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Förord

Region Uppsala ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län.
Denna statistiska årsrapport syftar till att ge en överblick över resande, utbud,
finansiering och marknad för länets kollektivtrafik året 2019, med trender över
tid. Rapporten vänder sig till beslutsfattare och allmänhet som intresserar sig för
hur kollektivtrafiken i länet ser ut, nyttjas, utvecklas och i vilken omfattning den
uppfyller målet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län kostade drygt 2,1
miljarder kronor 2019, varav ungefär hälften av finansieringen består av
skattemedel. Generellt är utvecklingen av länets kollektivtrafik positiv.
Trenden med ökat kollektivt resande i Uppsala län har förstärkts under 2019.
52,5 miljoner påstigningar gjordes i länets samhällsfinansierade kollektivtrafik
under året.
Allt fler länsinvånare reser oftare och färre reser aldrig kollektivt. Nöjdheten
med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken under varumärket UL har ökat
något på sikt. Fler vill resa med UL samtidigt som allt fler kan resa med UL.
En allt större del av den utförda kollektivtrafiken i länet körs med fossilfria
drivmedel och utsläppen från kollektivtrafiken minskar över tid.

Uppsala i oktober månad 2020

Johan Wadman
Trafikdirektör/förvaltningschef

1

Statistisk årsbok, Region Uppsala – Trafik och samhälle 2019

Innehåll
1

Inledning ...................................................................................................... 6

1.1

Syfte och avgränsning ...................................................................... 6

1.2

Frågeställningar och omfattning....................................................... 6

1.3

Resultat i korthet .............................................................................. 7

1.4

Datainsamling................................................................................... 8

Resande ........................................................................................................ 8
Trafikutbud: Linjesträckningar och turutbud ............................................... 9
Finansiering ................................................................................................. 9
Marknad: Marknadsandel, resvanor och attityder ....................................... 9
2

Finansiering av kollektivtrafiken i Uppsala län ......................................... 10

3

Måluppfyllelse och slutliga tal ................................................................... 13
3.1

Antal resor ...................................................................................... 13

3.2

Kollektivtrafikens marknadsandel.................................................. 16

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserande resandet ............ 16
Kollektivtrafikens marknadsandel av det totala resandet .......................... 18
Resfrekvens med kollektivtrafik ................................................................ 18
Resfrekvens och kön .................................................................................. 20
Resfrekvens och ålder ................................................................................ 20
3.3

Miljöpåverkan ................................................................................ 21

3.4

Tillgänglighetsanpassning .............................................................. 25

3.5

Varumärke ...................................................................................... 27

Nöjdhet....................................................................................................... 27
3.6
4

Sammanfattning ............................................................................. 31

Utbud av regional kollektivtrafik............................................................... 32
4.1

Linjenät........................................................................................... 32

4.2

Utbud per linje................................................................................ 35

4.3

Utbud över dygnet .......................................................................... 38

2

Statistisk årsbok, Region Uppsala – Trafik och samhälle 2019

5

6

Resande med regional kollektivtrafik ........................................................ 41
5.1

Resande per linje ............................................................................ 43

5.2

Resande per hållplats ..................................................................... 46

5.3

Resande över dygnet ...................................................................... 49

Särskild kollektivtrafik .............................................................................. 51
6.1

Skolskjuts ....................................................................................... 51

6.2

Elevresor ........................................................................................ 51

6.3

Sjukresor ........................................................................................ 52

7

Kommersiell kollektivtrafik ...................................................................... 53

8

Referenser .................................................................................................. 53

Bilaga 1. Gällande beslut om trafikplikt ........................................................... 55

3

Statistisk årsbok, Region Uppsala – Trafik och samhälle 2019

Begreppsförklaring
Begrepp

Definition

Automatiskt
passagerarräkningssystem (APR)

System för passagerarräkning med
optiska sensorer i fordonen.

Avgång

En fordonsförflyttning med unik
avgångstid, linje, riktning och datum.

Dubbeltur

En tur i vardera riktningen.

Färdmedel

Typer av persontransporter, ex. bil,
kollektivtrafik och cykel.

Fördubblingsmålet

Fördubbla antal resor med
kollektivtrafiken från 2006 till 2020.

Hållplats

Ett område där kollektivtrafiken gör
uppehåll för på- och/eller avstigning.
En hållplats består av flera
hållplatslägen (benämns som
bokstav), ofta för trafik i olika
riktningar.

Kollektivtrafikbarometern

Branschgemensam
marknadsundersökning, upphandlad
av Svensk kollektivtrafik.

Motoriserat resande

Det resande som utförs med
motoriserade trafikslag som
kollektivtrafik, bil och motorcykel.

Nöjd kund index (NKI)

De kunder som anger att det är nöjda
eller mycket nöjda med varumärket.
Som kunder räknas de som reser
minst en gång i månaden.

Passagerarkilometer

Summan av alla passagerares
reslängd.

Påstigning

En resenär går ombord på ett fordon.
Påstigning är en i branschen
vedertagen indikator för antalet
resor, även om en resa kan innehålla
flera påstigningar.
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Regional kollektivtrafik

Kollektivtrafik som tillgodoser det
vardagliga resebehovet, enligt
kollektivtrafiklagen.

Regional kollektivtrafikmyndighet
(RKM)

Enligt kollektivtrafiklagen ska det
finnas en RKM i varje län som
ansvarar för den regionala
kollektivtrafiken i länet.

Resa

En persons förflyttning från en
startpunkt till en destination. En resa
har alltid ett annat syfte än själva
förflyttningen. En resa kan bestå av
flera påstigningar.

Självfinansieringsgrad

Verksamhetsintäkternas andel av de
totala kostnaderna för
kollektivtrafiken.

Stråk

En sträckning längs med
transportinfrastruktur som kopplar
ihop viktiga geografiska enheter eller
målpunkter.

Trafikarbete

Den mängd trafik som utförs, mäts i
fordonskilometer.

Trafikförsörjningsprogram

Huvudsakligt styrdokument för den
regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Ska
upprättas varje mandatperiod enligt
kollektivtrafiklagstiftningen.

Trafikslag

Typer av kollektivtrafik, ex.
stadsbuss, pendeltåg och spårväg.

Tur

En fordonsförflyttning med unik
avgångstid, linje och riktning. En rad
i tidtabellen motsvarar en tur.

