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Förord
En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar framtid. Viktig,
för att vi hela vägen från det lokala till det globala ska kunna uppnå flera av FN:s
17 globala mål. I en hållbar framtid behöver vi resa mer med kollektivtrafik för att
värna om vår hälsa, vår miljö och kvalitén på den miljö vi lever i.
Kollektivtrafiken bidrar till hållbar energianvändning, skapar hållbar tillväxt för
t.ex. industrin, är yteffektiv i staden där många intressen gör anspråk på det gemensamma utrymmet, samt är ett medel för att bekämpa klimatförändringarna.
Kollektivtrafiken är även viktig utifrån de sociala hållbarhetsmålen. Den skapar
jämlika och jämställda förutsättningar, ger möjlighet till att ta del av utbildning,
arbete, kultur- och fritidsaktiviteter, rekreationsområden etc.
Det är precis så, som en av strategierna i Västerås stads översiktsplan säger ”kollektivtrafiken måste vara ryggraden i vårt samhällsbyggande”.
Västerås stads nu gällande översiktsplan 2026 pekar även på en planeringsinriktning för kommunen där befolkningen kan öka med 80 000 invånare fram till år
2050. Det innebär att vi får allt fler som förflyttar sig inom staden. Bilen har idag
en stor betydelse i transportsystemet och merparten av resorna sker med bil. Det
innebär inte bara att transportsystemets klimatpåverkan kommer att förvärras, det
kommer också innebära en ökad trängsel på stadens gator. En attraktiv kollektivtrafik är en bärande del av en enklare vardag för många samt en förutsättning för
en hållbar stads- och regionutveckling. Västerås fungerar som en motor för hela
Västmanlandsregionen. Stomnätet i kollektivtrafiksystemet binder samman storstadsområdet och kopplar det till resten av regionen och vidare ut mot vårt storregionala omland i Mälardalen.
Vi har en kollektivtrafik som fler och fler använder, som är populär och attraktiv,
men vi måste ta höjd för ytterligare kapacitet, skapa fler bytespunkter, nå större
målpunkter snabbare. Helt enkelt möjliggöra och påbörja vägen mot framtidens
kollektivtrafiksystem, för att än fler ska kunna välja och själva vilja välja, att resa
på ett hållbart sätt.

Juni 2019
Karin Widén			
Samhällsbyggnadsstrateg		
Västerås Stad			
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Utvecklingsstrateg
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Sammanfattning
Västerås växer som stad och transportbehovet likaså. För att möta utmaningarna
och ligga i framkant, då både Region Västmanland och Västerås kommun ständigt
utvecklas, genomfördes med start hösten 2017 uppdraget ”Framtidens kollektivtrafik i Västerås” bestående av fyra deluppdrag. Denna rapport utgör slutprodukten
för Delprojekt 1 Framtidens kollektivtrafik, en övergripande utredning med syfte
att tydliggöra vilka behov trafiksystemet kommer att möta år 2050. Övriga delprojekt, som färdigställdes våren 2018, summeras också i rapporten. Utredningens olika delar syftar till att tillsammans utgöra ett kunskapsunderlag för att Västerås och
Region Västmanland ska kunna föra en diskussion om hur kollektivtrafiken kan
prioriteras i framtiden.
Befolkningsökning, ökad mobilitet och generella inkomstökningar driver ett ökat
resande. Utifrån FNs globala mål och de tre dimensionerna av hållbar utveckling;
ekonomisk, social och miljömässig, behöver kollektivtrafiken bli ett än mer attraktivt alternativ än vad det är i dag, för att minska risken att det ökade resandebehovet i framtiden sker med bil.
Analyserna har huvudsakligen gjorts med hjälp av Västerås kommuns befintliga
trafikmodell, uppdaterad för nuläget (2016) och kompletterad med kollektivtrafik,
gång och cykel samt ett utvidgat geografisk omfattning så att även omkringliggande kommuner inkluderas.
Utredningens ramverk utgörs dels av en modellberäknad prognos för trafikutveckling till 2050, dels de målformuleringar som Västerås och Regionen har tagit
fram. Utredningen kan därför betraktas som prognosbaserat målinriktad, det vill
säga en kombination av prognosstyrd och viljestyrd planering, för att nå en bild av
kollektivtrafikens behov till år 2050.
Enligt Västerås stads gällande Översiktsplan 2026 är planeringsinriktningen att
Västerås befolkning ökar med drygt 80 000 invånare fram till år 2050. I denna rapport presenteras scenariot Status quo 2050, som visar hur trafiksituationen kan
komma att se ut år 2050 med den tillkommande befolkningsökningen, om man
väljer att inte göra någonting i trafiksystemet, utöver ett antal vägförändringar
och linjeförlängningar som redan är planerade på kort sikt (dock är inte alla dessa
beslutande eller finansierade ännu). Således är kollektivtrafiknätet i princip oförändrat och erbjuder samma trafikutbud som i dag, i detta scenario.
Baserat på inspel och insikter som framkommit under arbetets gång i detta projekt har fem utredningspaket, som ska utveckla och komplettera dagens busstrafik,
formulerats och modellerats:
• Högre kapacitet (ökad turtäthet)
• Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken (busskörfält och signalprioritering)
• Tvärförbindelse
• Kollektivtrafik till Öster Mälarstrand (shuttle-buss)
• Ökade bilkostnader (parkerings- samt körkostnader)
Modellanalysen visar att en kombination av samtliga utredningspaket – kallad Vision 2050 (även redovisat i rapporten som UP5b) – ger mest nytta och därmed bäst
kan bidra till att skapa de förutsättningar som behövs för en kapacitetsstark och
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Finnslätten

Sätra

Rocklunda
Södra
Källtorp

Bäckby

MDH

Sjukhuset

RC

attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafik enligt Vision 2050 kan bidra till omställningen till ett mer hållbart resande, kopplat till målen i agenda 2030 och målen om
en ökad kollektivtrafikandel i t ex Västerås trafikplan. Trafiksystemet i Vision 2050
presenteras översiktligt i följande figur. Svarta prickar markerar skärningspunkter
mellan region- och stadsbusstrafiken i en ny potentiell tvärförbindelse och ytterligare en ny busslinje föreslås till Öster Mälarstrand (streckade linjer). En möjlig
kollektivtrafiknod med koppling till järnvägen i Finnslätten har också markerats.
Vision 2050 resulterar i en minskning i antal bilresor (förare+passagerare) med
nästan en fjärdedel jämfört med Status quo 2050. Det totala antalet resor blir också lägre. Uttryckt i hållbarhetstermer har förhållandet mellan hållbara (kollektivtrafik, gång och cykel) och ohållbara (bilförare och -passagerare) transportslag på
kommunnivå gått från 30–70 vid Status quo till 43–57 i Vision 2050.
Ett sätt att illustrera kollektivtrafikens konkurrenskraft i förhållande till bilen är
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att beräkna restidskvoten – det vill säga restiden med kollektivtrafik (åktid samt
bytestid) dividerat med restiden med bil, i en specifik resrelation. Sammantaget
innebär Vision 2050 ökat antal bussresor, omfattande restidsnyttor (minuter per
dag), bättre restidskvoter samt förbättrad standard (med hänsyn till utnyttjande av
ståplatser i bussarna) för kollektivtrafikresenärerna jämfört med Status quo.
Vision 2050 utgår från att dagens kollektivtrafiksystem med i huvudsak busstrafik bibehålls och utvecklas för att möta de förutsättningar man ser framför sig till
år 2050. Utredningen gör således bedömningen att ett kollektivtrafiksystem baserat på busstrafik i Västerås tätort fortsatt kan hantera framtidens behov av
resor, dock med kapacitetshöjande åtgärder enligt Vision 2050. Detta utesluter
dock inte att andra och mer kapacitetsstarka systemlösningar för kollektivtrafiken
behöver utvecklas, särskilt inte med en ambitiös målsättning för kollektivtrafiken,
förändrade behov och ökad resefterfrågan. Ny teknik och nya tjänster kommer sannolikt att förändra resandet och kanske även resbeteendet, men utredningen bedömer att behovet av kollektivtrafik med hög kapacitet och hög turtäthet kommer
att kvarstå även i framtiden. Därför har utredningen studerat Bus Rapid Transport
(BRT) och spårväg närmare.
För att fatta bra beslut om vilka satsningar på kollektivtrafiken som bör göras i
framtiden är det nödvändigt att väga samman en rad olika aspekter som efterfrågan
på resor, möjligheter till stadsutveckling, miljöeffekter, investerings- och driftkostnader m.m. Utredningen gör dock bedömningen att det i dagsläget inte går att
motivera merkostnaden för att göra en satsning på spårväg, trots att sådan trafik både bidrar till stadsutveckling och är kapacitetsstark. I en situation där man
i framtiden närmar sig kapacitetstaket för BRT behöver nya bedömningar göras.
Det finns då andra faktorer som väger till spårvägens fördel och det kan handla om
strukturbildning, attraktivitet och värdeskapande egenskaper.
Vision 2050 kopplar till stadens nya utvecklingsområden samt knyter an till regiontrafiken. I följande figur illustreras de stråk som utredningen bedömer som särskilt viktiga för framtida utveckling. De gröna stråken pekas ut som prioriterade

Reserverat stråk för högre kapacitet i närtid
Reserverat stråk för högre kapacitet på längre sikt
Reserverat nytt kollektivtraﬁkstråk
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stråk för högre kapacitet redan i närtid. De orangea stråken reserveras för framtida
utveckling i korridorer där högre resandeflöden förväntas framgent, men där det
inte finns till exempel prioriterade kollektivtrafikkörfält idag. Reservat ska tolkas
som att möjligheterna att göra framtida satsningar på kollektivtrafik av hög kapacitet inte ska byggas bort på dessa stråk. En ”framtidssäkring” av detta slag bör
kompletteras med att såväl den inre som den yttre ringleden (blåa stråk) också has
i åtanke för framtida kollektivtrafikstråk.
Kollektivtrafik är en viktig komponent när man planerar nya attraktiva områden
med god tillgänglighet, men kollektivtrafiken står för mer än bara en förflyttning
från A till B. Långsiktiga satsningar på kollektivtrafikstråk som en integrerad del av
stadsutvecklingen ger en strukturerad helhet som bidrar till att skapa en attraktiv
stad. Kollektivtrafiken bidrar till jämlika och jämställda förutsättningar för alla invånare. I linje med ett ökat hållbarhetsfokus innebär det att göra ett medvetet val,
att kollektivtrafiken inte bara ska finnas utan också prioriteras i staden. Att satsa
på kollektivtrafiken blir meningslöst om bussen hamnar i samma köer som bilarna.
Andra sidan av samma mynt är att vidta åtgärder som gör det avsevärt mindre attraktivt att använda bilen. Man måste bestämma sig för hur staden ska se ut och våga
fatta de beslut som krävs för att förverkliga denna målbild.
Denna rapport bör ses som ett kunskapsunderlag för det vidare arbetet, hur Västerås stad och Region Västmanland fortsatt bör resonera för att möta framtiden
och kunna erbjuda ett hållbart transportsystem i en växande såväl stad som region.
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1.

