Peak 09:00–14:00 Lågtrafik 

Period 3 08:30–14:30 Lågtrafik     

Period 4 14:30–17:30 Peak      

 

På flera ställen i rapporten visas resultaten uppdelade i tidsperioder. Där det bara visas en 

tidsperiod har 06:00–07:00/08:00–08:30 valts. Den utvalda tidsperioden utgör ett 

representativt exempel för den allmänna konkurrensnivån då utbudet är lite lägre än under 

maxtimmen men något högre än under lågtrafik. 

2.7 Utbud 

Utbudet är kodat enligt tidtabeller och översänt material från Östgötatrafiken. Nedan beskrivs 

hur informationen som mottagits från uppdragsgivaren behandlas i modellen. 

Metod för aggregering av utbud 

För Norrköping fick vi i huvudsak data över turtäthet fördelat på samma tidsperioder som i 

modellen. 

För Linköping fick vi relativt detaljerade tidtabeller där dygnet var indelat i totalt 14 tids-

perioder. För att aggregera dessa tidsperioder till våra fyra användes en formel där antalet 

avgångar först räknades ut för varje period i = (1,…,14) och sedan sammanställdes med 

följande formel som visar antalet avgångar i tidsperioden i (𝐴𝑖): 

𝐴𝑖 =
60

𝐻𝑒𝑎𝑑𝑤𝑎𝑦𝑦𝑖
∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑖 

Studeras tidsperioden 06:00–06:30 för linje 1 i det nya linjenätet har den Headway = 10. Totalt 

antal avgångar mellan 06:00 och 06:30 blir då 60/15 × 0,5 = 3. För tidsperioden 06:30–07:00 

för linje 1 i det nya linjenätet blir Headway = 10. Totalt antal avgångar mellan 06:30 och 07:00 

blir då 60/15 × 0,5 = 3. Eftersom tidsperioden 06:00–07:00 i modellen består av både 06:00–

06:30 och 06:30–07:00 blir det totalt 3 + 3 = 6 avgångar mellan 06:00 och 07:00. 

I tabellen nedan visas hur tidsperioderna i materialet, är aggregerade till tidsperioderna i UA-

beräkningen. N/A betyder att tidsperioden inte ingår i beräkningen. 
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Tabell 2.7. Aggregeringsnyckel från Östgötatrafiken-perioder till tidsperioderna som används i modellen 
(UA). N/A = ”Not applicable”/Inte inkluderade i modellen 

Period Östgötatrafiken Period UA LINKÖPING Period UA NORRKÖPING 

–05:30 N/A N/A 

05:30–06:00 N/A N/A 

06:00–06:30 Period 1 Period 1 

06:30–07:00 Period 1 Period 1 

07:00–07:30 Period 2 Period 1 

07:30–08:00 Period 2 Period 1 

08:00–08:30 N/A Period 1 

08:30–14:30 Period 3 Period 2 

14:30–17:30 Period 4 N/A 

18:30–20:00 N/A N/A 

20:00–21:30 N/A N/A 

21:30–23:00 N/A N/A 

23:00–00:30 N/A N/A 

 

Aggregeringsmetoden innehåller förenklingar som gör att några detaljer faller bort. Samtidigt 

sammanfaller inte nödvändigtvis de frekvenser man ser helt och hållet med dem man ser i 

tidtabellen. Orsaken till att det är olika tidsindelningar i de två områdena är att vi har haft 

tillgång till data med olika detaljnivå.  

En detaljerad översikt över utbudet har lagts till som bilaga. Här går vi övergripande igenom 

hur stora förändringarna blir totalt sett i kilometerproduktion.  

Nedan visas ökningen i total kilometerproduktion för rusningstiderna i Norrköping och 

Linköping. I Norrköping är det totalt 17 % fler utbudskilometer medan det i Linköping är 31 %. 

Dessa siffror stämmer relativt bra överens med vad som anges i Östgötatrafikens egna 

utredningar. 

 
Figur 2.8. Procentuell ökning i ruttproduktion i modellen under rusningstid (06–09 i Norrköping och 06–
07 i Linköping).  
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2.8 Linjeurval 

I både Norrköping och Linköping har fokus för utredningen varit på de tyngsta linjerna. I 

bilagan visas mer detaljer om vilka linjer som ingår i linjevalsmodellen och inte.  

Nedan, andel av totalen för de påstigande, för linjerna som inkluderat i analysen1. 

 

Figur 2.9. Andel påstigningar i modellen efter vilka linjer som är inkluderade. 

2.9 Biljettpris 

Nedan visas genomsnittlig biljettkostnad för vuxen med Tätort och Län. Vi har här antagit att 

50 % av resenärerna har månadskort och gör 40 resor i månaden. 

Tabell 2.8. Tätort och Länspriser för enkelbiljett och månadskort. Snittpris avser 50 % månadskort och 40 
resor per månad. Källa: Östgötatafiken.se. 

  Enkel Period Snitt 

Tätort  kr              26   kr            625   kr              21  

Län  kr              75   kr        1 150   kr              52  

 

I modellen är det bara Åby i Norrköping som har Länstaxa. Detta beror på att övriga områden 

med Länstaxa inte är med i analysen då beräkningarna är koncentrerade kring dagens 

stadstrafik. Nya taxezoner planeras. Urbanet har fått tillgång till karta från Östgötatrafiken som 

visar att det inom modellområde (med undantag för Åby) inte är några förändringar i priserna, 

som vi har tolkat det. 

                                                           
1 För Norrköping har vi inte haft påstigningssiffror för 4XX-linjerna, så totalt antal påstigningar här är 
exklusive dessa linjer.  
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2.10 Hastigheter 

I samband med kalibreringen av modellen justerades hastigheterna något för att förbättra 

realismen. Som standardvärde används en genomsnittshastighet på 20 km/h. 

2.11 Parkeringskostnader 

Parkeringskostnaderna är hämtade från Norrköpings2 och Linköpings3 kommuns webbplatser 

och bedömningar har gjorts av hur stor andel som har tillgång till gratis parkeringsplats i varje 

enskild zon. Vidare har kostnaderna justerats efter sammansättningen av resesyfte. Det antas 

att parkeringstiden vid resor till arbete är 8 timmar och utgör 31 % av resorna medan övriga 

står parkerade 1 timme. Andelen är beräknad med hjälp av RVU-tal. 

Tabell 2.9. Antaganden om parkeringstid efter resesyfte och andel av resor. 

Syfte Andel Timmar 

Resor till arbete 31 % 8 

Övrigt 69 % 1 

2.12 Begränsning och osäkerhet vid beräkningsmetod 

Det är flera faktorer som ingår i vår analys som inte tas hänsyn till och som det är viktigt att 

påpeka. Tittar bara på de isolerade effekterna av ett förändrat utbud. Övriga effekter, såsom 

förändringar i hushållens inkomster och befolkningstillväxt, tas inte med i beräkningarna. 

Ändringar i kostnader för bil, till exempel höjda parkeringsavgifter, tas inte heller någon 

hänsyn till. Åtgärder som påverkar informationsflödet till de resenärer som marknadsföring är 

inte heller inkluderade i analysen.  

Vidare är alla effekter beräknade för ett korttidsperspektiv på 3–4 år, vilket betyder att 

modellen ser till korttidseffekten av åtgärderna. Exempel på effekter som inte tas med är att 

tillgängligheten till områden där det i dag går få resor ökar så att fler väljer att resa till ett 

specifikt område. 

Liksom hos alla modeller finns det även hos vår modell en viss osäkerhet. Detta gäller såväl 

kalibreringen som huruvida vår inkodning av utbudsbeskrivningen fångar upp de faktiska 

effekterna. En stor fördel med modellen som använts är att den med hjälp av algoritmer 

räknar ut de olika alternativen för resenärerna som anpassar den upplevda frekvensen för 

varje enskild resenär, vilket i hög grad påverkar efterfrågeeffekten.  

Effekter som trängsel och förseningar är inte inkluderade i våra beräkningar.  

                                                           
2 http://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/trafik-och-parkering/parkering/parkering-och-
parkeringsavgifter.html 
3 https://www.parkme.com/no/linkoping-se-parking 
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3 Linköping 

Kapitlet är strukturerat enligt, först beskrivs dagens situation och därefter de specifika 

förutsättningarna för området och slutligen resultaten på övergripande nivå och effekterna 

(resultat) för vissa specifika utvalda områden. 