Utbudskilometer

Summan av den sträcka som alla
avgångar har kört.
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1 Inledning
1.1

Syfte och avgränsning

Denna rapport syftar till att ge en överblick över kollektivtrafikens resande,
utbud, finansiering och marknad för året 2019. Motiven till redovisningen av
uppgifterna är att göra det möjligt att följa upp hur Region Uppsala uppfyller
målen som berör kollektivtrafiken och att redovisa uppgifter av allmänt intresse.
Rapporten följer upp målen att öka det hållbara resandet samt att UL ska erbjuda
ett attraktivt, jämlikt och effektivt kollektivtrafiksystem, enligt trafikförsörjningsprogrammet 1.
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att bidra till det övergripande målet om en
hållbar samhällsutveckling, vilket är mer komplext att följa upp och ingår inte i
denna rapport.
Årets statistiska årsbok redovisar linje- och turutbudet samt finansiella uppgifter,
utöver tidigare års temaområden. Delvis görs detta för att tillgodose krav i
europeisk lagstiftning 2 om offentliggörande av uppgifter i årsrapporter, men
även för att sådana uppgifter efterfrågas återkommande från politik och
allmänhet.
Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar därför för all
regional kollektivtrafik 3 i länet, både den kommersiella och den
samhällsfinansierade. Ambitionen bör vara att redovisa uppgifter som rör all
trafik, men Region Uppsala saknar löpande tillgång till data för den
kommersiella kollektivtrafiken. Det medför att uppgifterna som redovisas i
denna rapport i huvudsak omfattar den samhällsfinansierade kollektivtrafiken
som till största delen bedrivs under varumärket UL.
1.2

Frågeställningar och omfattning

Rapporten kommer att delvis svara på följande frågor:
•
•

Hur finansieras kollektivtrafiken i länet?
Hur reser länsinvånarna?

Landstinget i Uppsala län (2016).
Kollektivtrafikförordningen EG 1370/2007, artikel 7
3
Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) omfattar den regionala kollektivtrafiken som
myndigheten ansvarar för den trafik i ett län, eller över länsgräns som huvudsakligen möter ett
behov för vardagsresande.
1
2
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•
•
•
•
•
•

Vilken miljöpåverkan har länets kollektivtrafik och hur långt har UL
kommit med åtgärder för att minska miljöpåverkan?
Hur tillgänglig är kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning?
Vad tycker invånarna och resenärerna om den samhällsfinansierade
kollektivtrafiken under varumärket UL?
Hur stort är turutbudet i olika delar av länet och hur anpassas utbudet under
olika delar av dygnet och veckan?
Hur stort är resandet med kollektivtrafiken i länet och i olika delar av länet?
Hur har resandet utvecklats över tid?
I vilken omfattning nyttjas kollektivtrafikens kapacitet över dygnet, veckan
och i olika delar av trafiken?

Det går att utreda var och en av frågorna ovan på djupet, men av utrymmes- och
resursskäl väljer förvaltningen att hålla redovisningen på en någorlunda
övergripande nivå.
1.3

Resultat i korthet

Den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län kostade drygt 2,1
miljarder kronor 2019, varav ungefär hälften finansieras av skattemedel.
Trenden med ökat kollektivt resande fortsätter i Uppsala län även 2019. 52,5
miljoner påstigningar gjordes i länets samhällsfinansierade kollektivtrafik under
året, varav knappt 5 miljoner bestod av särskilda resor (skol-, elev- och
sjukresor). Det senaste årets resandeökning är i nivå med tidigare år om än inte
lika stor som ökningen under 2018. Stadstrafiken står för flest antal resor, men
om hänsyn tas till resenärernas reslängd är den största andelen resor inom
tågtrafiken. Trenden med ökat resande är dock inte tillräckligt stark för att
fördubblingsmålet ska nås till 2020.
Kollektivtrafikens marknadsandel har ökat något över tid, och är större nu än för
tidigare år Allt fler länsinvånare reser oftare och färre reser aldrig kollektivt.
En allt större del av den utförda kollektivtrafiken i länet körs med fossilfria
drivmedel och utsläppen från kollektivtrafiken minskar över tid. Miljömålen är
inom räckhåll. Fler fordon utrustas med hjälpmedel och utformningsmässiga
anpassningar för varje år.
I takt med att fler reser kollektivt har nöjdheten med den samhällsfinansierade
kollektivtrafiken under varumärket UL ökat något på sikt, fler vill resa med UL.
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Nöjdast är generellt sett de som reser oftast med UL. De unga är nöjdast och
reser oftast, men även de äldre är nöjda trots att en hög andel av dem sällan reser.
Resandet och utbudet i länets samhällsfinansierade kollektivtrafik är som störst
på vardagar, under morgonens och eftermiddagens högtrafiktider samt i de stora
stråken samt i eller i anslutning till de större orterna.
1.4

Datainsamling

Nedan redogörs kortfattat för vilka källor och metoder som har använts för att
redovisa statistik om kollektivtrafikens resande, utbud, finansiering och
marknad.
Resande

I Region Uppsala har inte Trafik och samhälle tillgång till löpande
resandestatistik från kommersiella aktörer, därför redovisas endast resandet med
den samhällsfinansierade trafiken.
För att beräkna resandet med den samhällsfinansierade trafiken använder Trafik
och samhälle ett automatiskt passagerarräkningssystem (APR). Systemet mäter
med utrustning vid dörrar, som registrerar på- och avstigningar på de utrustade
fordonen. Inhämtningen av APR-data sker med stickprov. Andelen utrustade
fordon varierar mellan trafikslagen, från femton till fyrtio procent. De utrustade
fordonen cirkulerar för att alla turer i den trafik som utrustats med APR ska
kunna registreras minst två gånger per månad. Utifrån stickproven beräknas
antalet på- och avstigningar per hållplats, linje och tur. Detta innebär att systemet
blir robust och kan leverera relativt tillförlitliga data, trots problem med enskilda
turer, dagar eller fordon.
Fordon utrustade med APR används i stadstrafiken, Upptågstrafiken samt på de
linjer i regiontrafiken som står för det mesta av resandet (inklusive
tätortstrafiken). Inom regiontrafiken finns det ett antal linjer som inte trafikeras
med fordon utrustade med APR. Dessa linjer är främst skollinjer som har ett fåtal
turer per dag och som främst är anpassade för grundskolelevernas resebehov.
Resandet på dessa linjer är förhållandevis litet. Avsaknaden av APR i delar av
trafiken innebär att förvaltningen kompletterar uppskattningar av årsvärdena
med andra metoder än APR. Hösten 2015 introducerades elektronisk validering
av skolbiljetter. Registreringen av skolbiljetter används för att få antalet skoloch elevresor och biljettvalideringsstatstiken används för att uppskatta resandet
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på de linjer som saknar APR. Det finns ett betydande bortfall i den elektroniska
biljettvalideringen på Upptåget.
Inom Region Uppsala inhämtar Trafik och samhälle statistik från SL för den
samhällsfinansierade trafiken som trafikeras av SL i Uppsala län. Detta berör två
länsgränsöverskridande regionbusslinjer och två pendeltågslinjer.
Passagerarräkningen har historiskt utförts med olika metoder. Innan augusti
2013 beräknades resandet i regiontrafiken med hjälp av biljettsystemet.
Introduktionen av APR och elektronisk validering av de flesta biljettyperna har
gjort statistiken mer tillförlitlig. Resandet historiskt har därför anpassats genom
att justeras upp för att det ska vara möjligt att jämföra över tid med den nya mer
tillförlitliga statistiken. Detta är nödvändigt för att exempelvis följa upp
fördubblingsmålet. Därför stämmer inte de siffror för tidigare år som redovisas
i denna rapport överens med vad som angavs i föregående årsböcker.
Trafikutbud: Linjesträckningar och turutbud

