Bilagor – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020
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1. Underlagför marknadsanalys
1.1 Utbud och resandei den avtaladetrafiken
Överhälften av resornai länetsavtaladekollektivtrafik skermed stadsbussarna
i Uppsala.Resandet
och utbudet av kollektivtrafik i övrigalänet är koncentrerattill de stråk som följer de större vägarna
och järnvägen,där ocksåmerpartenav länetsinvånarebor. Ett 20-tal linjer står för 75 procent
av resornai regionbusstrafikenoch i Uppsalaär det 4 stadsbusslinjersom står för mer
än 50 procent av resenärerna.Räknarman bort resenärermed skolkort är det ungefärlika många
som årligenreser med regionbussarnasom med Upptåget.
FIGURXX– UTBUDSKARTA
Under perioden2015-2018synsframförallt en positiv resandeutvecklingi stråket Västerås–
Enköping– Uppsala(seFigur1). Det kan delvisförklarasmed satsningarutbudsmässigtoch
beteendepåverkandeåtgärdersom genomförtsinom ramen för ett samverkansprojektmed
Enköpingskommun.Ävenstråket Arlanda– Knivsta- Uppsalauppvisarett ökat resande.För övriga
stora stråk är det små,men positivaförändringar.

Figur1: Resandeutvecklingen
med regionbussper stråk, 2015-2018. KällaDilax.

Resandetmed den avtaladetågtrafikenhar under sammaperiod haft en stark resandeutvecklingsom
till stor del följt de satsningarpå ökat utbud turtäthetsmässigtoch linjemässigtsom gjorts etappvis
under perioden.Resandetpå de olika tågsträckornafördelasenligt Figur2

Figur2: Resandetper dag med avtalad tågtrafik 2018.KällaDilaxoch Trafikförvaltningen

Figur3: Resandetper dag med avtalad tågtrafik 2015-2018. KällaDilaxoch Trafikförvaltningen
Tabell1: De 30 UL-busslinjernamed flest resandeper dag 2018.

1.2 Beläggningsgrader
Analys av beläggningsgraden har genomförts genom att studera maxbeläggningen per tur.
Maxbeläggningen är det största antal personer ombord på fordonet under en tur, i förhållande till
fordonets sittplatskapacitet. Analysen är gjord på Upptåget sträckan Gävle – Uppsala, samt på en
aggregerad geografisk nivå för hela regionbusstrafiken men även på aggregerad nivå i
stadsbusstrafiken i Uppsala.
Över dygnsperioden är beläggningsgraden i stadstrafiken som störst i morgonrusningen, men har
även två toppar på eftermiddagen, se Figur 4.

Figur4: Maxbeläggningsgraden
för stadstrafikeni Uppsala2018 vardagar.

Överdygnsperiodernaär beläggningsgraden
i regionbusstrafiken(Figur5) jämnarefördelad.Det är
endastett fåtal turer som kör fullsatta och den totalt sett lågabeläggningsgraden
förklarastill stor
del av att resandeti regionbusstrafikenär relativt enkelriktat,med en tydlig pendlingsriktningin mot
Uppsalapå morgonenoch ut från stadenpå eftermiddagen.

Figur5: Beläggningsgradi Regionbusstrafiken
2018

Upptågetmellan Gävleoch Uppsalahar en generellthög beläggning.Under morgon och eftermiddag
på vardagarmåsteståplatsutnyttjas under en del av turerna och i samtligadygnsperioderfinns
avgångarsom är fullsatta eller upplevs fullsatta, med undantagför morgontid helger.

Figur6: Medel- och maxbeläggningsgrader
för UpptågetGävle-Uppsalai morgonrusningen

Figur7: Medel- och maxbeläggningsgrader
för UpptågetUppsala-Gävlei eftermiddagsrusningen