3.1 Nuläget 

Den nuvarande situationen i Linköping är beräknad med hjälp av Linjevalsmodellen och 

Sampers, varifrån de generaliserade reskostnaderna är hämtade.  

Bilen är i genomsnitt bättre än bussen 

Nedan visas genomsnittlig generaliserad reskostnad, GK, för 06:00–07:00/08:00–08:30. Den 

utvalda tidsperioden är representativ eftersom utbudet är lite lägre än under maxtimmen, 

dock något högre än under lågtrafik. Det kan på sätt fungera som ett illustrativt genomsnitt. 

I genomsnitt är bilen konkurrenskraftigare än kollektivtrafiken för alla motoriserade resor4 som 

görs i Linköping. Det beror först och främst på att det är relativt billigt att ta bilen, relativt låga 

parkeringsavgifter, lite bilköer och korta avstånd. Kollektivtrafiken har ofta en fördel på något 

längre sträckor där biljettpriset utgör en mindre andel av resans kostnad. I städer med kortare 

resor som Linköping framstår bilen som ett bättre alternativ (i genomsnitt). Nedan bild 

nyanseras när konkreta förbindelser analyserar ”längre fram”.  

 

Figur 3.1. Generaliserad reskostnad i genomsnitt för hela Linköping i nuläget (morgonrusning, 06:00–
07:00/08:00–08:30). Källa: Linjevalsmodellen och Sampers. 

                                                           
4 Definierat som summan av kollektivresor och bilförarresor. 
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Nedan visas GK-fördelningen i ett tårtdiagram där storleken på varje ”tårtbit” motsvaras av 

den andel av totala GK som respektive faktor utgör. I Linköping står biljettpriset för 37 % av 

reskostnaderna för en genomsnittlig kollektivtrafikresa medan gångtid och ombordtid utgör 19 

respektive 23 %.  

För bilisterna utgör parkeringskostnaden nästan 50 % av reskostnaden. Detta visar att 

konkurrensförhållandet mellan kollektivtrafik och bil i hög grad beror på vilken 

parkeringspolitik som genomförs.  

 
Figur 3.2. Generaliserad reskostnad i genomsnitt för hela Linköping i nuläget fördelad som GK-
tårtdiagram (morgonrusning – 06:00–07:00). Källa: Linjevalsmodellen och Sampers. 

Centrum är viktigaste destinationen 

En relativt stor andel av de totala resorna går till/från centrum i Linköping (Resecentrum/Stora 

torget och Centrum NV), vilket står för sammanlagt 25 % av trafiken. Detta visar att centrum-

resorna är ganska viktiga för kollektivtrafiken i Linköping och resorna till centrum kommer från 

hela staden. Zoner med relativt få kollektivresor är Hackersfors, Flygplatsen och Roxtorp. 

Dessa områden ligger på andra sidan ån och har inte lika många linjealternativ som de mer 

centrala delarna av staden.  

 
Figur 3.3. Fördelning av resor efter zon. Källa: Sampers. 
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Bra konkurrensytor till centrum men dåliga i övrigt 

Nedan visas GK för buss och bil, från olika områden till centrum. I nästan alla förbindelser ser vi 

att GK för kollektivresa är nästan densamma som för bilresa, vilket motsvarar ett 

konkurrensförhållande runt 1. Med andra ord framstår bil och kollektivtrafik som lika bra 

alternativ. Det finns två huvudskäl till det goda konkurrensförhållandet: 

• Direktresor med buss utan byten 

• Höga parkeringsavgifter för bilister 

De allra flesta linjerna i Linköping går till Resecentrum eller Stora torget. Detta innebär att de 

allra flesta som reser hit slipper byta buss. Samtidigt kommer många linjer att gå delvis 

parallellt, vilket ger en högre upplevd frekvens än för varje enskild linje.  

Parkeringsavgifterna är höga i centrum att de i genomsnitt (över alla typer av resor) gör 

bilresan lika ”betungande” som kollektivtrafikresan. Tas P-avgifterna bort kommer 

konkurrensförhållandet att vridas kraftigt till bilens fördel.   

 

Figur 3.4. Generaliserad reskostnad för centrumsresor i nuläget 06:00–07:00/08:00–08:30. Källa: 
Linjevalsmodellen och Sampers. 

 

Fokuseras i stället på relationer som inte går till centrum blir bilden en helt annan. Kostnaden 

för att resa kollektivt blir i det här fallet betydligt högre än med bil. För flera förbindelser ligger 

konkurrensförhållandet upp emot 5, vilket innebär att kollektivtrafiken är 3 gånger ”sämre” än 

bilen.  
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Figur 3.5. Generaliserad reskostnad för andra relationer (utanför centrum) i nuläget 06:00–07:00/08:00–
08:30. Källa: Linjevalsmodellen och Sampers. 

För dessa förbindelser är marknadspotentialen i nuläget mycket begränsad. Normalt sett 

kommer ett konkurrensindex över 2 att indikera att bara de ”tvungna” resenärerna reser med 

kollektivtrafik eftersom de inte har något annat alternativ.  

Det finns två huvudorsaker till det skeva konkurrensförhållandet: 

• Låga parkeringsavgifter för bilen: De viktigaste orsakerna till kollektivtrafikens dåliga 

konkurrenskraft för förbindelser utanför centrum är att det är inga eller mycket låga 

parkeringsavgifter för bilen. I mindre städer som Linköping där avstånden är relativt 

korta kommer bilen normalt att dominera.  

• Högre grad av byten: För flera av reseförbindelserna som inte går till centrum måste 

resenären göra ett eller flera byten. Detta gör att GK för kollektivtrafiken ökar så att 

konkurrenskraften blir lägre.  

Det är viktigt att understryka att bilens låga kostnader är huvudorsaken till det dåliga 

konkurrensförhållandet. Nedan visas ett exempel där bytet elimineras och ändrar biljettpriset 

mellan Ryd och Malmslätt som är två relativt stora bostadsområden. 

Genom att eliminera bytet förändras konkurrensförhållandet från 77/16 = 4,8 till 48/16 = 35. 

Även med en direktlinje skulle kollektivtrafiken vara 2 gånger sämre än bilen. Om, samtidigt 

skulle göra kollektivresan gratis, kommer ändå konkurrensförhållande vara 1,7, vilket betyder 

att bilen är 70 % bättre än kollektivtrafiken.  

För förbindelserna utanför centrum är det därför mycket krävande att öka kollektivtrafikens 

marknadsandel utan att samtidigt ändra konkurrensförhållandet mellan bil och kollektivresor 

genom ändrade kostnader för bil.  

                                                           
5 Här har också räknat en körtid baserad på ett genomsnittligt avstånd på 4 km och 20 km/h vilket ger en 
restid på 12 minuter. 
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Figur 3.6. Generaliserad reskostnad för resor mellan Ryd och Malmslätt med och utan ett byte i 
förhållande till bilen och konkurrensytan.  

 

Kartorna nedan visar (till vänster) konkurrenssituationen för alla motoriserade resor till en 

given zon och (till höger) för resor till centrum (exempel med Resecentrum, men liten skillnad 

från de övriga centrumzonerna).  

När GK för alla resor från alla zoner visualiseras är det bara resor till centrum som är 

konkurrenskraftiga. När GK för alla zoners resor till centrum analyseras är det väldigt bra 

konkurrensyta mellan bil och kollektivresor.  

 

Alla resor 

 

Centrumsresor 

Figur 3.7. Konkurrensyta i befintlig situation (06:00–07:00/08:00–08:30) i nuläget. Källa: 
Linjevalsmodellen och Sampers. 
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Fördelning per linje 

Nedan antal påstigande per dag per linje. Hälften av resorna görs på linje 201, 203, 204 och 

213. Det finns också en mängd mindre linjer och flera servicelinjer med relativt litet antal 

påstigande. Siffrorna baseras på månadsdata med 30 dagar per månad som ett genomsnitt. 

 

Figur 3.8. Antal påstigande per dag uppskattat utifrån månadsdata om påstigningar. Källa: 
Östgötatrafiken och egna beräkningar. 