Den samhällsfinansierade kollektivtrafikens linjesträckningar och turutbud
hämtas ur databasen i trafikplaneringsverktyget Rebus. Den kommersiella
trafikens linjesträckningar hämtas ur Samtrafikens tidtabellsdatabas.
Finansiering

Uppgifter om den samhällsfinansierade kollektivtrafikens intäkter och kostnader
hämtas ur Trafik och samhälles ekonomiredovisning och tidigare års
ekonomiska resultat återfinns i årsredovisningarna. Jämförelse med andra län
baseras på Trafikanalys årliga uppföljning.
Marknad: Marknadsandel, resvanor och attityder

Uppgifter i årsboken om resvanor, varumärke och attityder baseras på statistik
från Kollektivtrafikbarometern. Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som Svensk Kollektivtrafik
genomför tillsammans med landets kollektivtrafikmyndigheter (för uppgifter på
nationell nivå se Kollektivtrafikbarometerns årsrapport 4). I UL:s undersökning
ingår 500 invånare i månaden, mellan 15 och 85 år, som är folkbokförda i
Uppsala län. Respondenterna svarar på frågor om resvanor och hur de uppfattar
kollektivtrafiken. Utifrån denna undersökning kan vi få statistik för
kollektivtrafikens marknadsandel, hur invånarna reser och vad de tycker om
4

Svensk kollektivtrafik (2020).
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kollektivtrafiken. Vissa resultat från Kollektivtrafikbarometern är applicerbara
på all kollektivtrafik medan andra rör specifikt den samhällsfinansierade trafiken
under varumärket UL.

2 Finansiering av kollektivtrafiken i Uppsala län

Den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län är delvis samhällsfinansierad och
delvis kommersiell. Den samhällsfinansierade trafiken finansieras dels av
resenärerna via biljettintäkter (verksamhetsintäkter) och dels av länsinvånarna
via regionskatten (samhällsfinansiering).
Samhällsfinansiering genom skattepengar motiveras av kollektivtrafikens
samhällsnytta, som anses vara större än resenärernas betalningsvilja (se
exempelvis WSP (2017)). Omfattningen av kollektivtrafikens samhällsfinansiering baseras på en politisk avvägning: Hur mycket skattemedel är de
samhällsmål som är fastslagna i Trafikförsörjningsprogrammet 5 värda?
Den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län kostade drygt 2,1
miljarder kronor under 2019 varav 48 procent var samhällsfinansiering. Den
samhällsfinansierade kollektivtrafikens självfinansieringsgrad 6 har minskat över
tid i Uppsala län, enligt Figur 1, eftersom kostnaderna har ökat mer än
verksamhetsintäkterna. Detta beror till stor del på en gradvis utökning av
trafiken. 2012 övertog Landstinget i Uppsala län kommunernas busstrafik.
Utbudet av tågtrafik utökades 2013 7. 2016 övertog den regionala
kollektivtrafikmyndigheten den helt och hållet anslagsfinansierade sjukreseverksamheten.

Landstinget i Uppsala län (2016).
Självfinansieringsgraden är kvoten mellan verksamhetsintäkter och de totala kostnaderna.
7
SL-pendeln började trafikera Uppsala-Stockholm, Upptåget började trafikera Uppsala-Sala
och turutbudet utökades på sträckan Uppsala-Gävle.
5
6
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Figur 1: Självfinansieringsgrad för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken som bedrivs av
Region Uppsala, 2000-2019. Inbegriper inte den trafik som tidigare bedrevs av kommunerna.
Källa: UL:s årsredovisningar

Förvaltningen Trafik och samhälle har som mål att öka det hållbara resandet.
Här ingår att motivera bilister att istället resa med kollektivtrafiken. Bilister och
andra resenärer som sällan reser kollektivt ställer generellt sett högre krav på
produktens kvalitet och är därför dyrare att attrahera, jämfört med vad det kostar
att behålla befintliga kollektivtrafikresenärer 8. Dessutom tenderar tillkommande
resenärer att resa främst under den dimensionerande och kostnadsdrivande
högtrafiktiden morgon och eftermiddag. Marginalkostnaden är tilltagande för att
attrahera nya resenärer till kollektivtrafiken.
I Figur 2 framgår att självfinansieringsgraden i Uppsala län är högre än
genomsnittet i landet. De flesta länen har en lägre självfinansieringsgrad än
Uppsala län.

Urbanet Analys (2014) visar att de som sällan reser kollektivt har högre värdering av tid och
andra kvalitetsfaktorer än frekventa kollektivtrafikresenärer.

8
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Figur 2: Självfinansieringsgrad för samhällsfinansierad kollektivtrafik per län, 2019. Källa:
Trafikanalys (2020)

Den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län är delvis upphandlad.
Avtal för Upptåget, regiontrafiken, landsbygdstrafiken (inklusive skoltrafiken)
och tätortstrafiken är upphandlade. Dessutom upphandlar Stockholms läns
landsting den länsöverskridande kollektivtrafik som körs under varumärket SL.
Region Uppsala ersätter Stockholms läns landsting för den delen av trafiken som
körs inom Uppsala län. Stadstrafiken är inte upphandlad utan har tilldelats till
det av Region Uppsala ägda trafikföretaget Gamla Uppsala Buss. Tabell 1 nedan
visar Region Uppsalas trafikavtal för den regionala kollektivtrafiken.
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Tabell 1: Region Uppsalas trafikavtal för allmän kollektivtrafik, 2019. *Inklusive banavgifter,
stationsavgifter och fordonshyra. Källa: UL:s årsredovisning

Trafikavtal

Trafikföretag

Regiontrafik
Stadstrafik
Upptåget
Länsöverskridande trafik
Landsbygdstrafik
Tätortstrafik Enköping
Tätortstrafik Bålsta
Varav buss
Varav tåg

Nobina
Gamla Uppsala Buss
DSB Uppland
Stockholms läns landsting (SL)
KR Trafik
Sambus
Sambus

Ersättning 2019
(milj. kr)
629,9
471,7
232,6*
172,4*
115,8
27,3
20,6
1270,7
399,6*
1670,3*