Resumé

1.1 Om projektet

Västerås växer som stad och transportbehovet likaså. För att möta utmaningarna i
linje med att staden växer, och ligga i framkant för att skapa en attraktiv stad, gav
kommunstyrelsen Västerås stad helhetsuppdraget att genomföra ett strategiarbete
för att utveckla kollektivtrafiken med utblick mot år 2050. Helhetsuppdraget startade 2017 och är ett gemensamt arbete mellan Västerås stad samt kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland, och benämns som ”Framtidens kollektivtrafik i Västerås”. Helhetsuppdraget är uppdelat i fyra deluppdrag:
• Delprojekt 1: Framtidens kollektivtrafik – Övergripande utredning med syfte
att tydliggöra vilka behov det regionala och lokala trafiksystemet kommer att
möta år 2050.
• Delprojekt 2: Framkomlighet – Kartläggning av faktorer och upprättande av
åtgärdsplan för att säkerställa framkomlighet i kollektivtrafikkorridorerna.
• Delprojekt 3: Förutsättningar för elbuss – Utredning med syfte att se över
förutsättningarna och möjligheterna för en eventuell övergång till elbussar
med tillhörande laddinfrastruktur.
• Delprojekt 4: Bussdepå – Utredning för att kartlägga effekter och
konsekvenser av olika lokaliseringar av en ny bussdepå.
Denna rapport utgör slutprodukten för helhetsuppdraget/Delprojekt 1. Tidigare
genomförda delprojekt, samt vad som hänt sedan de färdigställdes våren 2018, summeras nedan.
Utredningens olika delar syftar till att tillsammans utgöra ett kunskapsunderlag
för att Västerås och Region Västmanland ska kunna föra en diskussion om hur kollektivtrafiken kan prioriteras i framtiden.

1.2 Färdigställda delrapporter

1.2.1 Delprojekt 2 – Framkomlighet
Delprojekt 2 syftade till att utreda vilka åtgärder som krävs för att säkerställa framkomligheten i kollektivtrafikkorridorerna i befintligt linjenät 2017/18. För bedömningen av var det krävs framkomlighetshöjande åtgärder gjordes analyser med
Ridango, ett realtidssystem som visar bussarnas genomsnittliga hastighet genom
Västerås. Utifrån analyserna gjordes ett urval av åtgärder som bedömdes som mest
angelägna att genomföra, indelat i åtgärdspaket som omfattar signalprioritering i
befintliga trafiksignaler, fysiska åtgärder på väg, snabbare på- och avstigning, busskörfält, nya trafiksignaler, samt reservat för framtida busskörfält som inte får byggas bort.
En grov bedömning av effekter och kostnader för de föreslagna åtgärderna landade i att signalprioritering är den mest kostnadseffektiva åtgärden, eftersom den
ger hög effekt (vilket även busskörfält gör) men till en lägre kostnad än busskörfält.
Rapporten från Delprojekt 2 fastställdes i juni 2018. Under året som gått sedan
dess har Västerås stad bearbetat åtgärderna vidare till en mer konkret åtgärdsplan
för de delar som staden ansvarar för. Åtgärdsplanen är under framtagande av Västerås stad i samverkan med Region Västmanland och Svealandstrafiken, eftersom
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många åtgärder har beröringspunkter mellan organisationerna. Föreslagna framkomlighetsåtgärder gynnar inte bara Västerås stadstrafik, utan även i många fall
även övrig busstrafik, som förortslinjer och regional busstrafik, eftersom dessa på
flertalet sträckor går samma väg som stadsbussarna. Det är teknik- och fastighetsförvaltningen som ansvarar för samordning, genomförande och uppföljning av de
åtgärder som anges i åtgärdsplanen. Åtgärderna är tids- och kostnadsberäknade
för perioden 2020–2024 och kan delas upp i grupperna Strategiskt arbete och Infrastruktur. Som exempel på åtgärder kan nämnas utredning och implementering av
signalprioritering, mindre ombyggnationer av korsningar samt busskörfält.
Kollektivtrafikförvaltningen har under året startat olika arbetsgrupper och utsett
en ansvarig verksamhet för respektive åtgärdspaket. Verksamheten ansvarar för att
driva, delta och hålla ihop kollektivtrafikförvaltningens aktiviteter. För framkomlighetsåtgärden signalprioritering är en arbetsgrupp bestående av representanter
från Region Västmanland och Västerås stad sammankallad för att titta närmare på
nuläge samt plan framåt avseende signalprioritering. För framkomlighetsåtgärden
snabbare på- och avstigning arbetar ansvarig verksamhet med ett antal aktiviteter
för att främst snabba på påstigningen.
1.2.2 Delprojekt 3 – Elbussar
Det övergripande målet med Delprojekt 3 var att klargöra faktorer för en eventuell
övergång till elbussar med tillhörande laddinfrastruktur för Västerås stadstrafik.
Delprojektet landade i att ändhållplatsladdning sannolikt är det mest fördelaktiga
utifrån det teknikläge och den kunskap som råder idag. Vidare hade delprojektet i
uppgift att peka ut vilken linje som ska elektrifieras först. Valet föll på linje 5, eftersom ändhållplatserna bedömdes vara relativt enkla att anpassa för eldrift samtidigt
som det finns god kapacitet i elnätet på dessa platser. Linje 5 har också en hög kilometerproduktion per buss, vilket är en kostnadsmässig fördel. En analys av de sammanlagda kostnaderna fördelade över hela livslängden gav att en elektrifiering av
linje 5 är kostnadsmässigt jämförbar med en investering i nya biogasfordon.
Sedan våren 2018 har arbetet fortsatt och en arbetsgrupp med deltagare från
Svealandstrafiken, Västerås Stad och Mälarenergi har formerats, även en styrgrupp har tillsatts. Arbetsgruppen tittar bland annat på att ta fram specifikationer
för elbussar, laddinfrastruktur och verkstadsdelar, samt en ekonomisk kalkyl för
investering och drift. Enligt nuvarande tidsplan är trafikstart för elbussar på linje 5
möjlig under 2021.
1.2.3 Delprojekt 4 – Depå
Delprojekt 4 hade som övergripande mål att kartlägga effekter och konsekvenser
för depåverksamhet i Västerås, utifrån inriktningsbeslut i Översiktsplan för 2026
om ny markanvändning på Ängsgärdet där nuvarande depå ligger. I delprojektet
beräknades kostnader och nyttor med olika geografiska placeringar. Utredningen
visade att den tillkommande kostnaden för tomkörning och förarbyten kan bli stor
vid en flytt av depån till en annan lokalisering med ett längre avstånd till centrum.
Frågan kompliceras vidare av att den planerade järnvägsförbindelsen mellan Stock-
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holm och Oslo på sikt kan komma att passera under dagens bussdepå. På grund av
detta måste en annan huvuddepå finnas för evakuering av dagens depåverksamhet
innan byggstart för järnvägen, vilket för närvarande bedöms ske tidigast år 2040.
Eftersom det vid delprojektets slutrapportering konstaterades att inget av de då
framtagna omlokaliseringsalternativen var tillräckligt bra för att gå vidare med har
Delprojekt 4 fortsatt under det år som gått. Ett stort arbete har lagts ned på att
ta fram alla möjliga alternativ till mark som skulle kunna vara aktuell för en ny
bussdepå, jämfört med alternativet att depån ligger kvar på Ängsgärdet. Dessa alternativ studeras nu närmare inom staden och i tät dialog med Kollektivtrafikmyndigheten och Svealandstrafiken utifrån bland annat trafiksituationen i närområdet,
eventuella naturvärden som kan finnas, infrastrukturfrågor, elnätets kapacitet,
gastillgång, alternativ användning av marken m.m. Baserat på erfarenheter från
närliggande städer som Örebro ser Västerås Stad och Svealandstrafiken ett behov
av en central yta för kortare tids uppställning. En central uppställningsyta innebär en ökad flexibilitet och bättre trafikekonomiska förutsättningar samtidigt som
kostnaderna minskar genom effektivare tjänstgöringslistor jämfört med att inte
ha en centralt placerad uppställningsplats. En central uppställning är även nödvändig för att avlasta bussteterminalen vid resecentrum. Depåns placering är en
komplicerad fråga där exempelvis alternativ användning av marken, kostnader för
tomkörningar, elnätets kapacitet och schemaläggning av förarnas turer berörs. Utredningen fortgår under 2019.

1.3 Övriga kommuner i länet

I arbetet med ”Framtidens kollektivtrafik i Västerås” ingår att även undersöka vilken kollektivtrafik övriga kommuner i länet skulle behöva utifrån befintliga och
planerade bostadsområden, för att koppla an till den regionala kollektivtrafiken.
Under projektets gång visade det sig att en sådan studie har helt andra förutsättningar och behöver göras på en annan nivå jämfört med hur arbetet med Västerås
stadstrafik bedrivs. Därför genomförs ett parallellt uppdrag som utifrån befintliga
och planerade bostadsområden i alla Västmanlands läns kommuner (utom Västerås stad), ser över hur kollektivtrafik kostnadseffektivt kan tillgängliggöras för så
många som möjligt. Resultatet ska även utgöra ett underlag till strukturbild för fysisk planering i Västmanlands län. Den separata studien ska redovisas under hösten
2019 och utgör en fristående bilaga till denna slutrapport.