 

3.2 Planerade förändringar 

Det nya linjenätet i Linköping innebär en omläggning av flera linjer och ändringar i antalet 

avgångar. Ändringarna är relativt omfattande och en uttömmande beskrivning faller därför 

utanför ramen för detta projekt. Det hänvisas till Östgötatrafikens egna trafikutredningar 

(Östgötatrafiken, 2019).  

Ändringarna innebär en ökning på upp emot 30 % i tidtabellsproduktion med en liten variation 

beroende på vilken period man tittar på (se nedan).  
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Figur 3.9. Totalt antal avgångar per dag i det nuvarande och nya linjenätsförslaget. 

 

Nedan illustreras hur antalet avgångar per dag ändras för de olika linjerna, alltså summan av 

avgångarna över alla tidsperioder. En del linjer får justeringar i frekvensen och längden på 

rusningsperioden. Dessutom tillkommer två nya linjer, 5 och 6.  

Linje 6 ersätter dagens linje 13 från Malmslätt till Resecentrum, och linje 5 är en ny linje som 

går från Skäggetorp till Resecentrum och vidare söderut.  

 

Figur 3.10. Totalt antal avgångar på utvalda linjer 

 

Nedan visas de viktigaste förändringarna, såsom vi har tolkat underlagsmaterialet: 

• I område A läggs stråket om och en ny direktlinje 5 införs. Dessutom ändras stråket för 

linjen från direktlinje till centrum till körning via Tornby och vidare till centrum. Linje 5 

går direkt till centrum. Detta ger en potentiellt längre gångtid för resor från västra 

Skäggetorp till centrum (ökad restid). Detta beror på att linje 1 nu går via Tornby och 
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att linje 5 som går direkt till centrum bara delvis följer linje 1:s gamla stråk genom 

Skäggetorp.  

• I område B ändras linje 13 till linje 6 och får utökat utbud, både under morgonrusning 

men framförallt under eftermiddagsrusning. Samtidigt tas flera hållplatser bort, vilket 

gör resor till centrum 3–4 minuter snabbare. 

• I område C genomförs flera förändringar i linjedragningar och stråk. Ändringarna är 

relativt omfattande, så här hänvisar vi till Östgötatrafikens egna utredningar för mer 

detaljer. 

 
Figur 3.11. Områden med de största förändringarna i linjenätet. 

 

Figur 3.12. Detalj i planerade linjenätet (till vänster) och det befintliga linjenätet (till höger) i Skäggetorp 
och Tornby. 
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3.3 Övergripande effekt av nya utbudet 

Här redogörs för effekterna av det nya linjenätet. Detta görs först på en övergripande nivå 

innan vi i nästa avsnitt går närmare in på enskilda områden. Eftersom det är relativt många 

tidsperioder i modellen för Linköping kommer resultat bara visas i en representativ period, för 

att öka läsbarheten.  

Förbättrad resenärsupplevelse med det nya linjenätet 

Nedan, visas hur det nya linjenätet påverkar väntetid och bytestid i våra beräkningar. 

Genomsnitten som visas är beräknade utifrån dagens kollektivresenärer. Eftersom flera 

kollektivresenärer reser på sträckorna där konkurrensförhållandet är bättre för 

kollektivtrafiken återspeglar resultaten hur nuvarande kunder upplever utbudet. 

Den genomsnittliga bytestiden i nuläget är 2,3 minuter per resa, vilken minskas med en halv 

minut till 1,8 minuter. Detta visar att det nya utbudet leder till att fler kan resa direkt än 

tidigare och/eller till en lägre kostnad (GK) för de byten som görs och utgör på så sätt en 

förbättring.  

Den genomsnittliga väntetiden i nuläget är 4,2 minuter per resa, vilken minskas med 0,5 

minuter till 3,5 minuter per resa med det nya utbudet. Därmed leder förändringarna till ett 

förbättrat utbud även här. 

 

Figur 3.13. Genomsnittlig väntetid och bytestid som det upplevs av dagens kollektivresenärer. 
Morgonrusning (06:00–07:00/08:00–08:30). 

Beräkningarna visar att utbudet förbättras men att förändringarna är relativt små i ett redan 

bra utbud. Det finns flera orsaker till detta men den viktigaste är kanske att väldigt många 

resor går in mot centrum där konkurrensytorna är bra samt att många linjer går parallellt.  

Den upplevda frekvensen för kollektivtrafikresorna är därmed högre än den enskilda 

frekvensen på varje linje i de allra flesta fall.  
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Eftersom effekten av förbättringarna i utbudet avtar kraftigt (den marginella väntetids-

förbättringen avtar ju högre frekvensen är från början) kommer också förändringarna att bli 

mindre såsom de upplevs av resenärerna från ett redan bra utbud. Med andra ord är utbudet 

så bra i dag att det är svårt att göra det väsentligt bättre för dagens kollektivresenärer. 

Nedan visas hur de generaliserade reskostnaderna påverkas under olika tider på dygnet. Under 

rusningstiderna på morgonen (06–07 och 07–08) ger det nya linjenätet 3–4 % lägre GK för 

resenärerna. Eftersom väntetid och bytestid är en relativt låg andel av resenärernas totala 

kostnader, i genomsnitt 16 %, och eftersom den upplevda frekvensen är relativt hög blir 

effekten på väntetiden och bytestiden låg.  

Dessa delar utgör dessutom en mindre andel av GK. Effekten blir därmed mindre totalt sett.  

Under lågtrafik (08–14) minskar GK med ca 2 %, d v s utbudet blir 2 % bättre med det nya 

linjenätet.  

 

Figur 3.14. Genomsnittlig generaliserad reskostnad för kollektivresor i Linköping före och efter nytt 
linjenät under olika tider på dygnet. 

Det förväntas också att det nya linjenätet innebär förändringar i andra delar av resenärs-

kostnaderna än väntetid och bytestid, t ex flera hållplatser planeras att läggas ned, vilket ger 

två effekter: 

• Kortare restid eftersom hållplatsavståndet kommer att öka, vilket gör att bussarna kan 

använda mindre tid åt acceleration och retardation. 

• Längre gångtid eftersom hållplatsavståndet gör gångtiden längre för resenärerna. 

Vi har inte gjort några egna beräkningar av hur stora förändringar som kan förväntas. Vi 

använder därför Östgötatrafikens uppskattningar (2019) som grund. Där planerna är att 

restiden förkortas i snitt med 2 %, och att gångtiden ökar med 0,5 %. Det är relativt små 

förändringar  
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I figur 3.15, med morgon-Peak trafik som exempel) illustreras hur den totala effekten 

förändras när Östgötatrafikens uppskattningar av förändrad restid och gångtid, adderas till 

beräkningarna.  

Eftersom ändringarna, totalt sett är relativt små blir den totala effekten också låg. I 

beräkningar ger övriga effekter upp till en halv procentenhet bättre resenärsupplevelse 

jämfört med nivån där frekvens och utbudsförändringar beräknades  

 

 

Figur 3.15. Genomsnittlig generaliserad reskostnad för kollektivresor i Linköping före och efter nytt 
linjenät, under olika tider på dygnet. 

Effekt på efterfrågan - nya trafikplanen ger 1–2,5 % fler resor 

I figur 3.16, visar hur efterfrågeeffekten av det nya linjenätet blir under de olika tiderna som vi 

har beräknat i modellen. Effekten blir störst under morgonrusningens maxtimme mellan 07:00 

och 08:00, 2,3 % när enbart effekten av den nya utbudsnivån räknas in och ca 2,5 % under 

rusningstid när övriga effekter läggs till.  

Under morgonrusningen mellan 06:00 och 07:00 och 08:30 blir 2.1 % med enbart det nya 

utbudet och ca 2,3 % när övriga effekter läggs till.  

Totalt sett är inte skillnaden mellan dessa två rusningstider tillräckligt stor för att hävda att det 

är en väsentlig skillnad mellan dem med tanke på modellens osäkerhetsintervall. Lägst effekt 

förväntas under lågtrafik mellan 08:30 och 14:30, då den är ca 1.5 %, något högre när övriga 

effekter läggs till. 
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Figur 3.16. Effekter av det nya linjenätet efter tid på dygnet när man bara inkluderar effekten av den nya 
utbudsnivån (mörkblå staplar) och totalt med övriga effekter inkluderade (ljusblå staplar). 