Totalt

3 Måluppfyllelse och slutliga tal

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastslås att länets kollektivtrafik
ska bidra till de regionala utvecklingsmålen genom att skapa hållbara
resmöjligheter. I programmet finns mål för att säkerställa att kollektivtrafiken
utvecklas på ett sätt som stödjer detta. Målen är att UL ska erbjuda ett attraktivt,
jämlikt och effektivt kollektivtrafiksystem vilket ska resultera i ett ökat
kollektivt resande. I detta kapitel redovisas indikatorer för hur dessa mål
uppfylls. Detta kapitel följer upp resandet, hållbarheten och tillgängligheten i
kollektivtrafiken samt hur varumärket UL uppfattas.
3.1

Antal resor

Fördubblingsmålet innebär att antalet resor med kollektivtrafiken i länet ska
fördubblas från 2006 till 2020. Förvaltningen saknar uppgifter om det resande
som sker hos kommersiella aktörer och därför redovisas endast uppgifter med
den allmänna kollektivtrafik som Region Uppsala finansierar.
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I Figur 3 visas att resandet med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i
Uppsala län har ökat med ungefär 72 procent sedan 2006. Även om trenden är
positiv divergerar resandeutvecklingen från vad som skulle krävas om
fördubblingsmålet ska uppnås. Ökningen av resandet 2019 jämfört med
föregående år är drygt 4 procent.
Enligt en framskrivning utifrån trenden för resandet kommer det att saknas cirka
6 miljoner påstigande under 2020 för att fördubblingsmålet på 61 miljoner resor
ska nås till detta år.
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Figur 3: Resande med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län 2006-2019,
framskrivning av resandet 2020 och linjär framskrivning av fördubblingsmålet 2006-2020.
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Figur 4 visar att det saknas drygt 6 miljoner påstigningar 2019 i förhållande till
vad som skulle krävas för att fördubblingsmålet ska nås till 2020, med en linjär
utveckling.
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Figur 4: Resande med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken 2019 och det resande som skulle
behövas samma år för att nå fördubblingsmålet, med en linjär utveckling av resandet.

Figur 5 visar att den största ökningen av resandet under den redovisade perioden
har skett inom tågtrafiken, där ett succesivt utökat utbud har bidragit till att fler
väljer att resa kollektivt. Det har även skett en konstant resandeökning inom
stadstrafiken i Uppsala stad sedan 2007. Regionbusstrafikens resandeutveckling
är i stort sett på samma nivå 2019 som för övriga år. De långsiktiga ökningarna
har skett inom Uppsala stadstrafik och inom tågtrafiken.
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Figur 5: Resande i den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län 2006-2019 9.

3.2

Kollektivtrafikens marknadsandel

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserande resandet

Förvaltningen Trafik och samhälle har som mål att kollektivtrafiken ska ta
marknadsandelar från bilen vilket innebär att marknadsandel av det motoriserade
resandet ska öka. Kollektivtrafikbarometern definierar motoriserade resor som
resor som görs med kollektivtrafik eller bil, både som förare och passagerare.

Tal för tidigare år är uppjusterade för att de ska vara jämförbara med resandet 2019. Tidigare
års tal för resande i grafen motsvarar därför inte redovisade tal i tidigare års statistiska
årsböcker.

9
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Enligt Figur 6 sker en tredjedel av de motoriserade resorna med kollektivtrafik
under 2019. Kollektivtrafikens marknadsandel har ökat något under de senaste
åren. De flesta förändringar mellan åren hamnar inom konfidensintervallet.
Däremot var marknadsandelen 2019 definitivt högre än 2013.

Andel av det motoriserade resandet
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Figur 6: Kollektivtrafikens marknadsandelar av det motoriserade resandet i Uppsala län, 20112019, med 95 procent konfidensintervall (felmarginal). Källa: Kollektivtrafikbarometern
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Kollektivtrafikens marknadsandel av det totala resandet

I Kollektivtrafikbarometern redovisas marknadsandelar för respektive
färdmedel. Förändringarna i marknadsandelarna för respektive färdmedel har
varit små över tid, se Figur 7. De skillnader som syns mot föregående år faller
ofta inom felmarginalen. Dock är Kollektivtrafikens marknadsandel större 2019
än för tidigare år.
Drygt 53 procent av länsinvånarnas resor sker med bil. Gång och cykel står för
19 procent och kollektivtrafik för 26 procent av resandet.
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Figur 7: Färdmedlens marknadsandelar i Uppsala län 2015-2019, med 95 procent
konfidensintervall. Källa: Kollektivtrafikbarometern

Resfrekvens med kollektivtrafik

Ett annat sätt att mäta resandet är att undersöka hur ofta invånarna reser
kollektivt, resfrekvens. På så sätt ges en uppfattning om hur stor andel av
länsinvånarna som använder sig av kollektivtrafiken och som kan tänkas öka sitt
kollektiva resande. Resfrekvensen med kollektivtrafik redovisas i Kollektivtrafikbarometern.
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De som räknas som kunder, enligt Kollektivtrafikbarometern, är alla som reser
kollektivt minst en gång i månaden. Figur 8 visar att andelen som reser någon
gång i månaden är på en lägre nivå 2019 jämfört med ett par år tidigare, däremot
har de som reser varje vecka ökat något sedan 2015. De som aldrig reser
kollektivt har är på en liknande nivå mellan åren.
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Figur 8: Resfrekvens med kollektivtrafik i Uppsala län 2015-2019, med 95 procent
konfidensintervall. Källa: Kollektivtrafikbarometern
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Resfrekvens och kön

I Figur 9 redovisas resfrekvensen uppdelad efter könstillhörighet 10. En större
andel av kvinnorna reser varje vecka än andelen av männen. 34 procent av
befolkningen uppger att de reser kollektivt minst en gång i veckan. Av dem är
56 procent är kvinnor och 44 procent är män. Det är vanligare bland män än
bland kvinnor att aldrig resa kollektivt. 14 procent av befolkningen uppger att de
aldrig reser kollektivt, varav 59 procent är män och 41 procent är kvinnor.
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40

30

20

10

0

Varje vecka

Någon gång i månaden
Kvinna

Mer sällan

Aldrig

Man

Figur 9: Resfrekvens uppdelad efter kön 2019, med 95 procent konfidensintervall. Källa:
Kollektivtrafikbarometern

Resfrekvens och ålder

Resfrekvensen med kollektivtrafik är högst bland de som är 15-19 år (Figur 10).
Av dem som är mellan 15-19 år reser knappt 80 procent kollektivt minst en gång
i veckan. Det är få barn och unga som uppger att de aldrig reser kollektivt. I de
äldre åldersgrupperna varierar andelen som reser kollektivt varje vecka mellan
23 och 26 procent. Ju äldre gruppen är desto större andel uppger att de aldrig
reser kollektivt.