1.4 Den här rapporten

Arbetet i Delprojekt 1 Framtidens kollektivtrafik har bedrivits i nära samarbete
med Västerås Stad och Region Västmanland. Under våren 2018 genomfördes två
workshops. Den första hade ett kommunalt fokus medan den andra hade ett mer regionalt perspektiv på resandet, med inbjudna representanter från regionens övriga
kommuner. Syftet var i båda fallen att baserat på en nulägesbeskrivning och de planer som finns för stadens tillväxt fram till 2050 identifiera stråk och mönster i kollektivtrafiken, vad som är bra och vad som är mindre bra idag, samt identifiera vad
som uppfattades vara mest centralt att fokusera på i det fortsatta arbetet. De inspel
och insikter som formulerades då utgör – tillsammans med Västerås Översiktsplan
2026 med utblick mot 2050 – grunden för den Vision 2050 som presenteras i den här
rapporten. Till grund ligger även de globala målen i Agenda 2030 samt Västerås och
Regionens egna mål kopplade till hållbar utveckling, i kombination med de utveck-
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Dagsläge

Status quo 2050

Vision 2050

Västerås växer
- inga förbättringar i
kollektivtraﬁksystemet

Västerås växer
- kollektivtraﬁken
utvecklas för att möta
ökad efterfrågan

lingsplaner som staden har (se kapitel 2). Nuvarande Översiktsplan innebär även
en begränsning för utredningen, i och med att det finns ett glapp i planeringen för
staden mellan 2026 och 2050.
Huvudansatsen utgår från att dagens kollektivtrafiksystem med i huvudsak busstrafik bibehålls och utvecklas för att möta de förutsättningar som man ser framför
sig år 2050. Analyserna har gjorts med hjälp av den trafikmodell som tagits fram för
Västerås.1 Utgångspunkten i Utblick 2050 är en prognos för hur trafiken kan komma att utvecklas med hänsyn till förändrad markanvändning (främst befolkning
och arbetsplatser) men i övrigt i princip oförändrade förhållanden, kallad Status
quo 2050 (kapitel 3). Därefter används modellen för att analysera effekterna av Vision 2050, en kombination av fem åtgärdspaket som gemensamt förväntas bidra till
en mer attraktiv kollektivtrafik och ett mer hållbart transportsystem (kapitel 4).
Utredningens ramverk utgörs av dels prognosen för trafikutveckling till 2050,
dels målformuleringarna som Västerås och Regionen har tagit fram. Åtgärderna i
Vision 2050 har inte utgått från att rakt av tillgodose en förväntad resandeökning
(prognosstyrd planering), men de är inte heller optimerade för att de facto uppfylla
uppställda mål (målstyrd eller viljestyrd planering)2, eftersom modellanalyser inte
medger den typen av ”baklängesräkning” automatiskt. Prognosmodellen används
i egenskap av analysverktyg för att illustrera effekterna av antagna förutsättningar och bedöma de föreslagna åtgärdernas potential att styra i den viljeinriktning
som Västerås och Regionen har stakat ut. Utredningen kan därför betraktas som
prognosbaserat målinriktad, det vill säga en kombination av de två planeringsinriktningarna.
Mot bakgrund av förutsättningarna i Vision 2050 analyseras också mer kapacitetsstarka systemlösningar, för att utveckla kollektivtrafiken vidare i takt med
att målsättning, behov och efterfrågan kan förändras framöver (kapitel 5). Avslutningsvis görs en samlad bedömning som pekar ut riktningen för Västerås stads och
Regionens vidare arbete med att säkerställa framtidens kollektivtrafik (kapitel 6).

Figur 1. Framtidens kollektivtrafik principiell illustration av arbetsgången.

1 Arbetet som bedrevs parallellt med uppdraget Framtidens kollektivtrafik i Västerås
omfattade att uppdatera Västerås kommuns
befintliga trafikmodell för nuläget (2016) och
komplettera modellen med kollektivtrafik,
gång och cykel samt utvidga den geografiska omfattningen så att även omkringliggande kommuner inkluderas. Utöver
Västerås kommun är även Västmanlands län,
Södermanlands län, Stockholms län, Håbo,
Knivsta, Uppsala, Örebro och Enköping
inkluderade i modellen.
2 Beskrivning enligt Göteborgs stads Ordbok för stadsutvecklare (2015, s.8): ”Prognosstyrd planering handlar om att förutspå
efterfrågan och sedan tillgodose den medan
den viljestyrda planeringen är inriktad på att
arbeta proaktivt för att utveckla staden i en
önskvärd riktning.”
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2. Stad och land i utveckling
2.1 En global angelägenhet

Aldrig förr har utmaningarna när det gäller klimatet och hur snabbt vi förbrukar
jordens resurser varit så stora. Aldrig förr har samhället varit så enade om att försöka motverka detta och arbeta för en hållbar utveckling.
Under 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som
inrymmer globala mål för hållbar utveckling. De sjutton globala målen har i sin tur
169 delmål och 230 globala indikatorer. I och med antagandet av de globala målen
har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa
klimatkrisen.
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Genomförandet och
uppföljningen av Agenda 2030 förutsätter att alla samhällssektorer och aktörer är
engagerade och samverkar om problemformuleringar, lösningar, uppföljning och
utvärdering. Målen behöver anammas på såväl global, regional och lokal nivå.

2.2 Västmanland – en plats
även för kommande generationer

Flera av de sjutton globala målen har direkt koppling till vikten av att ha en väl
fungerande och attraktiv kollektivtrafik, både för resande genom och inom regionen, i länet, ut i kommunerna och inne i stadstrafiken.
Kollektivtrafiken är en av den bebyggda miljöns ryggrad och en förutsättning för
hållbara transporter. Kollektivtrafiken ökar jämlikheten och jämställdheten genom
att likvärdigt erbjuda tillgänglighet till skolor, arbetsplatser och rekreation, mötesplatser och bostadsområden. En satsning på kollektivtrafik minskar klimatbelastningen och hanterar effektivt och attraktivt den yta som behövs i en stad för att
tillgodose utrymme för transportinfrastrukturen.

Figur 2. Globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.
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För att synliggöra kraften med de globala målen måste de sättas i sitt sammanhang. Nedan beskrivs några av målen med dess kopplingar till vikten av att kunna
erbjuda en attraktiv kollektivtrafik:
Ökad psykisk ohälsa och fysiska riskfaktorer utifrån bl.a. ohälsosamma matvanor
och ökat stillasittande. Hälsoproblemen kopplat till buller och luftföroreningar
ökar.
Genom att erhålla en gen och snabb kollektivtrafik stimuleras fler att välja det färdsättet
framför bil. Resenärer inom kollektivtrafiken rör på sig mer än bilister och genom att resa
tillsammans stimuleras möten mellan människor. Om fler ersätter sin bilresa med kollektivt
resande, bidrar det till mindre slitage av vägar vilket ger bättre luftkvalitet och med en stagnerande biltrafik samt om kollektivtrafiken elektrifieras minskas bullernivåerna i staden.
Vikten av utbildning för alla, då det finns en kunskapsskillnad mellan flickor och
pojkar, bristande likvärdighet mellan skolor samt många unga som varken arbetar
eller studerar. Det finns även behov av utbildning för att öka kunskapen om hållbar
utveckling.
Genom att erhålla en gen och snabb kollektivtrafik kopplat till viktiga noder så som grundskolor, gymnasieskolor och Mälardalens Högskola, ges förutsättningar till ökad tillgänglighet, för att kunna studera.
Hälsoskillnader mellan kvinnor och män, kunskapsskillnader mellan flickor och
pojkar, lägre lön och pension för kvinnor samt mäns våld mot kvinnor, är avtryck
där jämställdhetsfrågorna måste belysas mer i vårt samhälle.
Genom att skapa trygga utemiljöer, säkra gång- och cykelvägar och erhålla en attraktiv
kollektivtrafik ges förutsättningar för lika tillgång till bl.a. stadens utbud. En utbyggd kollektivtrafik erbjuder resor för längre sträckor utan att man behöver äga eller ha tillgång till bil.
Behovet ökar för att få en omställning till förnybar energi, energieffektivisering
och biobaserad ekonomi, i samhället. En viktig del i detta arbete är fortsatt omställning till en fossilfri transportsektor.
Genom att erhålla en gen och snabb kollektivtrafik med fossilfria transporter, stimuleras
fler att välja det färdsättet framför bil.
Med ökad befolkning ställs ökade krav på en modern och utvecklad infrastruktur
för transporter samt fortsatt utbyggnad av säkra och tillgängliga vägnät och nät av
teknisk infrastruktur. Transportsystemet ska kunna hantera flöden av både godsoch persontransporter.
Genom att erhålla en attraktiv kollektivtrafik ges förutsättningar att ändra transportbeteendet. Med tätorts- och bostadsnära trafiknoder kopplat till framkomliga och prioriterade
vägar för kollektivtrafiken kan tidsvinster uppstå gentemot bilen.
Segregerad bostads- och arbetsmarknad, ökade inkomstskillnader och bristande
likvärdighet i utbildning och i hälsa.
Genom att erhålla en utbyggd kollektivtrafik ges möjlighet för ökad delaktighet i samhället. Ett kollektivtrafikutbud som gör det lätt att transportera sig mellan bostadsområden, till
skolor, till arbetsplatser, till kultur- och fritidsaktiviteter.
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Med ökad befolkning ökar även städernas miljö- och klimatpåverkan. Den tekniska
infrastrukturen räcker inte till, vägnät och grönytor slits och vi ser ökade transportflöden i stadens centrala delar samt en ökning av tung trafik.
Genom att erhålla en prioriterad kollektivtrafik ökar förutsättningarna för ändrat transportbeteende. Kollektivtrafiken erbjuder inte bara fossilfria transporter, utan är även mer
yteffektiv jämfört med biltrafiken (sett till bilens behov av både körfält och behov av parkeringsplatser beroende på ändamål/ärende, dag- och nattparkering). Goda kommunikationer
genom kollektivtrafik möjliggör även hållbart resande till arbete på annan ort.
Utsläppen av växthusgaser kopplat till produktion och konsumtion, särskilt kopplat till transportsektorn, är höga. Risken att fastna i befintliga strukturer och beteendemönster är hög men det går att skönja en mogenhet att vilja ändra transportbeteendet och anpassa livsstilen till den hållbara staden.
Genom att erhålla goda kommunikationer med en attraktiv kollektivtrafik stimuleras fler
att välja det färdsättet framför bil.
Klimatförändringarna utmanar våra ekosystem, ett fortsatt viktigt arbete är att
övergå till ett hållbart biobaserat samhälle.
Genom att planera för en attraktiv och hållbar kollektivtrafik som tar höjd för framtidens
kapacitetsbehov, ges möjlighet till beteendeförändringar redan idag. En tillgänglig kollektivtrafik medverkar till en mogenhet att kunna och vilja anpassa sig till en mer hållbar livsstil.
Både Region Västmanland och Västerås stad arbetar aktivt med att tillgängliggöra och
erbjuda ett hållbart transportval för invånaren, pendlaren, besökaren och turisten.
Genom sitt nät av tåg- och busstrafik, kopplat till noder i länet och länets orter och
städer, uppmuntras kollektivtrafiken och det ska vara enkelt att resa.
Västerås stad pekar särskilt på detta då en av de tretton strategier som finns i
kommunens Översiktsplan 2026 utgår ifrån planeringsinriktningen ”kollektivtrafiken som ryggrad”.