Bilen fortfarande konkurrenskraftigare än kollektivtrafiken, generellt sett  

Med det nya linjenätet upplever resenärerna en förbättring av utbudet jämfört med 

nuvarande nivå. Tittar vi på alla möjliga mål- och startpunkter i det område som vi har 

analyserat och inte bara på dem som går till centrum är ändå bilen i genomsnitt fortfarande 

mer konkurrenskraftig än kollektivtrafik.  

 
Figur 3.17. Förändrad GK för kollektivresor jämfört med bil och konkurrensytor före och efter införandet 
av det nya linjenätet. 

Med exemplet från morgon-Peak minskar GK för bussresenärerna från 57 till 55 kronor, d v s 

med 2 kronor. GK för bil är fortfarande 32 kronor, vilket innebär att det genomsnittliga 

konkurrensindexet i området minskas från 1,8 till 1,7, dock ett mycket övergripande värde.  

När konkreta förbindelser analyseras blir det dock andra resultat. 
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Linje 5 kommer troligen att bli en viktig linje medan linje 1 försvagas 

I beräkningarna har det gjorts uppskattningar av hur resenärerna kommer att fördela sig över 

det nya linjenätet, alltså vilka linjer/ rutter de kan välja. 

   Före        Efter 

 
 

 
 

Figur 3.18. Fördelning av påstigande efter rutt i linjevalsmodellen före och efter omläggningen av 
linjenätet. 

Ovan visas fördelningen av passagerare på linjerna före och efter omläggningen av linjenätet. I 

nuläget är linje 1 den mest frekventerade, från Skäggetorp som ringlinje till centrum och vidare 

Det finns tre huvudorsaker till det här resultatet i modellen: 

• Såsom visas i figur 3.12 kommer linje 1 bara att betjäna delar av Skäggetorp på samma 

sätt som innan. Vi har inte gjort några detaljerade beräkningar av hur förändrat 

gångavstånd kommer att påverka fördelningen mellan linjerna och detta är en 

osäkerhet i analysen. Analysen visar dock (mest troligtvis) att linje 5 kommer att kunna 

plocka resor från linje 1. 

• Linje 1 och linje 5 kommer i viss grad att dela stråk. Eftersom linjerna har liknande 

avgångsfrekvens kommer resenärerna att fördelas nästan jämnt mellan de zoner 

linjerna går igenom.  

• Linje 5 kommer också att hämta passagerare från nuvarande linje 10, som den delvis 

ersätter.  

Den viktigaste slutsatsen av den här delen av analysen är alltså att linje 5 kommer att bli en 

viktig linje i det nya nätet och att linje 1 troligen får ett lägre antal påstigningar än i nuläget.  

Notera, i bilaga 1, finns en beskrivning av hur resultat från modellen har validerats och jämfört 

med andra källor.  

3.4 Mer detaljerade analyser - konkreta områden 

Här redogör vi för resultaten för några specifika områden enligt överenskommelse med 

uppdragsgivaren. 
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Skäggetorp 

Här redogörs för effekten under morgonrusningen 07–08 för Skäggetorp. Effekterna för 

Skäggetorp är uppdelade efter de tre storzonerna i området. Huvudåtgärden i det här området 

visas i nedan bild. Linje 1 läggs om, går direkt till centrum och inte längre runt området. 

Samtidigt läggs linje 5 som en halv ringlinje och betjänar den västra och norra delen, såsom vi 

har tolkat det. Zonerna anges med V = Väst, S = Söder och N = Nord. 

 

Figur 3.19. Avsnitt ur det planerade linjenätet (till vänster) och det befintliga linjenätet (till höger) i 
Skäggetorp och Tornby. 

Linje 1 betjänar i dag zonerna S, V och N i vår modell medan den i åtgärden bara betjänar S. 

Samtidigt betjänar linje 5 zon S, V och N. Avstånden inom Skäggetorp är relativt små så det är 

osäkert om resenärerna väljer att gå till linje 1 från zon V eller N. Sådana problemställningar 

har inte analyserats närmare.  

Resultatet är en ökad reskostnad (GK) från Skäggetorp V för kunden. Här måste alla välja linje 

5, vilket leder till en längre restid över Tornby. Vi har räknat med 8 avgångar i timmen mellan 

07 och 08 för linje 1 i nuläget, och 6 avgångar i timmen för linje 5. Följaktligen ökar också 

väntetiden något från den här zonen till centrum.  

För resor från Skäggetorp S är det en liten minskning i väntetiden som bidrar till minskad GK. 

Detta beror på att den här zonen nu har möjligheten att använda både linje 1 och linje 5 så att 

frekvensen upplevs något högre.  

 

N 

V 
S 
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Figur 3.20. Generaliserade reskostnader från olika zoner i Skäggetorp till Resecentrum 07:00–08:00. 
Efterfrågeeffekt i procent. 

För Skäggetorp N blir det ingen större förändring totalt sett. På grund av omläggningen från 

linje 1 till 5, där frekvensen blir lite lägre, ökar väntetidskostnaderna något. Samtidigt minskas 

restiden något. Detta beror på att vi i referensen har kodat in stråket för linje 1 från N till V till 

S medan den går i motsatt riktning i den planerade åtgärden. Eftersom stråket är detsamma 

före och efter kommer troligen restiden också att bli densamma, därmed kommer Skäggetorp 

Nord att uppleva en liten försämring av utbudet.  

På det hela påverkar förändringarna Skäggetorp lite olika i våra beräkningar. Tendensen är 

dock något färre resor eftersom frekvensen på linje 1 dras ned och linje 5 också har lägre 

frekvens än vad linje 1 har i dag. Linjerna körs inte heller parallellt så att den totala 

ruttproduktionen ökar utan att väntetiden minskar särskilt mycket.  

Malmslätt 

I figur 3.21 (nedan) visas generaliserade reskostnader för resor från Malmslätt till Resecentrum 

fördelat under olika tider på dygnet. I analysen har följande antaganden om utbudet gjorts: 

• Hastigheten ökar tack vare indragning av hållplatser så att restiden till centrum blir 4-5 

minuter kortare. 

• Antalet avgångar ökas enligt bild 3.21, vilket innebär en betydande ökning under 

eftermiddagsrusningen. 
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Nedan visas antagandena om förändring i avgångsfrekvens efter tidsperiod. 

 

Figur 3.21. Antaganden om förändringar i antalet avgångar från centrum till Malmslätt efter tid på 
dygnet. 

Nedan, effekterna av en förändrad frekvens och kortare restiden under olika perioder. Under 

morgonrusningen (06–08) kommer effekterna av både ökad turtäthet och ökad hastighet att 

ge en förbättring på omkring 10 %, vilket motsvarar ca 5,5 % nya resor. Förändringarna ger 

med andra ord övergripande förbättring för Malmslätt  

 

Figur 3.22. Generaliserade reskostnader från olika zoner i Malmslätt till Resecentrum för olika perioder. 
Efterfrågeeffekt i procent. 

Sammantaget kan man förvänta sig en ökning i resorna från Malmslätt. Huvudorsaken till det 

är den minskade restiden som uppnås genom indragna hållplatser men även den utökade 

turtätheten, som också bidrar i viss grad.  

Tornby och Roxtorp 

I Tornby upplever de resande en förändring där linje 5 kommer att köra genom ungefär halva 

området medan Linje 23 kommer att köra vissa delar av dygnet. Linje 10 har i nuläget bara 2 

avgångar medan linje 5 kommer att ha 6 mellan 07–08. På så sätt innebär förändringen en 
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väsentlig förbättring för Tornby. Dessutom har linje 23 lagts in med samma frekvens som linje 

10 i dag.  

 

Figur 3.23. Avsnitt ur det planerade linjenätet (till vänster) och det befintliga linjenätet (till höger) i 
Skäggetorp och Tornby. 

I bilden nedan, visas att förändringarna innebär en förbättring för både Tornby Nord och 

Söder. Det beror på att man nu inte måste åka runt Tornby för att komma till centrum, vilket 

kortar restid och samtidigt införs en högre frekvens på linje 5, jämfört med nuvarande linje 10.  