10

I Kollektivtrafikbarometern finns endast kategorierna man och kvinna.
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Figur 10: Resfrekvens uppdelad per åldersgrupp 2019, med 95 procent konfidensintervall. Källa:
Kollektivtrafikbarometern

3.3

Miljöpåverkan

Allt trafikarbete påverkar miljön i olika hög utsträckning. Motorernas
drivmedelsförbränning genererar utsläpp av exempelvis kolväten som bidrar till
växthuseffekten och kväveoxider som påverkar luftkvaliteten i närmiljön.
Kollektivtrafiken är generellt miljövänligare än bilen eftersom fler resenärer
delar på miljöpåverkan från bussen än från bilen. Kollektivtrafikens
miljöpåverkan kan begränsas genom att den nyttjas mer effektivt med hög
passagerarbeläggning, på så sätt kan fler resenärer ”dela” på miljöpåverkan och
trafikarbetet kan begränsas. Miljöpåverkan kan också minskas med effektivare
energianvändning och med miljövänligare drivmedel.
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Miljömålen för länet anges i Region Uppsalas miljöprogram 11. Region Uppsala
har som mål att minska utsläppen av kväveoxider från kollektivtrafiken till 2022,
jämfört med 2018. Figur 11 visar att UL-trafikens totala utsläpp av koldioxid
och kväveoxider har minskat de senaste åren.
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Figur 11: Utsläpp av koldioxid (CO2) resp kväveoxider (NOx) från den busstrafik som bedrivs
under varumärket UL 2014-2019. Källa: Frida

Ett annat mål är att minska energianvändningen per utbudskilometer med 5
procent från 2018 till 2022. Figur 12 visar att energieffektiviteten bara till viss
del har förbättrats i UL-trafiken under de senaste åren. En förbättring av energieffektiviteten har gjorts i busstrafiken sedan 2012 men trenden är konstant
åtminstone sedan 2016. Med nuvarande trend kommer inte målet att nås till
2022.
11

Region Uppsala (2018).
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Figur 12: Energianvändning i förhållande till transportarbetet i UL-trafiken 2014-2019. Källa:
Frida
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Region Uppsalas mål är att öka andelen av transportarbetet som körs med
fossilfria drivmedel till 100 procent 2020. Satsningar på biodiesel i busstrafiken
och biogas i stadstrafiken har ökat den fossilfria trafikproduktionens andel på
senare år, enligt Figur 13. 2019 körs drygt 85 procent av trafiken med fossilfria
drivmedel.
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Figur 13: Andelen fossilfria fordonskilometer av det totala trafikarbetet i UL:s busstrafik, 20142019. Källa: Frida

Motsvarande siffror för den fossilfria trafikproduktionens andel fördelat på
stads- respektive regiontrafik visas i Figur 14 nedan.
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Figur 14: Andelen fossilfria fordonskilometer av det totala trafikarbetet per trafikslag i UL:s
busstrafik, 2014-2019. Källa: Frida

3.4

Tillgänglighetsanpassning

För att uppfylla Trafikförsörjningsprogrammets strävandemål om en jämlik
kollektivtrafik behöver kollektivtrafiken anpassas för att bli tillgänglig för alla.
Tillgänglighetsanpassning handlar ofta om fysiska åtgärder i fordon och
infrastruktur för att trafiken ska bli mer användbar för personer med
funktionsnedsättning eller särskilda behov. Kollektivtrafiklagstiftningen kräver
att regionala kollektivtrafikmyndigheter ska ha tidsatta mål och åtgärder för
anpassning av kollektivtrafiken efter behoven hos personer med
funktionsnedsättning 12. I dagsläget har Region Uppsala inga tidsatta mål,
däremot görs en del för att tillgänglighetsanpassa exempelvis fordonsflottan.
Även infrastrukturen, som hållplatser, terminaler, informationskanaler och annat
tillgänglighetsanpassas, men redovisas inte i denna sammanställning delvis
eftersom det saknas definitioner och tillförlitlig statistik. Figur 15 visar att
andelen fordon i UL-trafiken med olika anpassningar och hjälpmedel har ökat
över tid. Detta gäller för samtliga anpassningar som följs upp regelbundet
undantaget andelen fordon med barnvagnsplats, som idag är på en nivå nära
samtliga fordon i flottan.

12

SFS (2010:1065).
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Figur 15: Tillgänglighetsanpassning av fordon i UL-trafiken 2015-2019. Tillgänglighetsanpassade
fordon är utrustade med ramp/lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Källa: Frida

26

Statistisk årsbok, Region Uppsala – Trafik och samhälle 2019

3.5

Varumärke

Nöjdhet

Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet i länet och bedriver
samtidigt trafik under varumärket UL. Därför är det viktigt både att allmänheten
är nöjd med kollektivtrafiken för att motivera att den delvis finansieras offentligt
och att resenärerna är nöjda med produkten som de betalar för.
I Kollektivtrafikbarometern mäts nöjdheten med UL. Respondenterna delas in i
gruppen allmänhet som utgörs av samtliga tillfrågade och gruppen resenärer som
utgörs av dem som reser kollektivt minst en gång i månaden. Resenärernas
nöjdhet styrs av en kombination mellan förväntningar på produkten och dess
faktiska kvalitet.
Andel nöjda och missnöjda har varit relativt konstant över tid, enligt Figur 16.
Nöjdheten med UL är cirka 7 procentenheter högre för resenärerna än för
allmänheten, vilket inte är särskilt förvånande. Detta kan tolkas som att
resenärerna är nöjda med produkten eller att de som sällan reser inte känner till
att produkten är bra, upplever att alternativen till kollektivtrafik är bättre
alternativt att de inte känner till den nytta som kollektivtrafiken bidrar med.
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Figur 16: Allmänhetens och resenärernas nöjdhet och missnöjdhet med UL, 2015-2019. Källa:
Kollektivtrafikbarometern
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Den undre delen av Figur 16 visar Nöjd kund index (NKI). 2019 är UL:s NKI
62 procent. Detta kan jämföras med övriga kollektivtrafikmyndigheter där
genomsnittligt NKI är 60 procent 13. Jämförbarheten mellan kollektivtrafikmyndigheterna är begränsad då förutsättningarna för att effektivt bedriva en
kollektivtrafik med hög kvalitet ser olika ut i olika delar av landet. NKI är högst
för de kollektivtrafikmyndigheter som enbart bedriver trafik i en kommun med
en större stad, Karlstad och Luleå.
Mönstret att resenärer är nöjdare blir ännu tydligare när nöjdheten delas upp efter
hur ofta respondenterna uppger att de reser kollektivt. Ju oftare invånaren reser
desto nöjdare är hen med UL, enligt Figur 17. Av de som reser varje vecka är 62
procent nöjda med UL medan motsvarande för de som aldrig reser är 25 procent.
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Figur 17: Nöjdhet med UL 2019 uppdelat efter respondenternas resfrekvens. Källa:
Kollektivtrafikbarometern

13

NKI för trafikhuvudmännen mäts i Kollektivtrafikbarometern.