1.3 Konkurrensindex mellan kollektivtrafik och bil
Genom en modell, som bygger på schablonvärden som Trafikverket tagit fram för att kunna
kvantifiera resenärernas värdering av resans olika moment har konkurrensindex mellan
kollektivtrafik och bil beräknats i ett antal stråk i länet. Är index över ett (1) innebär det att
genomsnittsresenären uppfattar kollektivtrafiken som mindre attraktiv än bilen. Analysen omfattar
två kategorier av kollektivtrafikresenärer, de som reser frekvent och de som reser sällan.
Kollektivtrafikens konkurrenssituation gentemot bilen är, enligt de frekventa
kollektivtrafikresenärerna, mycket god. Många anser att kollektivtrafikens fördelar väger tyngre än
biltrafikens fördelar. Den goda konkurrenssituationen för kollektivtrafiken beror också på att det
finns ett stort utbud av kollektivtrafik i länet. Det innebär att det finns många resmöjligheter som i
sin tur ger relativt korta vänte- och bytestider för resenärerna, vilket gör det mer fördelaktigt att resa
kollektivt.
Kollektivtrafikens konkurrenssituation gentemot bilen är, för de som mer sällan reser med
kollektivtrafik, överlag god. Särskilt i resrelationer i större stråk. I resrelationer mellan andra områden
har kollektivtrafiken en dålig konkurrenssituation gentemot bilen. Anledningen till att
konkurrenssituationen är sämre bland sällanresenärer än frekvente resenärer är att
sällanresenärerna har andra tidsvärderingar som gör kollektivtrafiken mindre attraktiv jämfört med
bilen. I de större stråken är dock konkurrenssituationen god, detta beror på att det finns ett stort
utbud av kollektivtrafik där. Det innebär att restiden med kollektivtrafiken kan bli relativt kort när
vänte- och bytestider är korta.
Figuren nedan visar värden för Upptåget på sträckan Tierp-Uppsala, men slutsatsen är generell för de
flesta stråken i länet. Kollektivtrafikens konkurrenskraft är större på längre sträckor. Ju närmare
Uppsala resan börjar, ju svårare blir det för kollektivtrafiken att konkurrera mot bilen. Detta beror på
att väntetiden och tiden det tar att ta sig till hållplatsen/stationen utgör en större andel av den totala
restiden, jämfört med för längre resor.

1.4 Befolknings- och bebyggelseutvecklingen i länet
Länsanalys befolkningsprognos för perioden 2019-2050 visar på en fortsatt hög befolkningstillväxt i
kommunerna Uppsala, Knivsta, Enköping och Håbo. Det är sannolikt att befolkningsutvecklingen i
kommer att se annorlunda ut än prognosen antyder. I dessa kommuner finns stora
utbyggnadsplaner, exempelvis Södra staden och Bergsbrunna i Uppsala, centrala Bålsta och
förtätning i Enköping och Knivsta. I länets norra kommuner Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby
tyder prognosen på en blygsam utveckling, men även i dessa kommuner pågår eller planeras
bebyggelseutveckling i mindre skala. Tillgänglighet till goda kollektivtrafikförbindelser kan vara
avgörande för utvecklingen framöver.

Tabell x, Befolkningsutvecklingen i länets kommuner 2017-2040
https://www.regionuppsala.se/Global/Regional%20utveckling/Utredningar%20och%20analyser/Befo
lkningsprognos%20för%20Uppsala%20län%202019-2050.pdf

1.5 Dagens kommersiella kollektivtrafik och taximarknad
SJ är den största kommersiella operatören i länet med ett betydande utbud av tågtrafik för det
vardagliga resandet. Med det finns även andra tågoperatörer som erbjuder ett mindre antal
avgångar i veckan. Den kommersiella tågtrafiken finns i stråken Gävle-Tierp-Uppsala-Stockholm,
(Dalarna)-Sala-Uppsala och Västerås-Enköping-Bålsta-Stockholm. Kommersiell busstrafik finns i
mindre omfattning och främst i stråken Gävle-Uppsala-Stockholm och Västerås-Enköping-Arlanda.

Region Uppsala bedömer att det finns en relativt stabil taximarknad i länet som tillgodoser behoven.
Antalet taxibilar per 1000 invånare har legat relativt stabilt under de senaste åren på 1,56 till 1,57.
Knivsta och Älvkarleby kommuner sticker ut och har en låg siffra jämfört med övriga kommuner i
länet, men både Knivsta och Älvkarleby ligger nära andra kommuner med höga siffror.

1.6 Kommersiell potential i länets kollektivtrafik
Det är svårt att bedöma den kommersiella potentialen i den befintliga UL-trafiken. Det beror delvis
på att det är mycket svårt att fördela intäkterna per linje då många resor innefattar ett eller flera
byten mellan linjer. Det går inte heller att förenklat säga att turer med hög beläggning är
kommersiellt gångbara, eftersom resenärerna kräver en viss flexibilitet och förväntar sig att kunna
välja från fler avgångar under dagen, även om de i de flesta fallen reser med en specifik avgång.
Utifrån fördelningen i användandet av enkelbiljetter, multibiljetter och månadskort går det inte
heller att se någon tendens till ett relativt sett större användande av enkelbiljetter på någon linje.
Detta skulle i så fall kunna indikera en högre betalningsvilja för just den linjen.
En kvalificerad bedömning utifrån befintligt underlag och erfarenhet pekar på kommersiella
möjligheter för produkter som bidrar till upplevelse av minskad restid, till exempel högre komfort.
Direktlinjer till stora målpunkter är en annan möjlig nisch, liksom produkter som kombinerar flera
tjänster såsom kollektivtrafik, bilpool och cykeluthyrning. Region Uppsala har för avseende att
tillsammans med intresserade trafikföretag fördjupa marknadsanalysen i samband med att
myndigheten står inför upphandling och beslut om allmän trafikplikt.