Förändringarna är relativt stora, upp emot 18–19 % minskad GK, vilket innebär en ökning i 

antalet resor på 12–13 % för dem som ska in till centrum. 

För Roxtorps del är det ingen förändring i restiden då man redan i dag kan åka med linje 10 

direkt mot centrum. Väntetiden blir dock lite kortare eftersom linje 10 har lagts in med 2 

avgångar per timme medan linje 23 har lagts in med 3 avgångar per timme.  

Totalt sett ger detta en minskning på 9 % i GK, vilket motsvarar 5 % fler resor. 

S 
N 
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Figur 3.24. Generaliserade reskostnader från olika zoner i Tornby till Resecentrum för olika perioder. 
Efterfrågeeffekt i procent. 

Sammantaget kan man förvänta sig att resorna mellan Tornby och centrum kommer att öka en 

del med den nya linjeplanen. Det beror först och främst på ökad frekvens men också på 

minskning i restid av den förbättrade körvägen. 
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4 Norrköping 

Kapitlet är strukturerat enligt, först beskrivs dagens situation och därefter de specifika 

förutsättningarna för området och slutligen resultaten på övergripande nivå och effekterna 

(resultat) för vissa specifika utvalda områden. 

4.1 Nuläget 

Den nuvarande situationen i Norrköping är beräknad med hjälp av Linjevalsmodellen och 

Sampers, varifrån de generaliserade reskostnaderna är hämtade.  

Bilen är i genomsnitt bättre än bussen 

Nedan, visas genomsnittlig generaliserad reskostnad för 06:00–09:00. Den utvalda 

tidsperioden utgör ett representativt exempel för den allmänna konkurrensnivån. 

Bilen är i genomsnitt mer konkurrenskraftig än kollektivtrafiken för alla motoriserade resor6 

som görs i Norrköping. På samma sätt som i Linköping är huvudorsaken en relativt låg 

bilkostnad. Det är relativt låga parkeringsavgifter, lite bilköer och korta avstånd. Denna bild 

nyanseras när vi tittar på konkreta förbindelser längre fram.  

 

Figur 4.1 Generaliserad reskostnad i genomsnitt för hela Norrköping i nuläget (morgonrusning, 06:00–
07:00/08:00–08:30). Källa: Linjevalsmodellen och Sampers. 

Nedan visas GK-fördelningen i ett tårtdiagram där storleken på varje ”tårtbit” motsvaras av 

den andel av totala GK som respektive faktor utgör. I Norrköping svarar biljettpriset för 42 % 

                                                           
6 Definierat som summan av resor med kollektivtrafik och bil. 
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av reskostnaderna för en genomsnittlig kollektivtrafikresa medan gångtid och ombordtid utgör 

17 % respektive 22 %.  

För bilisterna utgör parkeringskostnaden 42 % av reskostnaden. Detta visar att 

konkurrensförhållandet mellan kollektivtrafik och bil i hög grad beror på vilken 

parkeringspolitik som genomförs.  

 
Figur 4.2. Generaliserad reskostnad i genomsnitt för hela Norrköping i nuläget fördelad som GK-
tårtdiagram (morgonrusning – 06:00–09:00). Källa: Linjevalsmodellen och Sampers. 

Centrum är viktigaste destinationen 

I bild 4.3. visas andel resor (till + från) efter destination enligt Sampers7. I zonerna Norr Tull och 

Söder Tull är det flest som reser. Samtidigt är det flera andra zoner som står för en relativt stor 

del, såsom Sylten/Oxelbergen och Hageby/Navestad. På samma sätt som i Linköping går alltså 

huvuddelen av resorna in mot centrum. 

 
Figur 4.3. Fördelning av resor efter zon. Källa: Sampers. 

                                                           
7 Motoriserade resor = bilförarresor + kollektivtrafikresor.  
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Spårvagnarna står för 70 % av påstigningarna 

I Linköping stod 4 busslinjer för omkring 50 % av det totala antalet påstigningar. I Norrköping 

svarar spårvagnarna för totalt 70 % av påstigningarna.   

I Norrköping har vi inte haft tillgång till statistik för alla linjerna som är inkluderade i modellen. 

För de linjer vi har statistik, är det linje 117, 119 och 115 som svarar för den största delen av 

påstigningarna.  

Vilket visar att kollektivtrafikresandet i Norrköping koncentrerar sig mer kring färre linjer, 

oavsett om man inkluderar spårvagnar eller inte. 

 

Figur 4.4. Antal påstigande per dag uppskattat utifrån månadsdata om påstigningar. Källa: 
Östgötatrafiken och egna beräkningar. 

Bra konkurrenskraft till centrum men svaga i övrigt 

I bild 4.5. visas de generaliserade reskostnaderna (för resenären) från olika områden till 

centrum jämfört med kostnaden för bil. För alla förbindelser ser vi att GK för kollektivresa är 

nästan densamma som för bilresa, vilket motsvarar ett konkurrensförhållande runt 1.  

Detta indikerar att kollektivtrafiken har bra konkurrensytor i förhållanden till bilen för resor till 

centrum. Med andra ord framstår bil och kollektivtrafik som lika bra alternativ. På det hela 

taget påminner situationen ganska mycket om den i Linköping. 

Det finns två huvudskäl till det goda konkurrensförhållandet: 

• Direktresor med spårvagn/ buss utan byten 

• Höga parkeringsavgifter för bilister 

De allra flesta linjerna i Norrköping går till Norr Tull eller Södra Tull. Detta innebär att de allra 

flesta som reser slipper byta. Samtidigt går en del delvis parallellt, vilket ger en högre upplevd 

frekvens än för varje enskild linje.  
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Parkeringsavgifterna är så höga i centrum att de i genomsnitt (över alla typer av resor) gör 

bilresan lika betungande som kollektivresan. Om dessa avgifter tas bort kommer 

konkurrensförhållandet att vridas kraftigt till bilens fördel.  

Parkeringsavgifterna i Norrköping centrum uppskattas i vår modell vara nästan desamma som i 

Linköping men lägre utanför centrum än i Linköping. 

 

Figur 4.5. Generaliserad reskostnad för centrumsresor i nuläget 06:00–09:00. Källa: Linjevalsmodellen 
och Sampers. 

Läggs fokus på relationer som inte går till centrum blir bilden en helt annan. Kostnaden för att 

resa kollektivt blir i det här fallet betydligt högre än med bil. För flera förbindelser ligger 

konkurrensförhållandet upp emot 3,5, vilket innebär att kollektivtrafiken är mer änn 2 gånger 

”sämre” än bilen.  

 

Figur 4.6. Generaliserad reskostnad för andra reseförbindelser än centrum i nuläget 06:00–09:00. Källa: 
Linjevalsmodellen och Sampers. 



 

44 Urbanet Analyse rapport 126/2019 

För dessa förbindelser är marknadspotentialen i nuläget mycket begränsad. Normalt sett 

kommer ett konkurrensindex över 2 att indikera att bara de ”tvungna” resenärerna reser med 

kollektivtrafik eftersom de inte har något annat alternativ.  

Det finns två huvudorsaker till det skeva konkurrensförhållandet: 

• Låga parkeringsavgifter för bilen: De viktigaste orsakerna till att kollektivtrafiken är 

svag (gentemot bilen) för relationer utanför centrum är att det är inga eller mycket 

låga parkeringsavgifter för bilen.  

• Högre grad av byten: För flera av reseförbindelserna som inte går till centrum måste 

resenären göra ett eller flera byten. Detta gör att GK för kollektivtrafiken ökar så att 

konkurrenskraften blir lägre.  

Det är viktigt att understryka att bilens låga kostnader är huvudorsaken till det dåliga 

konkurrensförhållandet.  

4.2 Planerade förändringar 

Det nya linjenätet i Norrköping innebär en omläggning av flera linjer och förändringar i antalet 

avgångar. Ändringarna är relativt omfattande och en uttömmande beskrivning faller därför 

utanför ramen för detta projekt.  

Det hänvisas till Östgötatrafikens egna trafikutredningar (Östgötatrafiken, 2019). Ändringarna 

innebär en ökning på upp emot 17 % av utbudet. 

 

Figur 4.7. De största förändringarna i området enligt Urbanets tolkning. 
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De viktigaste förändringarna som genomförs är: 

• Linje 10, 11 och 12 får utökad frekvens. 