29

Aldrig

Statistisk årsbok, Region Uppsala – Trafik och samhälle 2019

Figur 18 visar att nöjdheten med kollektivtrafiken varierar något mellan olika
åldersgrupper och där åldersgruppen 65-85 år är de som är mest nöjda. Övriga
åldersgrupper ligger alla på en liknande nivå gällande nöjdheten.

Nöjdhet efter ålder
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Figur 18: Allmänhetens nöjdhet med kollektivtrafiken (UL) 2019, uppdelat i åldersgrupper. Källa:
Kollektivtrafikbarometern
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3.6

Sammanfattning

Resandet med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län har ökat
över tid och ökningen 2019 var i nivå med de senaste åren, om än inte lika stor
som 2018. Resandet med samtliga trafikslag har ökat, även om det är i
stadstrafiken och i tågtrafiken som det har ökat mest. Det saknas drygt 6 miljoner
påstigningar under 2019 för att nå fördubblingsmålet med en linjär utveckling.
Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet har ökat sett till
en flerårsperiod och den ökade andelen för kollektivtrafiken sker samtidigt som
bil minskar sina marknadsandelar.
Under 2019 fortsatte kollektivtrafiken i Uppsala län att ställa om till att i ännu
högre utsträckning drivas fossilfritt. Utsläpp av koldioxid och kväveoxider
minskar över tid men energieffektiviseringen har inte ökat på senare år.
Resenärernas nöjdhet har legat på samma nivå de senaste åren, och det går inte
att se någon ökning på senare tid. En majoritet av resenärerna är nöjda och vill
resa med UL och NKI är högre än genomsnittet i landet.
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4 Utbud av regional kollektivtrafik

Region Uppsala ansvarar för all kollektivtrafik som bedrivs inom länets gränser
och verkar även för goda möjligheter för vardagsresande över länsgräns. Den
länsöverskridande trafiken regleras via avtal mellan berörda län eller regioner
och vem som bedriver trafiken varierar.
4.1

Linjenät

I Figur 19 illustreras den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län, både
samhällsfinansierad och kommersiell. Den samhällsfinansierade trafiken inom
länet bedrivs under varumärket UL och består av regiontrafik, stadstrafik i
Uppsala och Upptåget. Inom regiontrafiken finns även ett stort antal skollinjer
samt tätortstrafik i Bålsta, Enköping och Knivsta.
Över länsgräns trafikerar UL till Gävle i Gävleborgs län, Sala och Västerås i
Västmanlands län, Strängnäs i Södermanlands län samt till flera destinationer i
Stockholms län som Arlanda och Kista. Stockholms läns landsting bedriver
länsgränsöverskridande trafik i Uppsala län, som går under varumärket SL. SL
trafikerar Uppsala-Stockholm och Bålsta-Stockholm med pendeltåg samt
Uppsala-Rimbo-Norrtälje och Bålsta-Sigtuna-Arlanda med buss.
Utöver samhällsfinansierad trafik bedrivs även kommersiell tågtrafik för
vardagsresande i stråken Gävle-Tierp-Uppsala-Stockholm, (Dalarnas län-)SalaUppsala och Västerås-Enköping-(Bålsta-)Stockholm. SJ är den dominerande
kommersiella operatören. Genom Movingo-avtalet mellan MÄLAB och SJ
erbjuds gemensamma periodbiljetter för samhällsfinansierad och kommersiell
tågtrafik i Mälardalsregionen.
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar bedriver tågtrafik under
sommarmånaderna, under namnet Lennakatten. Den trafikerar sträckan
Uppsala-Faringe uppåt 7 dubbelturer om dagen.
Den kommersiella busstrafiken är begränsad i omfattning. Det finns
långfärdslinjer som gör det möjligt att resa inom länet och till angränsande län
samt flygbussar och färjeanslutningsbussar. Swebus, Flixbus, Nettbuss, Viking
Line, Silja Line och Eckerö Linjen bedriver kommersiell trafik i länet.
Kommersiell busstrafik finns i stråken Gävle-Uppsala-Arlanda-Stockholm och
Örebro-Västerås-Enköping-Arlanda.
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Figur 19: All regional kollektivtrafik som Region Uppsala ansvarar för 2019. Källa: Rebus och
Samtrafiken

33

Statistisk årsbok, Region Uppsala – Trafik och samhälle 2019

Figur 20 visar linjesträckningarna för stadstrafiken i Uppsala där det finns 15
linjer, varav 3 är så kallade mjuka linjer (linjerna 30,31,32) som är särskilt
anpassade för resenärer med behov av kortare avstånd till hållplatsen. Utöver
stadstrafiken har även regiontrafiken en viss trafikuppgift i Uppsala tätort och
fungerar avlastande och kompletterande.

Figur 20: Stadstrafiken i Uppsala 2019. Källa: Rebus
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4.2

Utbud per linje

Det största lokala utbudet av kollektivtrafik finns i Uppsala stad, med drygt 9
miljoner turkilometer under 2019. Figur 21 visar att 5 stycken linjer står för
hälften av turutbudet och att 75 procent av turerna trafikeras av 8 linjer.
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Figur 21: Turkilometer per linje i Uppsalas stadstrafik, 2019. Källa: Rebus
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I regiontrafiken är utbudet utspritt över drygt 200 linjer, men turutbudet varierar
stort mellan linjerna. Figur 22 visar utbudet för de 20 linjer som har flest
turkilometer. Utbudet är störst på linjer som trafikerar stråk med stort resande
och på linjer som förbinder stora städer som Uppsala och Gävle med närliggande
orter som Storvreta, Björklinge och Knivsta respektive Skutskär, Älvkarleby och
Furuvik.
2 500 000

Turkilometer

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

804 811 801 774 677 809 823 848 886 775 821 100 803 510 844 579 501 102 817 773

Linje
Figur 22: Turkilometer per linje i regiontrafiken, 2019. Källa: Rebus
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Turutbudet av tågtrafik är som störst på sträckan Uppsala-Tierp-Gävle, enligt
Figur 23. Alla turer går dock inte hela vägen till Gävle, vissa turer går endast
mellan Uppsala och Tierp. SL:s pendeltåg har något färre turer per dygn än
Upptågets största linje, men sittplatskapaciteten är större än på Upptåget. SL
kör lika många turer till och från Bålsta som till och från Uppsala, trots att
resandet mellan Uppsala och Stockholm är betydligt större än mellan Bålsta
och Stockholm.
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Figur 23: Turkilometer per linje i tågtrafiken, 2019. Källa: Rebus
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4.3