1.7 Sammanfattning av Region Uppsalas avtal för regional kollektivtrafik 2020
Uppdateras till antagandehandling

2. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Hållplatser längs med följande prioriterade stråk ska vara fullt tillgängliga till en grad av minst 80 % enligt
kriterierna.1

1

Definition av fullt tillgänglig hållplats, KT2018-0123, Region Uppsala

Hållplatser och bytespunkter i Uppsala län som i första hand ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer.
Uppsala kommun
Akademiska sjukhuset*
Centralstationen
Ekonomikum
Gränby bussnod
Svartbäckens vårdcentral
Vaksala torg
Gottsunda torg
Stenhagen
Skolgatan
Klostergatan
Uppsala Science Park**
Stålgatan södra
Flogsta centrum
Fyrishov
Storvreta station
Vattholma skola

Gåvsta skola
Ramsta kyrka
Björklinge centrum
Björklinge södra
Enköpings kommun
Lasarettet
Gustav Adolfs plan
Enköping station
Litslena kyrka
Skolsta
Enköpings Företagspark
Örsundsbro centrum
Håbo kommun
Bålsta station
Kalmarsand
Futurum
Frösundavik

Vattholma station***
Skyttorp station***
Gunsta
Almunge skola
Knutby skola
Järlåsa station
Vänge kyrka
Dalkarlsbo
Lindbacken

Tierps kommun
Tierp station***
Tierps vårdcentrum
Örbyhus station***
Tobo station
Skärplinge bussterminal
Högbergsskolan
Aspenskolan
Karlholm Klockstapeln
Habia Cable
*samtliga hållplatser i och omkring sjukhusområdet
**samtliga hållplatser vid Uppsala Science Park
***både buss och tåg

Mehedeby station
Knivsta kommun
Knivsta station
Alsike skola
AR-terminalen
Vassunda
Långhundra Åby vägskäl
Älvkarleby kommun
Skutskärs station***
Skutskärs centrum
Älvkarleby station
Älvkarleby kraftverk
Krysset
Östhammars kommun
Östhammars busstation
Gimo bussterminal
/Skäfthammars kyrka
Alunda bussterminal
Österbybruk bussterminal
Valö vägskäl
Uppskedika
Heby kommun
Heby station***
Heby torg
Östervåla busstation
Morgongåva station***
Molnebo vägskäl

3. Indikatorer för uppföljning av målen för den regionala
kollektivtrafiken
Utgångspunkter
Ambitionen i detta arbete har varit att identifiera ett hanterbart antal indikatorer, som går att följa
genom befintliga data eller till exempel via Kollektivtrafikbarometern.
Uppföljning av indikatorerna sker årligen, det kan dock finnas skäl att följa upp och rapportera vissa
indikatorer tätare eller mer sällan.
Indikatorerna ska, som namnet antyder, ge en indikation på åt vilket håll utvecklingen går. Måltal ska
dock anges för de indikatorer där sedan tidigare uttalade politiska mål finns: Fossilfri busstrafik år
2020 och fördubblat resande med kollektivtrafiken (innebärande 61 miljoner resor).
Indikatorer som rör miljö och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan med fördel
särredovisas, med hänvisning till att lagstiftningen ställer särskilda krav kring dessa områden. Mål
inom miljöområdet redovisas delvis också via andra uppföljningssystem inom Region Uppsala.
Följande målgrupper och faktorer/indikatorer att följa identifierades initialt, med grund ibland annat
trafikförsörjningsprogrammets remissversion och SKL:s Öppna jämförelser för kollektivtrafik:
Politiker
Resande, kostnadseffektivitet, resmöjligheter, beläggning, marknadsandel, fossilfrihet, nöjdhet,
pålitlighet, relevans.
Regionala tjänstepersoner
Resande, energiförbrukning, kostnadseffektivitet, utsläpp av partiklar, fossilfrihet, restidskvoter,
kunskap, tillgänglighetsanpassade hållplatser, marknadsandel, nöjdhet, relevans.
Kommuner
Resmöjligheter (tillgänglighet till kommuncentrum), tillgänglighetsanpassade hållplatser, utsläpp av
partiklar, resande, nöjdhet, närhet till hållplats.
RKM grannlän
Regionförstoring, resmöjligheter.