Figur 3. Illustration av de tretton strategierna för hållbar utveckling i Västerås
Översiktsplan.
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2.3 Västerås växer

2.3.1 Västerås översiktsplan
Västerås nuvarande Översiktsplan 2026 (ÖP 2026) med utblick mot 2050 togs fram
år 2012 och reviderades år 2017. Västerås växer och dagens översiktsplan tar höjd
för att staden kan ha 230 000 invånare år 2050, det vill säga 80 000 fler invånare än
år 2019. Tillväxten gör att Västerås i dagsläget är en kommun som bygger nya bostads- och verksamhetsområden såväl som omvandlar och förnyar flera stadsdelar,
enligt utpekade områden i nuvarande översiktsplan.
Under 2019 kommer en aktualitetsprövning påbörjas av översiktsplanen i syfte
att bland annat följa upp hur väl planen fungerar som styrdokument, spela in nya
omvärldsfaktorer och hur kommande behov för en hållbar utveckling kan mötas.
Under 2020 planeras det att tas beslut om kommande översiktsplan ska vara en ny
eller reviderad översiktsplan. För att bygga en hållbar stad behöver kollektivtrafikens utbyggnad ske i samspel med de nya riktlinjerna som tas fram i den kommande översiktsplanen.
2.3.2 Kort om pågående större stadsutvecklingsprojekt
I centrala Västerås pågår en omvandling av tre stadsdelar: Kungsängen (Mälarporten), Ängsgärdet och Kopparlunden (Figur 4). Stadsdelarna innehåller idag främst
mark för näringslivet men även Svealandstrafikens bussdepå och Mälarenergis vatten- och avloppsreningsverk som är ”infrastrukturkrävande verksamheter” vilket
innebär utmaningar vid eventuella omlokaliseringar. Omvandlingen möjliggör att
det på sikt kommer att finnas fler bostäder, kontorslokaler och närservice centralt
i staden. Verksamheter som idag finns inom områdena kommer att behöva hitta en
ny lokalisering i staden och det finns behov av att planera för nya större verksamhetsområden framöver som idag bedöms till ungefär samma storleksordning som
ett nytt Hacksta eller Erikslund. I anslutning till Mälarporten ligger Öster Mälarstrand där utbyggnad sker för fullt med många nya bostäder i flerbostadshus. Här
har brist på kollektivtrafikförbindelse identifierats både i tidigare och nuvarande
utbyggnadsetapper.

Figur 4. Stadsomvandlingsområden i
centrala Västerås.
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Vasagatan utgör ett längre stråk som går i nord-sydlig riktning genom staden.
Längs med Vasagatan pågår flera stadsutvecklingsprojekt och kopplingen mellan
stadens funktioner som finns placerade utmed Vasagatan behöver stärkas. Längst
söderut i Vasagatans förlängning byggs stadens nya resecentrum. Därefter går
Vasagatan genom city och förbi området Gåsmyrevreten där arbete pågår med
en fördjupning av översiktsplanen. Gåsmyrevreten är ett skoltätt område där Mälardalens högskola finns liksom flera grundskolor, gymnasieskolor och förskola.
Gåsmyrevretens behov av idrottsytor för skolorna skulle framöver kunna tillgodoses till viss del av Rocklundaområdet som ligger längs med Vasagatans stråk i norr.
Rocklunda är ett av stadens största besöksmål både för västeråsare och besökare
som kommer utifrån då området rymmer flera stora idrottsarenor, fotbollsplaner,
stall, motionsspår, mässor m.m. Fler idrottsfunktioner planeras att flyttas till Rocklundaområdet. Det finns ett starkt behov av att lösa parkeringsfrågan på Rocklunda
och få fler besökare att resa kollektivt när de ska besöka området.
Sätra (Figur 5) är ett kommande bostadsområde med inslag av verksamheter och
planeras utifrån stadsbyggnadsidén att ”det ska vara lätt att leva hållbart”. Ett viktigt inslag för att nå målet är bland annat en snabb och effektiv kollektivtrafik till
och från Sätra till centrum, men även till Erikslund och övriga delar av staden.
I Johannisberg-Barkarö, väster om tätorten, planeras det för en fördjupad översiktsplan i syfte att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom ett större geografiskt område.
I området kring Bäckby centrum pågår projekt för att öka tryggheten och den
sociala hållbarheten i området. En väl utbyggd kollektivtrafik har stor betydelse för
stadsutvecklingen och attraktiviteten i stadsdelen.
Finnslätten är ett industriområde där stadens stora industrier ligger som ABB,
Enics, Avure, Westinghouse och Northvolt. Ett samarbete pågår idag mellan Kungsleden, ABB och Västerås stad för att skapa ett framtida hållbart och innovativt verksamhetsområde.
En fördjupad översiktsplan är nyligen antagen för Erikslund där möjlighet ges
för utökad handel och verksamheter väster och norr om det befintliga handelsområdet. I området kring hamnen och Hacksta och vid avfart Irsta pågår fördjupade
översiktsplaner som möjliggör etablering av nya verksamheter.
Lögarängen är ett city-nära rekreationsområde som innehåller flera målpunkter så som småbåtshamn, nybyggt badhus, utomhusbad, Löga strand, skatepark och
öppna grönytor som används för olika typer av evenemang. Ett utvecklingsprogram för Lögarängen är på remiss under våren 2019 som fokuserar på Lögarängens betydelse för Västerås i framtiden med ökad inriktning på rekreation för alla
under hela året. Parkeringsytor på Lögarängen kommer successivt att planeras om
till förmån för nya rekreationsmöjligheter inom området. Utvecklingsprogrammet
betonar vikten av att det ska vara lätt och gå, cykla och åka kollektivt till området.
En handlingsplan med fokus på mark- och lokaler för näringslivet är under framtagande. I arbetet har det framkommit att fastighetsägarna som hyr ut kontorslokaler i centrala Västerås har ett starkt önskemål om fler parkeringsplatser kopplat
till centrala kontorslokaler. En välutbyggd kollektivtrafik kan förhoppningsvis påverka en beteendeförändring och ge en ny syn på hur frågan kan hanteras. För att
skapa hållbara verksamhetsområden för näringslivet är det av stor vikt att dessa
områden enkelt nås via en väl utbyggd kollektivtrafik.

18

Framtidens kollektivtrafik Västerås – Delprojekt 1: Övergripande slutrapport

Figur 5. Den översta bilden visar hur Sätra kan se ut i framtiden, vyn är tagen norrifrån. Den undre bilden visar Vattentorget som
planeras för att vara både en plats för rekreation och en yta för dagvattenhantering (illustration Tovatt Architects and Planners AB och
Mandaworks AB).

3. Utblick år 2050
3.1 Behov av kraftsamling

Färmedelsfördelning

Till fots

Övrigt

Figur 6. Färdmedelsfördelning i relativt
jämförbara kommuner och riket som
helhet.3

Färdmedelsfördelningen varierar stort i Sverige. Figur 6 visar hur invånarna i elva
svenska städer samt riket som helhet har valt att transportera sig. Sammanställningen bygger på resvaneundersökningar, som genomförs relativt sällan, med varierande metodik och svarsfrekvens mellan undersökningstillfällena. Det finns
även stora skillnader i svarsfrekvensen mellan olika län inom en och samma undersökning. I den nationella RVU som genomfördes 2016 hade Västmanlands län en
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svarsfrekvens på 33 procent medan siffran för Örebro län var 42 procent, Uppsala
län 45 procent och Jönköpings län 40 procent.4 Allt detta gör att fördelningen är en
grov uppskattning, samt att jämförbarheten brister i vissa avseenden. Att Uppsala
och Lund sticker ut med låg andel bil- och hög andel kollektivtrafik är inte förvånade med tanke på deras demografi med en stor andel studenter. Det är dock tydligt
att Västerås har halkat efter när det kommer till andelen resenärer som nyttjar kollektivtrafiken i sitt vardagsliv.

3.2 Ambitiösa trafikmål att arbeta mot

3.2.1 Västerås Stad Trafikplan 2026
Tillkommande resor framöver ska endast ske med kollektivtrafik, cykel eller till
fots. Detta innebär en nolltillväxt för biltrafiken jämfört med 2011 års nivå. Med
hänsyn tagen till ett ökat antal resor på grund av den prognostiserade befolkningsökningen betyder det att biltrafiken ska minska med 15 procent, medan nyttjandet
av kollektivtrafiken ska öka med 70 procent, per invånare fram till 2026.
Målbilden grundar sig i att antalet resor per person ska hållas konstant. Det kan
konstateras att exempelvis ett ökat utbud under trafikdygnet ger ett tillskott i antalet resor bland dem som redan använder kollektivtrafiken och bidrar i viss utsträckning till att locka dem som sällan reser kollektivt att resa mer kontinuerligt. I Kollektivtrafikbarometern kan man utläsa att sällanresenärer i högre utsträckning har
en negativ bild av kollektivtrafiken, jämfört med dem som nyttjar kollektivtrafiken
mer regelbundet. För att nå högre kollektivtrafikandelar krävs det alltså insatser
som förändrar attityder och inte bara produktionsökningar.5
3.2.2 Regionala mål
Region Västmanland har inga övergripande mål som säger att biltrafiken ska minska i viss utsträckning utan fokuserar på övergripande mål med hänsyn till kollektivtrafiken. Följande mål återfinns i Trafikförsörjningsprogrammet:
• Tillgänglighet för regional utveckling. Delmål exempelvis: det ska vara
möjligt att dagpendla till Stockholms arbetsmarknadsområde från samtliga
kommunhuvudorter.
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Delmål exempelvis: Den
byggda miljön på resecentrum, bytespunkter och hållplatser samt hela linjer
ska vara anpassade till grupper med funktionsnedsättning.
• Långsiktigt hållbart resande. Delmål exempelvis: Användandet av
fossila bränslen ska upphöra inom hela verksamheten och buller från
kollektivtrafikens fordon ska minska.
• Trygg och säker resa. Delmål exempelvis: Invånarna ska uppfatta
kollektivtrafiken som pålitlig och säker.
• Enkelt och attraktiv resa. Delmål exempelvis: det ska vara enkelt för alla att
finna information om resmöjligheter.