• Linje 11 och 12 får ny linjedragning mot Åby som får ett betydligt bättre utbud än i 

dag. Varav linje 11 ändras jämfört med dagens linjer från Åby, går inte via Jursla, vilket 

kortar restiden för resor in mot centrum. 

• Flera hållplatser dras in, vilket ger kortare restid. 

I bild 4.8. och 4.9. visas förändringarna i avgångsfrekvens under Peak trafik morgon- och 

eftermiddag. För de allra flesta linjerna blir det mindre förändringar, viktigt att understryka att 

det finns en viss osäkerhet i hur tidtabellerna tolkas och vilka avgångar som räknas med och 

inte i det produktionsmässiga perspektivet.  

Det är därför fokus läggs på linjerna på med störst förändring. Som bilden visar kommer både 

linje 11 och 12 att få ökad frekvens som en följd av det nya linjenätet. Dessutom kommer 

restiden för linjerna att bli kortarefrån indragningen av hållplatser.  

 

Figur 4.8. genomsnittligt antal avgångar per timme 06-09. 
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Figur 4.9. Genomsnittligt antal avgångar lågtrafik, 09-14 

  

Ändrad hastighet för linje 11 (420+) och 12 (430+) 

Vi har fått uppskattade restider för linje 11 och 12 från Åby till centrum och räknat om 

motsvarande befintlig hastighet för 420 och 430. 

Tabell 4.1. Hastighet på linje 11 (420) och 12 (430) före och efter införande av nytt linjenät. 

Linje  
Hastighet 

före 
Hastighet 

efter 

11 30 30 

12 41 41 

 

Linje 11 och 12 kommer att gå genom staden och därmed betjäna fler resande än förut. I 

verkligheten kommer hastigheten på linjen att vara lägre inne i staden än på motorvägen. I 

modellen är det bara möjligt att lägga in en genomsnittshastighet per linje.  

En ev. osäkerhet i analysen är dessa linjer får en för hög hastighet i centrumområdet, vilket 

kommer att påverka alla resor som går internt.  

Ändrad priser/ taxa för Åby 

I den nya planen får Åby ändrad taxe-zon, innebär att Åby får tätortstaxa istället för dagens 

närområdesstaxa. I tabell 4.2 visas genomsnittlig biljettkostnad för vuxen med Tätort 

respektive Län/Närområde. Vi har här antagit att 50 % av resenärerna har månadskort och gör 

40 resor i månaden. För invånarna i Åby sänks priset från 47 till 21 kronor, vilket är ca 55 % 

lägre taxa. 

Tabell 4.2. Tätort och Länspriser för enkelbiljett och månadskort. Snittpris avser 50 % månadskort och 40 
resor per månad.*Länstaxa för enkeltbiljet. 
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  Enkel Period Snitt 

Tätort  kr              26   kr            625   kr              21  

Närområde  kr              75*   kr            775   kr              47  

4.3 Övergripande effekt 

Här redogörs för effekterna av det nya linjenätet. Först på en övergripande nivå, därefter 

beskrivs närmare effekten för Åby. Vi börjar med effekten av utbudsförändringarna innan vi 

visar effekten av ett nytt taxesystem för Åby. 

Förbättrad resenärsupplevelse med det nya linjenätet 

I nedan figur visas hur det nya linjenätet påverkar väntetid och bytestid i våra beräkningar. 

Genomsnitten som visas är beräknade utifrån dagens kollektivresenärer. Eftersom flera 

kollektivresenärer reser på sträckorna där konkurrensförhållandet är bättre för 

kollektivtrafiken återspeglar resultaten hur nuvarande kunder upplever utbudet.  

Under rusningstid är den genomsnittliga bytestiden i nuläget 2 minuter per resa, vilken 

minskas med en ”halv” minut till 1,6 minuter. Det nya utbudet innebär att fler kan resa direkt 

än tidigare och/eller till en lägre kostnad vid de byten som görs, vilket är en förbättring.  

 
Figur 4.10. Genomsnittlig väntetid och bytestid som det upplevs av dagens kollektivresenärer. 
Morgonrusning och lågtrafik. 

 

Den genomsnittliga väntetiden i nuläget är på 4,4 minuter per resa, vilken minskas till 4 

minuter per resa med det nya utbudet Beräkningarna visar alltså att utbudet förbättras men 

att förändringarna är relativt små i ett redan bra utbud vad gäller väntetid och bytestid.  

Nedan visas hur de generaliserade reskostnaderna påverkas under olika tider på dygnet. Under 

rusningstiderna på morgonen (06–09) ger det nya linjenätet 5 % lägre resenärskostnader. Som 
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man kan se utgör väntetid och bytestid en relativt låg andel av resenärernas kostnader, vilket 

minskar effekten på väntetiden och bytestiden.  

Under lågtrafik (09–14) upplever kunderna ca ca. 7 % lägre reskostnad. 

  

Figur 4.11. Genomsnittlig generaliserad reskostnad för kollektivresor i Norrköping före och efter nytt 
linjenät under olika tider på dygnet. 

När effekten av nytt nät, lägre pris i Åby inkluderas minskar GK med 9-11 %. Totalt går ca 10 % 

av resorna i modellen till zonerna i Åbyområdet. Under rusningstid gör detta att total GK 

minskas med 9 % medan det i lågtrafik motsvarar 11 %. Totalt innebär minskad pris en relativt 

stor förändring av det genomsnittliga GK.  

Andra åtgärder som planeras är att fler hållplatser planeras att läggas ned, vilket ger två 

effekter: 

• Kortare restid  eftersom hållplatsavståndet kommer att öka, vilket gör att bussarna 

kan använda mindre tid åt acceleration och retardation. 

• Längre gångtid eftersom hållplatsavståndet gör gångtiden längre för resenärerna. 

Vi har inte gjort några egna beräkningar av hur stora förändringar som förväntas generellt. Vi 

använder här Östgötatrafikens uppskattningar (2019) som grund, enligt överenskommelse 

med uppdragsgivaren. Det förväntas en genomsnittlig förkortning av restiden på 3 % och 2 % 

för gångtiden. 

I nedan bild, med Peak-morgon som exempel, synliggörs hur den totala effekten förändras när 

dessutom Östgötatrafikens uppskattningar adderas avseende förändrad restid och gångtid.  

Eftersom ändringarna som uppgetts av Östgötatrafiken totalt sett är relativt små, blir effekten 

också relativt liten. 
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I beräkningar när övriga effekter inkluderas, ökar resenärsupplevelsen med ca 0.3 % jämfört 

med nivån där bara linjenätoch ny taxa inkluderas.  

 

Figur 4.12. Genomsnittlig generaliserad reskostnad för kollektivresor i Linköping före och efter nytt 
linjenät under olika tider på dygnet. 

 

Den nya trafikplanen ger fler resor 

Figur 4.13 visar hur efterfrågeeffekten av det nya linjenätet blir under dagens olika perioder. 

Effekten blir störst under lågtrafik, 3.5 % när enbart effekten av den nya utbudsnivån räknas in 

och ca 2.5 % under rusningstid. Vilket inkluderar effekterna av förändringarna i linjenätet men 

inte taxeändringar eller generella ändringar i hastighet på linjerna och i gångtid. 

Om vi lägger till ”övriga effekter” som förändrad taxa, gångtid och generella förändringar i 

restid på alla linjer blir effekten betydligt högre, nästan det dubbla. Totalt ökar resorna med ca 

6 % under lågtrafik och ca 5% under Peak-trafik. Huvudförklaringen till detta är sänkt biljettpris 

till Åby.  
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Figur 4.13. Effekter av det nya linjenätet efter tid på dygnet när man bara inkluderar effekten av den nya 
utbudsnivån (mörkblå staplar) och totalt med övriga effekter inkluderade (ljusblå staplar). 

 

Bilen är fortfarande mer konkurrenskraftig än kollektivtrafiken i genomsnitt 

Med det nya linjenätet upplever resenärerna en förbättring av utbudet jämfört med 

nuvarande nivå. Tittar vi på alla möjliga mål- och startpunkter i området och inte bara på de 

som går till centrum är ändå bilen i genomsnitt fortfarande mer konkurrenskraftig än 

kollektivtrafik. 