Tre nivåer för uppföljning
Flertalet av de indikatorer som är relevanta att följa är allmängiltiga och har bäring på samtliga tre
mål. Indikatorerna följer en struktur där ett mindre antal indikatorer kopplar mer direkt till
respektive mål och ett större antal ligger på en nivå ovanför målen, på programnivå.
Indikatorer på programnivå kan sägas följa en generell utveckling för kollektivtrafiken inom några
bredare områden, såsom resande, utbud och upplevelse. De mätetal som följs på programnivå bör
inte vara för nischade. De kan däremot med fördel brytas ner och måltal sättas i den löpande
verksamhetsplaneringen i samband med att särskilda insatser planeras.
Kopplat till trafikförsörjningsprogrammets mål anges indikatorer som har mer direkt bäring på
respektive mål, även om de inte gör anspråk på att motsvara och följa upp respektive mål i sin
helhet. Valet av indikatorer på målnivå sätter dock fokus på några av de utpekade strategierna, som
alltså kan förväntas medföra en positiv utveckling för dessa indikatorer.

Indikatorer som rör miljö och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning redovisas för sig.
Detta med hänvisning till att lagstiftningen ställer särskilda krav kring dessa områden. Även en
indikator som rör området säkerhet redovisas på detta sätt.
Figuren nedan visar den ovan redovisade strukturen, med indikatorerna på målnivån uppdelade på
trafikförsörjningsprogrammets tre övergripande mål.

Figur: Struktur för indikatorer

3.1 Indikatorer
Indikator 1: Resande
Mätetal 1: Totalt antal resor
Mäts som totalt antal påstigande under aktuellt helår. Källa: Dilax och Trafikförvaltningen.
Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med fördubblingsmålet till 61,0 miljoner resor år 2020
Nuläge: 50,3 miljoner påstigande
Mätetal 2: Antal resor per invånare
Mäts som antal påstigande under aktuellt helår delat med antalet invånare i länet i december månad
aktuellt helår. Källa: Dilax och SCB.
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 134 resor per invånare och år
Mätetal 3: Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet
Mäts som andelen resor med kollektivtrafik av det totala resandet med kollektivtrafik och bil (inkl.
passagerare). Källa: Kollektivtrafikbarometern

Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med fördubblingsmålet till 36% år 2030.
Underlag för basåret 2006 saknas för att kunna beräkna målvärdet för 2030 på regional nivå,
då Kollbardata finns tillgängligt först från och med 2010. Enligt uppgifter från Svensk kollektivtrafik
(baserat på Trafikanalys resvaneundersökning) låg dock det nationella genomsnittet 2006 på 18%.
Nuläge: 31 procent
Mätetal 4: Andel kombinationsresor med cykel-kollektivtrafik

Mäts som antalet sålda cykelbiljetter i kollektivtrafiken. Källa: UL/Region Uppsala

Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med mål i Regional cykelstrategi för Uppsala län.
Andelen kombinationsresor med cykel-kollektivtrafik ska fördubblas jämfört med 2016, från
19% till 38%

Indikator 2: Resmöjligheter
Mätetal 4: Tillgänglighet till storregional kärna
Mäts som andel av länets invånare som med kollektivtrafik når Uppsala, Stockholm, Västerås eller
Gävle inom 60 minuter med minst 10 dubbelturer per vardagsdygn. Källa: SCB Mona, Rebus, Google
Maps API
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: Under framtagande
Mätetal 5: Tillgänglighet till kommuncentrum
Mäts som andel av länets invånare som med kollektivtrafik når sitt eget kommuncentrum inom 30
minuter med minst 10 dubbelturer per vardagsdygn. Källa: SCB Mona, Rebus, Google Maps API
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: Under framtagande
Mätetal 6: Tillgänglighet till centrala Uppsala
Mäts som andel av invånarna i Uppsala stad som med kollektivtrafik når centrala staden inom 15
minuter med minst 10 dubbelturer per vardagsdygn. Källa: SCB Mona, Rebus, Google Maps API
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: Under framtagande