En hög marknadsandel för kollektivtrafiken bidrar till att minska klimatpåverkan
och att öka trafiksäkerheten. Därför finns i Förvaltningsplanen ett par konkreta
mål med hänsyn till ökad kollektivtrafikandel och resandeökning med buss inom
allmän kollektivtrafik. Målvärdena för 2019 ligger på 18 procent respektive 14,8
miljoner resor. Ett ytterligare mål uttrycks som att ”det ska vara enkelt för resenären”, vilket i sin tur är ett led i att uppnå målvärdena.

3 Trivector. (2015). Resvanor i Umeå - Så
reste kommuninvånarna hösten 2014. Umeå
kommun (egen bearbetning).
4 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/
resvanor/2016/rvu_sverige_2016-reviderad-7-juli.pdf
5 https://www.svenskkollektivtrafik.se/
globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/
aktuellt-och-debatt/publikationer/kundresan-i-kollektivtrafiken.pdf
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3.3 Kollektivtrafik i länet

När det gäller den regionala kollektivtrafiken i länet ligger fokus på ett övergripande plan, kopplat till resor mellan länets kommuner och Västerås (se Figur 7 och Figur 8). Befolknings- och arbetsplatsutvecklingen i regionens övriga kommuner har
antagits på en övergripande nivå, baserat på ÖMS basscenario 2050.6
Centralt är hur regiontrafiken ska samspela med den lokala kollektivtrafiken i
Västerås för att öka såväl kapacitet och attraktivitet som möjlighet till spridning
av reserelationer. En påtaglig brist i detta avseende är att många målpunkter inte
ligger i centrala Västerås, men passagerare på regionbussarna måste åka in till centrum för att byta buss. Därmed genererar framkomlighetsproblemen orsakade av
Figur 7. Pendling med kollektivtrafik
till Västerås från andra kommuner,
modellberäknat antal resor per dag år
2050; inom parentes anges förändringen jämfört med nuläget (2016).

Figur 8. Pendling med kollektivtrafik
från Västerås till andra kommuner,
modellberäknat antal resor per dag år
2050; inom parentes anges förändringen jämfört med nuläget (2016).
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trängsel inne i Västerås en stor del av den regionala restiden. Ett framtida system
bör därför ge möjlighet till omstigning i mer perifera lägen. Exempelvis vore det
bra att skapa möjlighet att komma direkt till handelsområdet i Erikslund, som är en
viktig målpunkt för både arbete och nöje, för såväl vuxna som barn och ungdomar.
En specifik målpunkt i sammanhanget är Västmanlands sjukhus Västerås, i egenskap av såväl besöksmål som stor arbetsplats. Här skulle en snabbare regional anslutning, där man inte behöver åka via centrum, vara önskvärd.
I ett vidare perspektiv konstateras att pendlingen som idag förekommer från Köping, Hallstahammar och Sala ger potential för att utveckla tågtrafiken till Västerås.
Norberg och Skinnskatteberg har inga tydliga järnvägskopplingar till Västerås, därför
måste det finnas en fungerande matningstrafik för arbetspendling och skolpendling.

3.4 Västerås planeringsinriktning

3.4.1 Befolkning och arbetsplatser
Enligt gällande Översiktsplan 2026 är planeringsinriktningen att Västerås befolkning ökar med drygt 80 000 invånare, vilket leder till förändrad markanvändning
vad gäller bostäder och arbetsplatser (se Figur 9).7 En stor del av utvecklingen (ungefär 19 000 invånare och 10 000 arbetsplatser) lokaliseras till de östra delarna av
innerstaden. I Öster Mälarstrand tillkommer runt 10 000 invånare och i Gäddeholm
(ca 15 km öster om Västerås centrum) tillkommer drygt 12 000 boende. Sammantaget betyder nu gällande planeringsinriktning att stadens tyngdpunkt vad gäller
befolkningen förskjuts något österut (se Figur 10).
Figur 9. Markanvändningsförändring
i Västerås stad till år 2050; ökning i
antal invånare (blå cirklar) respektive
arbetsplatser (gula trianglar) jämfört
med nuläget (2016).

6 Framskrivningar av befolkning och
sysselsättning i östra Mellansverige, rapport
2017:2, Tillväxt och regionplaneförvaltningen,
Stockholms läns landsting.
7 Antal arbetsplatser i kommunen enligt
Framskrivningar av befolkning och syssel
sättning i östra Mellansverige, rapport
2017:2, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting; ÖMS 2050
scenario Hög (ca 99 000).
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Figur 10. Befolkningstäthet Västerås
för nuläget (övre kartan) respektive år
2050 (nedre kartan).
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3.4.2 Infrastruktur och kollektivtrafik
I planerna fram till år 2050 finns ny infrastruktur i vägnätet som möjliggör förändringar av kollektivtrafiknätet och skapar nya resmönster för bilister. Västerleden
förlängs och kopplas samman med norrleden samt får en lokal koppling till handelsområdet i Erikslund, Gotövägen får en ny sträckning och en ny koppling mellan
Gäddeholm och Lybeck planeras.
Dagens kollektivtrafiksystem i Västerås består både av stadstrafik och förortstrafik
i kommunen. Vad gäller kollektivtrafikförsörjningen omfattar utblicken mot år 2050
dagens linjenät (se Figur 11) med tillägg av ett antal åtgärder som redan planeras
på kort sikt men som dock ej är beslutande eller finansierade ännu. Stadslinje 4 förlängs och får ny ändhållplats i Erikslund. Gäddeholm, ett av områdena som får en stor
mängd tillkommande bostäder, kommer försörjas med kollektivtrafik genom att dagens linje 23 förlängs (ersätter dagens linje 33). Linje 22 förlängs från Barkarö via den
nya sträckningen på Gotövägen och får Örtagården som sin nya ändhållplats. Linje 32
som i dagens läge går in till Västerås från Rytterne förkortas till Örtagården. I övrigt
antas sträckning och turtäthet i kollektivtrafiken vara oförändrad i trafikmodellen.

Figur 11. Dagens linjenät i Västerås
busstrafik.
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Fram till år 2050 görs större vägåtgärder som delvis påverkar den regionala kollektivtrafikens konkurrenskraft mot biltrafiken. Sträckan på E18 mellan Köping och
avfarten mot Eskilstuna byggs ut till motorväg med två körfält i vardera riktningen
och får höjd hastighet till 110 km/h. Mellan Sala och Heby byggs riksväg 56 om till
mötesfri väg och hastigheten höjs till 100 km/h.
I utblicken mot år 2050 har i modellen antagits att den regionala kollektivtrafiken
i länet är oförändrad, både avseende tåg och busstrafik.

3.5 Trafiksituationen vid status quo

Status quo 2050  8 visar hur trafiksituationen kan komma att se ut år 2050 om man
väljer att inte göra någonting, utöver de vägförändringar och linjeförlängningar
som beskrivs ovan. Således är kollektivtrafiknätet i princip oförändrat och erbjuder
samma trafikutbud.
Utöver den förändrade markanvändningen antas en ekonomisk utveckling på 2
procent per år. Detta innebär att kostnader i framtiden upplevs som mindre kännbara, vilket ger en betydande effekt fram till 2050. Milkostnaden för bil antas minska med 2 procent till 2050 (vilket främst är ett resultat av förväntad teknikutveckling som ger energieffektivare motorer), medan taxan i kollektivtrafiken antas öka
med 38 procent med hänsyn tagen till LPIK.9 10

Nuläge
(2016)

350 000

Figur 12. Antal resor och färdmedelsfördelning för boende i Västerås i nuläge
(2016) och vid Status quo år 2050,
totalt i kommunen.
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Förändring i
antal resor
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+17%
+75%

11%
19%

+73%

70%

Kollektivtraﬁk

10 I Trafikverkets prognoser antas kollektivtrafiktaxan vara oförändrad, eftersom det är
ett politiskt beslut att höja taxorna och det
är bara beslutad politik som ingår i deras
prognoser. Historiskt sett är det dock tydligt
att kollektivtrafiktaxan inte har varit oförändrad, varför ett antagande om en ökning av
taxan betraktas som rimligt

Övriga

9 LPIK = Prisindex med kvalitetsjusterade
löner för regioner; ersätter på sikt LPI = landstingsprisindex.

Bilresor

8 Status quo motsvarar det som ofta
brukar kallas jämförelsealternativet (JA). Av
utrymmesskäl använd också benämningen
JA2050 i vissa tabeller/diagram.

3.5.1 Färdmedelsfördelning
Figur 12 visar att Status quo 2050 förstärker dagens mönster med ett övervägande
antal bilresor och bilresandet (förare+passagerare) ökar med nästan tre fjärdedelar.
Även antalet gång- och cykelresor ökar i samma grad (om än från en lägre utgångsnivå) medan antalet kollektivtrafikresor ökar med endast 17 procent. Sett till färdmedelsfördelningen är andelen bilresor som passagerare oförändrad (11%) medan
andelen bilresor som förare ökar med några procentenheter (från 55% till 59%).
Ökningen i andelen gång- och cykelresor är marginell och kollektivtrafikandelen
minskar ett antal procentenheter (från 16% till 11%).
Uttryckt i hållbarhetstermer har förhållandet mellan hållbara (kollektivtrafik,
gång och cykel) och ohållbara (bilförare och -passagerare) transportslag på kommunnivå gått från 34–66 till 30–70 år 2050.
I Figur 13 visas färdmedelsfördelningen för ett antal aggregerade områden i Västerås tätort, samt övriga områden i kommunen i nuläget (2016) samt vid Status quo 2050.
Mönstret med en övervägande andel bilresor återfinns även här. Det framgår också
att andelen är större ju längre ut från centrum man kommer och att den är absolut
störst i handels- och industriområden.