Utbud över dygnet

Utbudet av kollektivtrafik i Uppsala län varierar över dygnet. I Figur 24 framgår
att stadstrafiken trafikerar stora delar av dygnet. Utbudet är som störst vardagar
mellan kl. 7 och 9 på morgonen samt mellan kl. 14 och 18 på eftermiddagen.
Under helgdagar är trafikeringen jämnare över dygnet med en utdragen topp
mellan kl. 10 och 20. Utbudet nattetid är lika stort helg- som vardag, men under
helgdagar är det något längre öppettid.
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Figur 24: Trafikutbud över dygnet i Uppsalas stadstrafik, 2019. Källa: Rebus
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Trafikeringsmönstret över dygnet är likartat för regiontrafiken som för
stadstrafiken, visar Figur 25. Utbudet i regiontrafiken växlar ner mer under
helgdagar än vad utbudet i stadstrafiken gör. Däremot är skillnaden i utbudet
mellan dagtid och kvällstid, vardag, mindre i regiontrafiken än i stadstrafiken.
Det förklaras av att det är fler linjer som har trafik även kvällstid i regiontrafiken
än i stadstrafiken, dock med lägre turtäthet än under dagtid.
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Figur 25: Trafikutbud över dygnet i regiontrafiken, 2019. Källa: Rebus
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Trafikutbudet med tågtrafiken är jämnare över vardagsdygnet än det är i
busstrafiken, vilket visas i Figur 26. Utbudet under helgdagar är i stort sett lika
stort som under vardagarnas lågtrafik, vilket innebär en jämnare trafikering
mellan helg- och vardag i Upptågstrafiken än i busstrafiken.

Antal turer/vardag

20
15
10
5
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Avgångstid

Antal turer/helgdag

20
15
10
5
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Avgångstid
Figur 26: Trafikutbud över dygnet i tågtrafiken, 2019. Källa: Rebus
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5 Resande med regional kollektivtrafik

Ungefär 52,5 miljoner påstigningar gjordes i den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län under 2019. Figur 27 visar att drygt hälften av alla
påstigningar sker i stadstrafiken.
Antalet resor är egentligen färre än antalet påstigningar, eftersom en resa ofta
innehåller ett eller flera byten. Det är dock vedertaget i branschen att låta antalet
påstigande representera resandet, vilket även görs här. Det primära syftet med
statistiken är att möjliggöra jämförelser över tid och geografi, vilket gör
påstigningar till ett lämpligt mått.
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Figur 27: Resande per trafikslag i den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Uppsala län, 2019.
Källor: Dilax & Trafikförvaltningen (SLL)
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En påstigning i stadstrafiken motsvarar en resa på i genomsnitt knappt 4
kilometer medan den motsvarar 50 kilometer med Upptåget. Figur 28 visar att
resandet mätt i reslängd (transportarbete) är betydligt större med Upptåget och i
regiontrafiken än i stadstrafiken, trots färre påstigningar. Tas hänsyn till
reslängden sker det största resandet, eller transportarbetet, i Upptågstrafiken.
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Figur 28: Fördelning av resande och reslängd i UL-trafiken 2019. Källa: Dilax
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5.1

Resande per linje

Figur 29 visar att drygt hälften av resandet i stadstrafiken sker på 4 stycken linjer
och att 7 linjer står för knappt 75 procent av resandet. Det görs drygt 77 000
påstigningar i stadstrafiken en genomsnittlig dag.
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Figur 29: Resande per linje i Uppsalas stadstrafik, 2019. Källa: Dilax
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I regiontrafiken reser flest med de fyra linjerna som kör i stora stråk, enligt Figur
30. De 20 största linjerna, vilka redovisas i figuren, står tillsammans för drygt 75
procent av allt resande i regiontrafiken. Linje 804 Västerås-Enköping-Uppsala
(Arosstråket) står för det i särklass största resandet. Därefter följer linje 801
Uppsala-Knivsta/Ar-Arlanda, linje 848 Sala-Heby-Uppsala samt linje 811
(Öregrund)-Östhammar-Gimo-Uppsala (Östhammarstråket). Resandet är även
stort med linjer som förbinder större städer med närliggande mindre orter som
Uppsala med Björklinge, Bälinge och Knutby respektive Gävle med Älvkarleby,
Skutskär och Furuvik. Det görs drygt 35 000 påstigningar per dag i
regiontrafiken en genomsnittlig dag.
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Figur 30: Resande per linje i regiontrafiken, 2019. Källa: Dilax
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Figur 31 visar att det i tågtrafiken i länet finns två större linjer, dels Upptåget
Gävle-Uppsala och dels SL-pendel Uppsala-Stockholm. Dessa två står för 88
procent av tågresandet. Det görs drygt 35 000 påstigningar per dag i den
samhällsfinansierade tågtrafiken en genomsnittlig dag.
35 000

Påstigande per dag

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Upptåget Gävle-Uppsala

Upptåget Sala-Uppsala

SL-pendel Bålsta-Stockholm

SL-pendel Uppsala-Stockholm

Figur 31: Resande per linje i den samhällsfinansierade tågtrafiken 2019. Källa: Dilax &
Trafikförvaltningen (SLL)
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5.2

Resande per hållplats

Figur 32 visar påstigande per hållplats för stadstrafiken i centrala Uppsala.
Centralstationen står ensamt för knappt 20 procent av alla påstigningar och
Centralstationen tillsammans med Stora torget och Vaksala torg, står för 30
procent av alla påstigningar. Även hållplatser vid viktiga arbetsplatsområden
som Science Park eller handelsområden som Gränbystaden har ett stort resande.
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Figur 32: Resande per hållplats i Uppsala stadstrafik 2019, från de 20 hållplatser med flest
påstigande. Källa: Dilax
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Resandet i regiontrafiken är ännu mer koncentrerat till centrala Uppsala, med
Uppsala Centralstation som i särklass största hållplats sett till resandet.
Hållplatserna Klostergatan, Ekonomikum och Vaksala torg fungerar som
komplement till Centralstationen, enligt Figur 33. 24 procent av resandet med
regiontrafiken påbörjas vid någon av dessa hållplatser i centrala Uppsala. Det
finns ett relativt stort resande från de centrala hållplatserna i de största orterna i
länet, främst Bålsta och Enköping, men även Tierp, Östhammar, Gimo, Alunda
med flera.
Den länsöverskridande regiontrafiken har ett relativt stort resande och de linjer
som trafikerar länet har många påstigande i orter i länets närområde. Det finns
ett betydande resande med regiontrafiken från Arlanda, Norrtälje, Gävle och
Västerås. Norrtälje och Rimbo trafikeras av en linje som bedrivs av SL, men
ingår i den länsöverskridande regiontrafiken som Region Uppsala delvis
ansvarar för och finansierar.
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Figur 33: Resande per hållplats i regiontrafiken 2019, de 20 mest trafikerade hållplatserna. Källa:
Dilax
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Centralstationen i Uppsala har det i särklass största tågresandet i länet, enligt
Figur 34. Dessutom tillkommer ett stort regionalt resande från stationen med
den kommersiella tågtrafiken främst till och från Stockholms län, som
förvaltningen saknar statistik för. Uppsala C följs av Knivsta station, Gävle
station och Tierp station i antalet resor.
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Figur 34: Resande per station i tågtrafiken, Upptåget och SL-pendeln, ej kommersiell trafik, 2019.
Källa: Dilax och Trafikförvaltningen (SLL)
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5.3