Indikator 3: Nöjdhet
Mätetal 7: Sammanfattande nöjdhet bland allmänheten
Mäts som andelen av samtliga svarande (länsinvånare) som instämmer i påstående (angett
svarsalternativ 4 eller 5, nöjd eller mycket nöjd) på frågan ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med
UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 53 procent
Mätetal 8: Sammanfattande nöjdhet resenärerna
Mäts som andelen av de som reser minst en gång i månaden och som instämmer i påstående (angett
svarsalternativ 4 eller 5, nöjd eller mycket nöjd) på frågan ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med
UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 61 procent

Mätetal 9: Nöjdhet med senaste resan
Andel, (resor en gång/månad eller mer) som angett svarsalternativ 4 eller 5 på frågan ”Om du tänker
på din senaste resa med UL, hur nöjd var du med den”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge: 79 procent

Indikator 4: Kostnadseffektivitet
Mätetal 10: Entreprenadkostnad per passagerarkilometer
Mäts som förhållandet mellan summan av kollektivtrafikens entreprenadkostnader och summan av
passagerarkilometer. Källa: Dilax och Årsredovisning, Trafik och samhälle
Önskad utveckling: Ska minska
Nuläge: 2,6 kr/passagerarkilometer

Indikator 5: Energieffektivitet
Mätetal 11: Energiförbrukning
Mäts som antal förbrukade KWh per fordonskilometer (buss)”. Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska minska
Nuläge: 3,82 KWh/fordonskilometer

Indikator 6: Relevans
Mätetal 12: Användbarhet
Andel som instämmer (svarsalternativ 4 eller 5) i påståendet ”Jag kan använda UL för de flesta resor
jag gör”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:
Grupp
Allmänhet
Kund
Åldersgrupper
15-25 år
26-64 år
65+ år
Kön
Man
Kvinna

Instämmer (%)
50
68
68
47
42
43
56

Indikator 7: Produktfördel
Mätetal 13: Enkelhet
Mäts som andel (åker en gång/månad eller mer) som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att åka
med UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka

Nuläge:

Allmänhet: 62 procent
Kund: 73 procent

Indikator 8: Kunskap
Mätetal 14: Kännedom och information om utbudet
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”För de flesta resor jag gör vet jag hur jag kan åka med
UL”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:

Allmänhet: 71 procent
Kund: 84 procent

Mätetal 15: Kännedom och information om färdbevis
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”Det är enkelt att köpa UL:s biljetter och kort”. Källa:
Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:

Allmänhet: 71 procent
Kund: 74 procent

Mätetal 16: Information om förändringar
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”Informationen vid förändringar av tidtabeller och linjer
är bra”. Källa: Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:

Allmänhet: 54 procent
Kund: 56 procent

Indikator 9: Klimatpåverkan
Mätetal 17: Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken
Mäts som andelen fordonskilometer i busstrafiken som körs med förnybara drivmedel. Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska öka i enlighet med målet om 100 % fossilfri kollektivtrafik år 2020.
Nuläge: 82,4 % (buss)

Indikator 10: Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Mätetal 18: Tillgängliga fordon
Mäts som andelen fullt tillgängliga fordon (avser ramp/lift, rullstolsplats och audiovisuellt utrop).
Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska öka och i enlighet med mål i TFP vara 100 % senast år 2020.
Nuläge: 94,9 %
Mätetal 19: Tillgängliga bytespunkter
Mäts som andelen fullt tillgängliga bytespunkter eller hållplatser. Källa: Trafik och samhälle
Önskad utveckling: Ska öka (hållplatser) och i enlighet med mål i TFP vara 5 procent år 2020 och 20
procent år 2030.
Nuläge: Under framtagande

Indikator 11: Säkerhet
Mätetal 20: Säkerhet fordon
Mäts som andelen bussar som uppfyller säkerhetskraven avseende de parametrar som finns
tillgängliga. Källa: Frida
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:
Grupp
Trafikslag Buss (%)
Alkolås
84,7
Brandsläckning i motorrum
99,6
Bälten (regionbuss)
100

Indikator 12: Trygghet
Mätetal 21: Upplevd trygghet
Mäts som andel som instämmer i påståendet ”Det känns tryggt att åka med UL”. Källa:
Kollektivtrafikbarometern
Önskad utveckling: Ska öka
Nuläge:
Grupp
Allmänhet
Kund
Åldersgrupper
15-25 år
26-64 år
65+ år
Kön
Man
Kvinna

Instämmer (%)
70
76
73
67
73
68
71

4. Miljöbedömning
Uppdateras till antagandehandling