Färmedelsval (Status quo 2050 jämfört med nuläge)

Finnslätten

Industri
Handel

SkiljeboBjurhovda

Status quo
2050
Bostäder

Nuläge
(2016)

RönnbyGryta

Vallby

ViksängHamre

Övriga
områden i
Västerås
kommun

Figur 13. Färdmedelsfördelning vid Status quo 2050 jämfört med nuläget (2016) för boende i Västerås, aggregerade områden.
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3.5.2 Antal resor per linje
En närmare titt på kollektivtrafikresandets utveckling i antal resor per linje visar
att på stadslinjerna ökar antalet resor på linje 2–5, som har koppling till områden
som får förändrad markanvändning med ökat antal bostäder (t ex Sätra) och arbetsplatser (t ex Finnslätten). Övriga stadslinjer erfar en liten minskning (Figur 14).

Stadslinjer

Nuläge
Status Quo 2050

20 000

15 000

Figur 14. Antal resor per dag för
nuläge (2016) och Status quo 2050
på stadslinjer.
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Figur 15. Antal resor per dag för
nuläge (2016) och Status quo 2050
på förortslinjer.
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Figur 16. Antal resor per dag för
nuläge (2016) och Status quo 2050
på förortslinjer.
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Bland förortslinjerna (Figur 15) sker den största förändringen som väntat på de tre
linjer som förlängts (22–23) eller förkortats (32) medan övriga förortslinjer erfar en
marginell minskning i antal resor. En minskning syns också genomgående på de regionbussar som kör in i tätorten (Figur 16).
3.5.3 Restidskvoter
Ett sätt att illustrera kollektivtrafikens konkurrenskraft i förhållande till bilen är
att beräkna restidskvoten – det vill säga restiden med kollektivtrafik (åktid samt
bytestid) dividerat med restiden med bil, i en specifik resrelation. Om kvoten är
mindre än 1 går det snabbare att åka kollektivt, om kvoten är 1 tar resan lika lång
tid oavsett färdmedel och om kvoten är större än 1 är bil det snabbare alternativet.
En vanlig tumregel är att en kvot runt 1,5 innebär en god konkurrenskraft för kollektivtrafiken. I Figur 17 presenteras teoretiska, modellberäknade restidskvoter  11
för nuläget samt dess förändring fram till 2050 för ett antal (av Västerås stad och
Regionen) utvalda resrelationer. Restidskvot 2,9 för Sätra-Finnslätten betyder alltså att det tar nästan 3 gånger så lång tid att åka buss som bil i den resrelationen.12

11 Underliggande data samt närmare beskrivning av resonemang kring beräkningen
återfinns i resultatbilagan.
12 För beräkningen används ett snitt av
restiderna i vardera riktningen.

Restidskvoter (restid kollektivtraﬁk/restid bil)
Nuläge 2016
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Lögarängen-Bäckby

3

Sätra-Finnslätten

Råby-Sjukhuset
Sätra-Centrum
Öster Mälarstrand-Sjukhuset

2

Västerås resecentrum-Sjukhuset
Finnslätten-Västerås resecentrum
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Figur 17. Restidskvoter i ett antal utvalda resrelationer, förändring vid Status
quo 2050 jämfört med nuläget (2016).
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13 I resultatbilagan finns även mer detaljerade diagram som visar total resandevolym samt antal på- och avstigande
per hållplats på linje 1-6, i förhållande till
antal sittplatser med hänsyn tagen till
turutbudet vid Status quo 2050. Jämförelsen görs mot Nuläget 2016.

Figur 18. Beläggning (utnyttjande av
ståplatser) på linje 2 vid Status quo
2050.
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Trots i princip oförändrat kollektivtrafiknät- och utbud sker en förbättring av
restidskvoterna år 2050 jämfört med idag. Detta beror delvis på de fåtal linjeförändringar som ändå görs, men den främsta orsaken är att den ökade biltrafiken gör att
restiderna med bil ökar. Det innebär att kollektivtrafikens konkurrenskraft ökar,
trots att inga större förbättrande åtgärder har vidtagits.
3.5.4 Beläggning vid Status quo 2050
För att beskriva standarden i kollektivtrafiksystemet har stadslinjerna 1–6, som har
flest resenärer, analyserats med hänsyn till utnyttjande av ståplatser under morgonens maxkvart. Som exempel visas linje 2 i Figur 18. Samtliga kartbilder visas i resultatbilagan (avsnitt 7.4.1) och kan sammanfattas som följer.13
Linje 1 och 4 har god standard (högst 20% av ståplatserna utnyttjas) i västlig riktning, medan standarden i östlig riktning in mot centrum är övervägande medelgod (20–40% av ståplatserna utnyttjas). Linje 2 har god standard i östlig riktning.
I västlig riktning är standarden medelgod ut från centrum men på sträckningen
in mot centrum är standarden låg (över 40% av ståplatserna utnyttjas). På Linje 5
är standarden medelgod på stora delar av sträckan i båda riktningarna. I övrigt är
standarden god, med undantag av en kort sträcka precis i centrum. Linje 3 har låg
standard på en tämligen lång sträcka in mot centrum i östlig riktning, medan linje
6 har låg standard i båda riktningarna inne i centrala Västerås.
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4. Vision 2050 Västerås
4.1 Åtgärdspaket för ökad attraktivitet

Befolkningsökning, ökad mobilitet och generella inkomstökningar driver ett ökat
resande. För att minska risken att detta ökade resande sker med bil – vilket trafiksituationen vid Status quo indikerar – måste kollektivtrafiken bli ett mer attraktivt
alternativ än vad det är i nuläget. Baserat på de inspel och insikter som framkommit
under arbetets gång har fyra utredningspaket som ska utveckla och komplettera
dagens busstrafik formulerats. Till detta kommer ett relativt ambitiöst femte utredningspaket som handlar om förändrade omvärldsförhållanden, vilket Västerås
inte styr över fullt ut men som är en viktig ingrediens i strävan mot ett mer hållbart
resande.
4.1.1 Högre kapacitet
Utredningspaket 1 innebär en ökning av den totala kapaciteten i kollektivtrafiknätet
genom att förändra turtätheten på busslinjerna i Västerås tätort. Analysen omfattar
en generell turtäthetsökning på dels ca 25 procent, dels ca 50 procent. Vissa avsteg
har gjorts på vissa linjer med hänsyn till trafikeringsmöjligheter och tidtabell.
4.1.2 Ökad framkomlighet
Utredningspaket 2 har utgått från Delprojekt 2 (se avsnitt 1.2.1) och innefattar där
förslagna framkomlighetsåtgärder på vägnätet i centrala Västerås. Åtgärderna omfattar busskörfält och signalprioritering för buss (se Figur 19), vilka genererar restidsvinster för kollektivtrafiklinjerna som trafikerar berörda sträckor. Samtidigt
blir restiden för bil något högre på sträckor där körfält har tagits i anspråk för att
skapa busskörfält.
Figur 19. Lokalisering av framkomlighetsåtgärder i form av signalprioritering (ringar) och bussgator/busskörfält
(stråk).
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4.1.3 Tvärförbindelse
Dagens kollektivtrafiksystem i Västerås är format i princip som en solfjäder, vilket
innebär att lokala resor mellan ytterområden måste passera – och belasta – centrum. Det blir också en onödigt lång resa för resenärer på regionbussarna, som inte
har sin målpunkt inne i stan. I utredningspaket 3 förslås därför en tvärförbindelse
(se Figur 20) för att komma ifrån dagens radiella resmönster. Medan den exakta linjesträckningen blir föremål för vidare utredning – bland annat måste en avvägning
göras mellan restid och närhet till hållplatser – antas i modellen att linjen passerar
igenom ett antal bostadsområden, exempelvis Gryta och Finnslätten.
Tvärförbindelsen möjliggör också en ny kollektivtrafiknod i Finnslätten, med ett
potentiellt framtida tågstopp. Arbetet med en översyn av nya tågstopp ligger i ett
separat utredningsuppdrag som finns hos Västerås stad, men har starka kopplingar
till projekt ”Framtidens kollektivtrafik”.
4.1.4 Kollektivtrafik till Öster Mälarstrand
Öster Mälarstrand med sina många nya bostäder i flerbostadshus behöver kollektivtrafikförsörjas på ett bättre sätt. I ett tidigt skede diskuterades en färjeförbindelse, vars attraktivitet dock minskade av att färjeläget inne i Västerås i så fall måste
ligga utanför Lillåuddsbron och därmed längre från centrum. Dessutom är det tveksamt om det skulle vara möjligt att köra färjan vintertid. Istället införs i utredningspaket 4 en shuttle-buss in till stan (se Figur 20), som även ger närhet till stadens
målpunkt Kokpunkten och Steam hotell.
4.1.5 Omvärldsfaktorer
Utöver själva vägnätet och det fysiska kollektivtrafiksystemet påverkas resandet
även av de kostnader som är förenade med det. I trafikmodellen finns möjligheten
att ändra på milkostnaden för att köra bil samt kostnaderna för boendeparkering
och parkering vid bilresans destination. I Status quo 2050 förutsätts ingen ökning
av parkeringsavgifterna och på grund av motoreffektivisering är körkostnaden för
bil något lägre än i nuläget.
I utredningspaket 5 höjs både körkostnad och parkeringsavgifter i syfte att minska biltrafiken. Körkostnaden fördubblas, vilket skulle kunna vara en effekt av högre
drivmedelsskatt, ett oljepris som är högre än prognosticerat, eller en annan avgift
eller skatt som inte finns i dagsläget. När det gäller parkeringsavgifterna handlar
det också, i grova drag, om en fördubbling av dagens nivåer.
4.1.6 Vision 2050 – en kombination av åtgärder
De utredningspaket som modellerats kan sammanfattas enligt följande:
• UP1a – Högre kapacitet, turutbudsökning ca 25%
• UP1b – Högre kapacitet, turutbudsökning ca 50%
• UP2 – Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken
• UP3 – Tvärförbindelse
• UP4 – Kollektivtrafik till Öster Mälarstrand
• UP5a – Kombination av UP1a+2+3+4 samt ökade bilkostnader
• UP5b – Kombination av UP1b+2+3+4 samt ökade bilkostnader (Vision 2050)
• UP5c – Endast ökade bilkostnader
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Samtliga utredningspaket har modellerats med utgångspunkt från Status quo 2050,
det vill säga med uppräknad befolknings- och arbetsplatsutveckling (se avsnitt
3.4.1) samt dagens kollektivtrafiknät/infrastruktur i Västerås med tillägg av de åtgärder som planeras på kort sikt (se avsnitt 3.4.2).
Modellanalysen visar att UP5b ger mest nytta och därmed bäst kan bidra till att
skapa de förutsättningar som behövs för en omställning till ett mer hållbart resande, kopplat till målen i agenda 2030 och målen om en ökad kollektivtrafikandel i
Västerås trafikplan. Åtgärderna som ingår i UP5b förväntas gemensamt bidra
till dels en mer attraktiv kollektivtrafik, dels ett mer hållbart transportsystem
över lag, och presenteras fortsättningsvis under namnet Vision 2050. Kollektivtrafiknätet som föreslås i Vision 2050 presenteras översiktligt i Figur 20.