 

Figur 4.14.  Förändrad GK för kollektivresor jämfört med bil och konkurrensytor före och efter införandet 
av det nya linjenätet.  

Med exemplet från Peak-morgon, minskas GK för kollektivtrafikresenärerna från 56 till 53 

kronor (3 kr). GK för bil är fortfarande 26 kronor, vilket innebär att det genomsnittliga 

konkurrensindexet i området minskas från 2,2 till 2,0.  

Detta är ett övergripande värde, när analysen blir mer detaljerad synliggörs andra resultat. 

4.4 Åby 

Åby är det område där det görs flest förändringar, det är främst två insatser som påverkar: 

• Omläggning av linjer med högre frekvens 

• Omläggning av Åbys taxa/ pris, minskning av priset med ca 55 %. 

Nedan figur, effekterna för resor från Åby till centrala målpunkter i Norrköping centrum. 

Beräkningarna har gjorts i två steg: Först presenteras effekten av linjenätsförändringarna, 

därefter åskådliggörs effekten av ändrad pris. Effekten på efterfrågan visas som procent där 

det till vänster motsvarar effekten av linjenätet och höger linjenätet + ändrad pris. 

För resor till alla målpunkter kommer trafikplanen att leda till 10-20 % lägre GK. Detta beror på 

att både ombordtid och väntetid reduceras och bytesmotstånd sänks. Störst är effekten för 
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resor till Söder Tull, där resa görs direkt. Effekten är mellan 6–10 % fler resor, en relativt kraftig 

ökning. Den totala effekten beror dock på hur många som reser till varje område till att börja 

med.  

När effekten av att Åby inkluderas i tätorts-taxan lägre pris) blir effekterna ännu starkare vilket 

ger en betydande minskning av biljettpriset på 55 %. Som innebär resandeökningar på mellan 

20 och 40 % (inklusive utbudsförbättringarna). 

 
Figur 4.15. Ändrad GK för kollektivresor jämfört med resor från Åby till utvalda målpunkter i Norrköping 
centrum som en följd av en ny trafikplan och ändrad zonstruktur.  

Viktigt att poängtera här att effekterna av ökade hållplatsavstånd inte är beräknat. För linjerna 

från Åby har vi antagit att icke större förändringar sker av hållplatsstrukturen, däremot att 

linjen inte går via Jursla ir inkluderat i analyserna.  
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5 Slutsatser och rekommendationer  

Trafikförändringsförslagen i Linköping och Norrköping ger enligt analyser och beräkningar 

måttliga effekter på resandevolymen (låg effekt på efterfrågan). 

Anledningarna till att effekterna inte blir större är att: 

• Utbudet är väldigt bra för dagens kollektivresenärer. Många reser till centrum och 

här finns det flera tunga linjer och många alternativ att välja mellan för de flesta. 

Effekten av ett utökat utbud för dagens resenärer är därmed begränsad eftersom det 

redan är bra. 

• Bilen konkurrerar ut kollektivtrafiken på övriga marknadsområden på grund av 

frånvaron av parkeringsrestriktioner och/ eller biltullar. Enligt våra beräkningar är det 

nästan omöjligt för kollektivtrafiken att konkurrera med bilen utan att införa 

restriktioner för bilar.  

Detta framgår tydligt av att kollektivresorna har mycket goda konkurrenskraft för resor 

till centrum, där parkeringsrestriktionerna är som högst, samt att konkurrensytorna på 

andra relationer är svag, där det är enkelt och billigt att parkera. 

• Linjenätsförslaget ger god effekt i enskilda områden och innehåller flera effektiva 

åtgärder, till exempel genom förbättringar till och från Åby i Norrköping och Malmslätt 

i Linköping där genomsnittshastigheten ökar.  

Vår viktigaste slutsats är att det i nuläget saknas marknadsförutsättningar för en utökning i 

den omfattning som Östgötatrafiken har planerat för. Dagens satsningar har med stor 

sannolikhet svårt att attrahera nya potentiella målgrupper d v s de som idag använder bilen 

med hög frekvens.   

Vilket innebär att   

1. utbudet redan är ”tillräckligt bra” för dagens resenärer med fokus på linjedragningar 

och frekvens   

2. bilen är för ”billig” (enkel att använda) för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera 

med den gentemot de potentiella resenärernas destinationer 

Samtidigt finns det fler bra förändringar i förslaget som ger fler resor utan att nödvändigtvis 

öka kostnaderna (till exempel indragna hållplatser).  

Vår huvudrekommendation är därför att minska satsningens omfattning, och behålla de delar 

som ger fler resor utan betydande kostnadsökningar. 
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Tänkbart nästa steg  

Här är det viktigt att poängtera att det finns en rad av olika möjligheter och åtgärder som kan 

genomföras för att öka resandet utan större kostnadsökningar (till och med utan ökning).  

En tänkbar strategi är att utgångspunkten tas i bussens konkurrenskraft (mot bilen) för varje 

enskilt linje/ område.     

• Strategi 1 - Resor till/ fr centrum och andra större målpunkter, en stor majoritet av 

dagens resor (notera 4 linjer idag svarar för ca 50 % av allt resande) 

När konkurrensytan förbättrats gentemot marknadspotentialen/ bilisterna   

o Utvecklade knut-/bytespunkter 

o Bättre-/ full framkomlighet 

o Optimering av hållplatsavstånd utan att trafikproduktion ökar 

 

• Strategi 2 - Resor till/ fr andra områden, där konkurrensytan gentemot bil är svag, bör 

fokus läggas på utveckling av ett utbud med lägre frekvens vars huvudmålgrupp är 

resenärer utan bil. Detta i relationer med låga resandevolymer och som gör det svårt 

att attrahera bilister/ bilresor. Strategin bör vara att säkerställa ett basutbud för dessa 

relationer.  

 

Ovan två strategier skapar tillsammans möjligheter av att effektivisera dagens utbud, genom 

att omdisponera linjenätet, vilket ger en bättre, utvecklad produkt för resenären och en lägre 

produktionskostnad, eftersom det totala utbudet inte ökar.   

 

Reflektion  

Några tankar om det angreppssätt som Östgötatrafiken valt att använda för att utveckla 

trafiken. För att undvika missförstånd, inget metodfel eller liknande har gjorts. Det vi på 

Urbanet dock vill synliggöra är att vald metod är mycket traditionellt och fokus på 

förändringarna utgår utifrån befintliga kunder, samt att kollektivtrafiken konkurrenskraft 

gentemot bilen inte lyfts, synliggörs.  

Elasticitetstal, utbud och restider, som inhämtats från vetenskapliga artiklar, Universitet och 

olika forskningsinstitutioner, är många gånger ”inte uppdaterade”. De senaste 10-15 årens 

expansion av kollektivtrafiken i Sverige, har skapat en bra kollektivtrafik med hög frekvens och 

korta gångavstånd med många linjer.  

Elasticitetstalen speglar många gånger en sämre och äldre trafik, d vs de åtgärder och resultat 

som föregick dagens nuläge. Resultatet blir en överskattning av effekterna och möter inte 

sällankunders krav på kortare, snabbare reser. Det är där de potentiella kunderna till 

Östgötatrafiken finns.  
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Den utvecklade stadstrafiken som Östgötatrafiken planerar, måste möta potentiella gruppers 

behov av kortare restider och förenklade, minskade vänte- och bytes tider.  

Nästa steg bör vara att på allvar diskutera och ifrågasätta många parallella linjer och korta 

avstånd mellan hållplatser som reducerar bussens hastighet och därmed konkurrensförmåga 

att på allvar konkurrera gentemot bilen.  

I nästa steg måste också de två kommunerna fundera på -  

• hur bussarnas kan ges full framkomlighet (inte bara förbättras),  

• hur kollektivtrafikens konkurrenskraft till större målpunkter kan utvecklas genom 

administrativa styrmedel (P-avgifter e.d.) gentemot bilarna.    
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6 Bilaga – 

6.1 Validering av effektnivåer gentemot andra källor  

For å sannsyliggjøre hvorvidt effektene vi oppnår er realistiske har vi gjennomført en validering 

av nivået på effektene. Vi har kun gjennomført valideringen for Linköping.  