Resande över dygnet

Figur 35 visar att resandet i stadstrafiken är som störst vardagar under morgonen
och eftermiddagen, då flest reser till och från arbete och studier.
Kollektivtrafiken nyttjas i större omfattning för denna typ av regelbundna resor
än för exempelvis fritidsresor. Dessa dygnsperioder, då resandet är som störst,
benämns som högtrafiktider och övriga dygnsperioder är lågtrafiktider.
Morgonens högtrafiktid är kortare men med ett större resande än eftermiddagens
högtrafiktid. Resandet under helgdagar är generellt lägre än under vardagar och
”toppen” utgörs av 5-6 timmar mitt på dagen.
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Figur 35: Resande över dygnet i stadstrafiken, vardag och helgdag, 2019. Källa: Dilax

Skillnaden i resandet mellan hög- och lågtrafiktiden är större i regiontrafiken än
i stadstrafiken, visar Figur 36. Resandet helgdagar är snarlikt mönstret för
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stadstrafiken, men skillnaden i antalet resenärer mellan vardag och helgdag är
större i regiontrafiken än i stadstrafiken.
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Figur 36: Resande över dygnet i regiontrafiken, vardag och helgdag, 2019. Källa: Dilax
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6 Särskild kollektivtrafik

Färdtjänst och riksfärdtjänst är kommunala ansvarsområden som inte behandlas
i denna årsbok. Även skolskjuts och elevresor är kommunala ansvarsområden,
men fyra av åtta kommuner har gett Region Uppsala i uppdrag att bedriva
skoltrafiken. Skolskjuts och elevresor bedrivs som en integrerad del av den
allmänna regionala kollektivtrafiken och även den trafik som är anpassad efter
skolelevers resbehov är öppen för allmänheten.
Taximarknaden i Uppsala län utför både upphandlad samhällsbetald trafik på
uppdrag av kommuner och kommersiell trafik för företags- och privatpersoners
resor. Förvaltningen har inga uppgifter om resandet med taxitrafiken.
6.1

Skolskjuts

Skolresor avser de resor som grundskoleelever är berättigade till. Fyra av länets
kommuner har gett förvaltningen i uppdrag att samordna skolskjutsen med den
allmänna linjetrafiken och därför finns det drygt 120 linjer inom UL-trafiken
som går under benämningen skollinjer. Skollinjer är linjer som anpassas efter
skolresorna, men som är öppna för alla resenärer. I de fall där linjetrafiken inte
kan tillgodose elevernas resebehov upphandlar kommunerna skolskjuts med
skolbussar eller taxi.
Antalet registrerade skolresor uppskattas till drygt 2,4 miljoner resor 2019.
Bortfallet i biljettvalideringen på Upptåget (se avsnitt 1.4) bedöms inte påverka
uppskattningen av antalet skolresor i särskilt hög utsträckning, eftersom
skolresorna i första hand sker på skollinjer eller har en lokal karaktär och sker
sällan med tåg.
6.2

Elevresor

Gymnasieelever som bor ett visst avstånd till skolan tilldelas skolkort av
hemkommunen för resor mellan bostaden och skolan. Dessa resor benämns som
elevresor. Till skillnad från skolskjuts har kommunen ingen skyldighet att
anordna trafik för dessa typer av skolresor, utan eleven är hänvisad till ordinarie
linjetrafik.
Antalet registrerade elevresor uppgår till 2,2 miljoner 2019. Bortfallet i
biljettvalideringen på Upptåget (se avsnitt 1.4) innebär att antalet elevresor är
betydligt större än antalet registrerade resor.
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6.3

Sjukresor

Sjukresor är de resor som utförs mellan hem och sjukvårdsinrättning. Lagen
kräver att Regionen tillhandahåller eller ersätter delar av resenärens kostnader
för sjukresa. Resan kan utföras med allmän kollektivtrafik, linjelagd
sjukresetrafik, privat bil eller taxi.
I utredningen om sjukresor i Uppsala län 14 framgår att sjukresandet har ökat för
varje år, se Figur 37. Resandet med den linjelagda sjukresetrafiken har minskat
något över tid och resandet med taxi har ökat. I utredningen förklaras orsakerna
till att sjukresorna med taxi har ökat. 2019 gjordes ungefär 307 000 sjukresor
med taxi, sjukresebussar och egen bil. Den största delen, 264 000 av dessa, var
med taxi.
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Figur 37: Antal sjukresor med taxi, sjukresebussar och egen bil 2011-2019. Antal resor med egen bil
saknas för 2011-2013. Källa: Region Uppsala
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Region Uppsala (2017).
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7 Kommersiell kollektivtrafik

I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Uppsala för all
regional kollektivtrafik inom länet, som uppfyller det vardagliga
resandebehovet. Det innebär bland annat att Region Uppsala ska säkerställa
konkurrensneutralt marknadstillträde och lika tillgång till infrastruktur. I
dagsläget har förvaltningen inga uppgifter om det vardagliga resandet med den
kommersiella trafiken.
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Bilaga 1. Gällande beslut om trafikplikt

Efter att den nya kollektivtrafiklagstiftningen trädde ikraft krävs att beslut om
allmän trafikplikt tas av ansvarig regional kollektivtrafikmyndighet innan
samhällsfinansierad kollektivtrafik ska få bedrivas. Beslut ska grunda sig i de
mål och prioriteringar som anges i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
I Tabell 2 nedan redovisas de beslut som tagits om allmän trafikplikt. För den
övriga samhällsfinansierade kollektivtrafiken gäller ingångna trafikavtal. När
dessa avtal löper ut krävs att Region Uppsala fattar beslut om allmän trafikplikt
för fortsatt samhällsfinansierad trafikering inom respektive avtalsområde.
Tabell 2: Fattade beslut om allmän trafikplikt i Uppsala län.

Beslut

Datum

Diarienummer

Uppsala stad samt Bälinge, Lövstalöt
och Storvreta

201306-20

KTN20130034

Trafikplikt Anropsstyrd trafik Östhammars
kommun

201703-06

KT2017-0025

Trafikplikt lokal- och skolbusstrafik

201711-13

KT2017-0300

Överenskommelse avseende behörighet för
Stockholms läns landsting att fatta beslut om
allmän trafikplikt gällande busstrafik i Uppsala
län för linje 639, 648, 677

201904-23

TSN2018-0008
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