Figur 20. Trafiksystemet i Vision
2050. Svarta prickar markerar skärningspunkter mellan region- och
stadsbusstrafiken i en ny potentiell
Tvärförbindelse och ytterligare en ny
busslinje föreslås till Öster Mälarstrand
(streckade linjer). En möjlig kollektivtrafiknod med koppling till järnvägen i
Finnslätten har också markerats.
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Figur 21. Antal resor och färdmedelsfördelning för boende i Västerås vid
Status quo 2050 och i Vision 2050,
totalt i kommunen.
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4.2 Trafiksituationen i Vision 2050

4.2.1 Färdmedelsfördelning
Figur 21 visar att kombinationen av åtgärder i Vision 2050 resulterar i en minskning i antal bilresor (förare+passagerare) med nästan en fjärdedel jämfört med Status quo 2050. Det totala antalet resor blir också lägre. Antalet kollektivtrafikresor
ökar med 44 procent och antalet gång- och cykelresor ökar med 17 procent. Sett till
färdmedelsfördelningen är andelen bilresor som passagerare i princip oförändrad
medan andelen bilresor som förare minskar markant (från 59% till 48%) till en nivå
som är lägre än nuläget 2016. Ökningen i andelen gång- och cykelresor är märkbar
(från 19% till 25%) och kollektivtrafikandelen ökar med 7 procentenheter (från 11%
till 18%).
Uttryckt i hållbarhetstermer har förhållandet mellan hållbara (kollektivtrafik,
gång och cykel) och ohållbara (bilförare och -passagerare) transportslag på kommunnivå gått från 30–70 vid Status quo till 43–57 i Vision 2050.
I Figur 22 visas färdmedelsfördelningen i Vision 2050 jämfört med Status quo 2050
för de aggregerade områdena i Västerås tätort, samt övriga områden i kommunen.
Andelen bilresor minskar och andelen resor med kollektivtrafik ökar över lag, även
i de mer perifert belägna handels- och industriområdena. Inne i City är minskningen som störst och endast ca en tredjedel av resorna görs med bil som förare.

Figur 22. Färdmedelsfördelning i Vision 2050 jämfört med Status quo 2050 för boende i Västerås, aggregerade områden.
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Färmedelsval (Vision 2050 jämfört med Status quo 2050)
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4.2.2 Antal resor
Vision 2050 innebär ett ökat antal resor på samtliga busslinjer. Bland stadsbusslinjerna 1–7 är ökningen störst på linje 1, 3 och 4 medan den största ökningen med
flera hundra procent syns för linjerna 11–13 (Figur 23). Detta kan förklaras med att

Stadslinjer

Status Quo 2050
Vision 2050

25 000

20 000

15 000

Figur 23. Antal resor per dag för
Status quo 2050 och Vision 2050
på stadslinjer.
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Figur 24. Antal resor per dag för
Status quo 2050 och Vision 2050
på förortslinjer.
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Figur 25. Antal resor per dag för Status quo 2050 och Vision 2050 på
regionbussar som kör i tätorten.
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den relativa förbättringen i form av kortare väntetider som en turtäthetsökning
innebär ger större utslag på linjer med glesare trafikering.
Den nya Tvärförbindelsen (linje 10) har modellerats med turtäthet 10 minuter i
högtrafik och 20 minuter under övrig tid. Den får nästan 6000 resenärer dagligen,
med potential till högre resande om man i den praktiska planeringen gör bytena
mellan tvärförbindelsen och övriga linjer så smidiga som möjligt.
Majoriteten av förortslinjerna får markant många fler resenärer per dag (Figur 24).
Även regionbussarna som kör i tätorten får fler resenärer i Vision 2050 (Figur 25),
med ökningar på mellan ca 50 och drygt 70 procent jämfört med Status quo 2050.14
4.2.3 Restidskvoter
I Figur 26 visas den teoretiska, modellberäknade restidskvoten15 i nuläget för de utvalda resrelationerna och hur den förändras till 2050, dels vid Status quo och dels
i Vision 2050.
Som tidigare förklarats innebär främst den ökade biltrafiken 2050 att restidskvoten vid Status quo förbättras, även utan några särskilda kollektivtrafikåtgärder. I

14 För parallell jämförelse av nuläget (2016),
Status quo 2050 och Vision 2050 hänvisas
till resultatbilagan.
15 Underliggande data samt närmare beskrivning av resonemang kring beräkningen
återfinns i resultatbilagan.

Restidskvoter (restid kollektivtraﬁk/restid bil)
Nuläge 2016

2050

5
Vallby-Erikslund

Hammarby-Erikslund

4
Tillberga-Sjukhuset
Bjurhovda-Rocklunda
Hökåsen-Flygplatsen
Lögarängen-Bäckby

3

Sätra-Finnslätten

Råby-Sjukhuset
Sätra-Centrum
Öster Mälarstrand-Sjukhuset

2

Västerås resecentrum-Sjukhuset
Finnslätten-Västerås resecentrum

1

Restidskvot

Västerås resecentrum-MDH
Figur 26. Restidskvoter i ett antal
utvalda resrelationer, förändring
jämfört med nuläget (2016) vid Status
quo2050 (streckad linje) respektive i
Vision 2050 (heldragen linje).

Vision 2050
Status quo 2050
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Vision 2050 har vi motsatt effekt – på grund av bland annat ökade parkerings- och
körkostnader är biltrafiken lägre än vid Status quo 2050, vilket ger kortare bilrestider. Trots det medför Vision 2050 markant förbättrade restidskvoter i nästan alla de
utpekade resrelationerna. De två som omfattar Erikslund utmärker sig mest, vilket
sannolikt är ett resultat av den nya Tvärförbindelsen.
Viktigt att ha i åtanke är att bussarna kör enligt tidtabellen som är definierad i modellen och fortsätter att göra det oavsett om det blir mer bilköer eller ej. Vision 2050
omfattar dock förbättrad framkomlighet för bussarna, vilket ger restidsförbättringar
som lagts in i tidtabellerna. Bussarna får då snabbare restider och blir mer attraktiva.
Restidskvoten kan även förbättras av ökad turtäthet, eftersom det minskar väntetiden. När en ny förbindelse (som tvärförbindelsen) öppnas blir det kortare restider
med kollektivtrafik för de relationer som berörs, och därmer bättre restidskvoter.

Figur 27. Total restidsnytta (min per
dag) i Vision 2050 jämfört med Status
quo 2050, per prognosområde. Högsta
stapeln (X) motsvarar drygt 400h, lägsta stapeln (O) drygt 4h.

4.2.4 Restidsnytta
Ett annat sätt att illustrera effekter på restid är kollektivtrafikresenärernas restidsnytta i Vision 2050 jämfört med Status quo 2050. Den totala restidsnyttan i Vision
2050 per prognosområde visas i Figur 27. Turtäthetsökningen står för den största
delen men framkomlighetsåtgärderna och tvärförbindelsen ger också de betydande
bidrag. Intressant är synergieffekten, det vill säga att restidsnyttan totalt i Vision
2050 är större än summan av de ingående utredningspaketen.16

Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000
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4.2.5 Beläggning i Vision 2050
Standarden i kollektivtrafiksystemet på stadslinjerna 1–6 under morgonens maxkvart i Vision 2050 visas i Resultatbilagan (avsnitt 7.4.2), varav kartan för linje 2
visas som exempel (Figur 28). Den påföljande beskrivningen görs i förhållande till
standarden vid Status quo.17
Vision 2050 innebär att linjerna 1, 2, 4 och 5 får övervägande god standard (sittplatser finns eller högst 20% av ståplatserna utnyttjas). Linje 1 får fler sträckor med
sittplats och en kortare sträcka med medelgod standard i östlig riktning in mot centrum. På linje 3 är standarden medelgod (20–40% av ståplatserna utnyttjas) istället
för låg (över 40% av ståplatserna utnyttjas) i östlig riktning in mot centrum, dessutom på en kortare sträcka än vid Status quo 2050. På linje 6 förbättras standarden något i centrum i östlig riktning men i västlig riktning är standarden fortfarande låg.

16 För en översikt av restidsnytta totalt samt
geografisk restidsnytta per utredningspaket
hänvisas till resultatbilagan.
17 I resultatbilagan finns även mer detaljerade diagram som visar total resandevolym
samt antal på- och avstigande per hållplats
på linje 1-6, i förhållande till antal sittplatser
med hänsyn tagen till turutbudet i Vision
2050. Jämförelsen görs mot Nuläget 2016.