En gjennomgang av internasjonale estimater på tilbudselastisiteten fant at det er relativt stor 

variasjon (Norheim m.fl. 2016), med en gjennomsnittsverdi på 0.4.  

Vi har sammenlignet tre ulike nivå på etterspørselseffekten: 

• Implisitt elastisitet fra UA-modellen: Dette er elastisiteten vår modell beregner. Det 

vil si, beregnet etterspørselseffekten fra UA-modellen og den planlagte økningen i 

ruteproduksjon.+ 

• Elastisitet fra Ötraf-data: Vi har fått tilgang på en relativt kort tidsserie med data over 

produksjon og passasjertall fra Östgötrafiken. Vi har benyttet dette datamaterialet for 

å gjøre en beregning av den lokale utbudselastisiteten. Det er knyttet relativt stor 

usikkerhet til denne elastisiteten, siden vi ikke har data for øvrige forhold som kan 

påvirke antall reiser. Den kan derfor bare benyttes som en «mellom- tommel-og-

pekefinger»-anslag på hvilket nivå vi forventer at elastisiteten ligger på.  

• Estimater fra Drammen: Urbanet utredet effekten nytt linjenett i Drammen (UA-

rapport 73/2016). I etterkant fikk Urbanet tilgang på data for hver enkelt linje, slik at vi 

kunne estimere en modell for etterspørselselastisitet ut fra utgangsfrekvens. Vi har 

använd denne modellen på lokale forhold Linköping.  

Beregningene som er gjennomført for punkt 2 og 3 er dokumentert i eget vedlegg.  

 

Figur 6.1 Ulike elastisiteter etter forskjellige regnemetoder -  Linköping 
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Figur 4.21 viser de beregnede elastisitetene. UA-modellen gir det høyeste anslaget; en 

elastisitet på 0.07, som antyder at for hver 10 % økning i utbudet får man 0.7 % flere reiser. 

Den lokale elastisiteten ligger på ca. 0.04, mens modellen fra Drammen tilpasset mot lokale 

forhold gir en elastisitet på 0.05.  

Samlet sett virker dermed modellen til å gi relativt like svar som andre kilder vi har benyttet. 

Det kan samtidig være gunstig å drøfte hvordan effektene ville endret seg dersom vi la til 

grunn andre forutsetninger.  

En viktig del av årsaken til den lave effekten i UA-modellen, er at vi har antatt en priselastisitet 

på -0.2 og at det er et relativt godt tilbud for dagens trafikanter. Vi viser nå effekten av å endre 

disse forutsetningene, hvor vi antar følgende: 

• Priselastisiteten øker fra -0.2 til -0.4, som er gjennomsnittsverdi litteraturen (Norheim 

m.fl. 2016). Økt priselastisitet indikerer bedre konkurranseflater mellom kollektiv og bil 

som gir høyere GK-elastisitet, alt annet likt. 

• Det er halvtimesfrekvens for alle linjer (enten ved at det går en buss to ganger i timen, 

eller to ulike ruter 1 gang i timen hver, etc.). 

Figur 4.22 viser hvordan GK endres når vi antar halvtimefrekvens. Venstre side viser effekten 

slik den er i vårt modellanslag. Høyre siden viser effekten med 30-minutterstrafikk, hvor GK nå 

er høyere i utgangsituasjonen fordi ventetiden er høyere. Dermed gir også en 30 % økning i 

tilbudet en større effekt, slik at GK reduserer med nesten 8 %, sammenlignet med 4 % i vårt 

mdoellanslag, altså en dobling. 

 

Figur 6.2. Effekten på etterspørsel og GK av å endre forutsetninger.  
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Når vi regner etterspørselseffekten, øker den med 10 prosentpoeng fra 2 til 12 %. Det er to 

årsaker til dette: 

• Lavere turintervall gir større reduksjon i ventetiden for samme økning i 

produksjonen. Dette skyldes at gevinsten av en ekstra avgang avtar jo høyere 

frekvensen er. Vi har nå antatt en lavere frekvens enn i «nuläge». 

• Høyere priselastisitet gir høyere GK-elastisitet som indikerer at man gjør en mer 

positiv vurdering av konkurranseflatene mellom bil og kollektiv, altså hvor enkelt det 

er å overføre bilreiser til buss. 

Regneeksemplet viser at konklusjonene vil avhenge av de konkrete forutsetningene man 

legger til grunn, og at det derfor er en viss usikkerhet knyttet til analysen. 

6.2 Elastisitetsberegning 

Turintervallmodell fra Drammen 

Urbanet analyse har tidligere gjennomført en utredning av linjenett i Drammen (UA-rapport 

73/2016). I etterkant av at linjenettet ble introdusert, gjennomførte Urbanet en analyse av 

elastisiteter på de berørte linjene.  

Data over turintervall for økning, økning i turintervall og etterspørselseffekt ble gjort 

tilgjengelig. Ved hjelp av datamaterialet ble det estimert en regresjonsmodell som gå 

utbudselastisiteten som en funksjon av turintervall før økningen. Figur 6.1 under viser estimert 

elastisitet for linjene med data (totalt 4), og turintervall før endringen. Det er viktig å 

understreke at effekten avtar jo høyere turtettheten er, som man vil forvente siden 

reduksjonen i ventetiden er avtagende.  

 

Figur 6.3. Estimert utbudselastisitet og turintervall før endring. Data fra Drammensområdet. 

Modellen som ble estimert har god forklaringskraft på 97 %, som betyr at turintervallet før 

endring forklarer 97 % av variasjonen i utbudselastisiteten. Vi har dermed anvendt denne 
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modellen, hvor vi har satt inn gjennomsnittlig (opplevd) turintervall fra Linköping i den 

estimerte modellen og sådan beregnet en elastisitet. 

Det vil selvsagt være flere forhold som påvirker elastisitetene, og vi har kun 4 datapunkter 

tilgjengelig. Det er imidlertid svært lite data tilgjengelig for å kunne gjennomføre beregninger 

som ovenfor, og vi har derfor valgt å benytte det beste tilgjengelige verktøyet vi disponerer, 

men tar forbehold om usikkerheten. Verktøyet må derfor først og fremst anvendes for å gi en 

indikasjon på «nivå», snarere enn en «eksakt» prediksjon. 

Lokal elastisitet 

For å anslå den lokale elastisiteten, har vi tatt utgangspunkt i data over tidtabellskilometer og 

påstigende i Linköping. For å beregne en elastisitet, har vi tatt utgangspunkt i 2018-2017, hvor 

økningen i utbudet lå på 6.8 %, siden endringene foregående år var relativt sett mindre. 

 

Tabell 6.1. Data over påstigende og utbud i Linköping. Kilde: Östgötatrafiken. 

For å anslå elastisiteten, har vi trukket fra «trendvekst», det vil si den underliggende veksten i 

antall reiser. Det er trolig flere forhold en ruteproduksjonen som påvirker antall reisende, og 

en klar svakhet ved metoden er at vi kun tar hensyn til en faktor. Vi kan derfor kun benytte 

dette tallet for å si noe om korrekt «nivå» på effekten. 

Tabell 6.2. Beregner av elastisitet.s 

Statistikk Verdi 

Snittvekst 2017-2012 4.3 % 

Vekst 2018-2017 4.6 % 

Vekst 2018-2017 (eks. snitt) 0.3 % 

Økning i kilometerproduksjon 6.79 % 

Elastisitet                                                                   0.037  

 

Tabell 5.2 viser snittvekst mellom 2017-2012 (som også inneholder effekten av de mindre 

produksjonsøkningene som fant sted i perioden) og veksten mellom 2018 og 2017. Trekker vi 

fra snittveksten før 2018 fra veksten mellom 2018-2017, gjenstår 0.3 % vekst. Dette er trolig et 

for lavt tall og en for «streng» definisjon, men i mangel av flere data, anvender vi dette som en 

indikasjon. Med en økning i kilometerproduksjonen på 6.8 %, gir dette en elastisitet på 0.3 %. 

Dersom vi kun trekker fra halve snittveksten, får vi 2.45 % vekst mellom 2018-2017, som gir en 

elastisitet på 0.36. Resultatet er altså følsomt overfor hvordan man beregner trendveksten 

man trekker fra.  
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