Figur 28. Beläggning (utnyttjande av
ståplatser) på linje 2 i Vision 2050.
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4.3 Uppskattning av kostnad för Vision 2050

För att få en uppfattning om kostnaderna för Vision 2050 har en kostnadsuppskattning gjorts utifrån Trafikverkets officiella värderingar enligt ASEK. Beräkningarna
rör enbart trafikeringskostnad och utgår ifrån produktionsökningen för tidtabellsoch tomkörningskilometer samt timmar (där tomkörning är baserad på nuvarande
depålösning). Då beräkningen baseras på schabloner blir absolutbeloppen missvisande, eftersom de inte motsvarar de faktiska trafikeringskostnaderna. Däremot kan
beräkningarna användas för att beskriva den procentuella skillnaden jämfört med
nuläget.
Produktionsökningen (högre kapacitet, tvärförbindelse och kollektivtrafik till
Öster Mälarstrand) i Vision 2050 innebär uppskattningsvis en bruttokostnads
ökning på drygt 70 % jämfört med trafikeringen i Nuläge 2016. Den största delen av
ökningen kommer sig av den ökade turtätheten. I resultatbilagan (avsnitt 7.6) finns
en närmare redogörelse för beräkningen och dess förutsättningar, samt resultat
per utredningspaket. Uträkningarna ska ses som grova indikationer med syfte att
exemplifiera driftkostnadsökningen jämfört med idag. Investeringskostnaderna för
Vision 2050 har inte beräknats i det här skedet. Noteras bör att produktionsökningen också innebär en ökad efterfrågan, vilket kommer att generera ökade intäkter.
Vid en mer noggrann kostnadsanalys är detta en betydande faktor för nettoutfallet.
Typen av fordon har inte utretts närmare men tanken är att bussflottan i framtiden är fossilfri. För att få en bild av eventuella förändringar i kostnader vid en
övergång till eldrift för samtliga bussar är det alltför många antaganden som behöver göras, varför endast ett övergripande resonemang förs här. Ett exempel är hur
laddningen fungerar. I nuvarande form behöver elbussarna laddas kontinuerligt
för att kunna trafikera ett helt trafikdygn, vilket påverkar omloppstider och uppe
hållstiden på ändhållplatser. Ökad tid på ändhållplatser medför bland annat ett
ökat antal fordon. En elbuss har i dagsläget högre inköpskostnad men lägre driftkostnad och förmodad lägre underhållskostnad. Bedömningen är därför att de lägre
drift- och underhållskostnaderna ger en kostnadsminskning under tiden fordonet
är i trafik. Dessutom bedöms elbussar hålla längre än gas- och dieselbussar, varvid
vagnparken inte behöver bytas ut lika ofta.
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5. ALTERNATIVA
SYSTEMLÖSNINGAR
5.1 Inledning

I rapportens tidigare kapitel har det antagits att nuvarande system med vanlig buss
kvarstår även i framtiden om än med andra förutsättningar i form av högre turtäthet, signalprioritering, etc. Detta utesluter dock inte att andra och mer kapacitetsstarka systemlösningar för kollektivtrafiken behöver utvecklas, särskilt inte med en
ambitiös målsättning för kollektivtrafiken, förändrade behov och ökad resefterfrågan. Systemlösningar med högre kapacitet kan också bidra till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Integrerade nya tjänster där kollektivtrafiken ingår, kan även
den bidra till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.
Detta kapitel fokuserar på eldriven BRT (Bus Rapid Transit) och spårväg, men
innehåller även resonemang kring den pågående teknik- och tjänsteutvecklingen,
såsom autonoma fordon. BRT och spårväg är två systemlösningar som planeras och
byggs i andra växande städer. Ofta ställs systemlösningarna mot varandra, men
man skulle även kunna se BRT som en förberedelse för en spårlösning i ett läge där
efterfrågan på resor ännu inte är tillräckligt stor. En systemlösning som kan vara
attraktiv att värdera i framtiden är så kallad spårfri spårvagn. Spårfri spårvagn är
ungefär en spårvagn på gummihjul, som går på egen bana. Denna systemlösning är
dock ännu oprövad i praktiken har därför valts bort i detta kapitel.
Vilken systemlösning som passar bäst i framtidens kollektivtrafik i Västerås beror
på många faktorer som behöver vägas samman, bland annat: efterfrågan, sträckan
som avses, önskad kvalitet vad gäller turtäthet, möjligheter till stadsutveckling,
miljöfaktorer, skalbarhet, flexibilitet samt kostnad.

5.2 Ny mobilitet

5.2.1 Pågående teknik- och tjänsteutveckling
Det pågår en teknik- och tjänsteutveckling som har potential att förändra transportsystemet så som vi ser det idag, nämligen utvecklingen av elektrifierade, upp-

Figur 29. Grundpelarna framtidens nya
mobilitet. Källa: WSP
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kopplade och självkörande fordon. Därtill pågår en tjänsteutveckling (exempelvis
mobilitet som tjänst) och utveckling av delningsekonomin som har potential att
påverka utbud av tjänster och efterfrågan vad gäller resande i staden.
Utvecklingen kan beskrivas som fem grundpelare som alla behöver samverka för
att samhället ska kunna träda in i en ny mobilitetsfas.18
Uppkopplade fordon och system

Bygger på att fordon och människor kommunicerar med varandra i realtid när de
nyttjar olika trafikslag. Möjliggör en höjd trafiksäkerhet och att trafiken kan planeras och koordineras bättre. Används i viss utsträckning redan idag via t.ex. e-Call  19,
ruttplanering via navigeringssystem och reseplanering inom kollektivtrafiken. En
annan effekt är att det underlättar för de som är ansvariga för drift, underhåll och
framkomlighet.
Autonoma fordon

Utvecklingen av autonoma fordon pågår, det finns dock osäkerheter kring när tekniken är mogen och när lagstiftningen gör det möjligt att köra den typen av fordon.
Autonoma fordon kan leda till ökad trafiksäkerhet, ökad kapacitet, billigare transporter och mindre ytanspråk i urban miljö, eftersom behov av parkeringsplatser kan
minska. Det finns även en riskbild med autonoma fordon, vilket kan handla om data
och integritet, en ökad efterfrågan på bilresor och en förändrad arbetsmarknad.
Elfordon

Ett viktigt steg mot den nya mobiliteten är att i ännu högre grad skifta till en elektrifiering av fordon, främst på grund av de åtaganden som tagits globalt för att reducera miljöpåverkan som förbränningsmotorn har men också för att det minskar
produktionskostnaderna.
Delade fordon

Delningsekonomi är ett etablerat begrepp som involverar flera olika delar av samhället. Inom transportsektorn är det framförallt två huvuddelar, där den ena är sekventiell delning som främst handlar om att flera personer använder en viss typ av
fordon oberoende av varandra. Det vill säga att man frångår principen om individbaserat ägande och istället gemensamt ägande t.ex. via bildelningstjänster. Den andra delen rör simultan delning som istället kretsar kring att man använder fordonen samtidigt, det kan mest liknas med dagens kollektivtrafik. Med delade fordon
finns potential att minska antal fordon och ytan fordonen tar i anspråk.
Styrmedel, pris och affärsmodeller
18 WSP 2017, New Mobility Now - A practial
guide. WSP Global.
19 eCall är en europeisk tjänst för elektroniska nödanrop från motorfordon till en
larmcentral. När ett motorfordon råkar ut för
en olycka skickar fordonet automatiskt sin
geografiska position till en larmcentral.
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Den nya infallsvinkeln som införlivats i begreppet ny mobilitet kretsar främst kring
ägandeskap och hur den privata och offentliga sektorn ska förhålla sig till varandra.
Det kretsar också kring hur ett optimalt prissättningssystem kan utformas och att
de inte ska motverka varandra. Idag finns det flera konkurrerande system men för
att få ut mest nytta i framtiden behöver dessa fungera tillsammans i ett stort enhetligt schema annars riskeras nyttorna att utebli.
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5.2.2 Ny teknik och nya tjänster ersätter
sannolikt inte kollektivtrafik med hög kapacitet
Den pågående teknik- och tjänsteutvecklingen som kortfattat beskrivits ovan kommer enligt vissa bedömare väldigt snabbt och har disruptiva inslag. Enligt andra
kommer inte förändringen bli så stor (eller så snabb) som förutsägs. Forskare menar att om intåget av självkörande fordon följer samma mönster som för andra tidigare fordonstekniker kommer det att ta upp till tre decennier innan de dominerar
fordonsförsäljningen och ytterligare en eller två decennier innan de dominerar trafikarbetet.20
I USA har tjänsteutvecklingen antagligen kommit längst och en studie pekar på
hur resetjänster som Uber och Lyft påverkar transportsystemet i amerikanska städer. Utöver att vara ett komplement till pendeltåg attraherar dessa resetjänster
resenärer som annars skulle ha åkt kollektivt, cyklat eller promenerat. Tjänsterna
tillför alltså fler fordon i vägnätet och bidrar därför inte till att minska trängseln.
En studie av UC Davis menar att resetjänsterna gör kollektivtrafik med buss och tåg
mindre attraktivt (-6 % respektive -3 %). Studien visar också att om Uber och Lyft
inte hade funnits, så hade mellan 49 och 61 procent av resorna inte gjorts alls eller
så hade gång, cykel eller kollektivtrafik använts istället.21
Denna utredning har i tidigare kapitel visat att det finns ett ökat behov av kollektivtrafikresor i Västerås i framtiden. För en effektiv förflyttning av människor
inom en stad krävs en välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik. Det kommer att
vara viktigt att kollektivtrafik ingår som en integrerad del i framtida tjänster. Det
är dock inte självklart att ny teknik och nya tjänster gör att förflyttningen i staden
blir mer effektiv, även om det i teorin finns stor potential exempelvis med autonoma fordon. Ny teknik och nya tjänster kommer sannolikt att förändra resandet och
kanske även resbeteendet, men utredningen bedömer att behovet av kollektivtrafik med hög kapacitet och hög turtäthet kommer att kvarstå även i framtiden. Det
är därför naturligt att studera BRT och spårväg vidare.

5.3 Allmänt om BRT och spårväg

5.3.1 Struktur- samt stadsmiljöbildande egenskaper
Runt om i världen finns sedan länge bevis för att spårvagn bidrar till nytto- och värdeskapande markanvändning och skapar därmed möjligheter för utveckling runt
omkring hållplatserna i form av handel, bostäder, arbetsplatser, mm. När en spårvägslinje väl har byggts, så kommer den med stor sannolikhet finnas kvar länge.
Man kan därmed säga att spårväg har strukturbildande egenskaper.
BRT beskrivs ofta enligt principen att planera för samma förutsättningar som
gäller för spårväg, vilket innebär skapandet av egna körbanor eller åtminstone kollektivtrafikkörfält, ge prioritet i korsningar, skapandet av gena linjedragningar, påstigning i plattformsnivå och ett längre avstånd mellan hållplatser, för att uppnå en
högre medelhastighet och skapa en mer attraktiv lösning. BRT har potential att ha
strukturbildande egenskaper, men det finns ännu för få exempel för att kunna dra
definitiva slutsatser kring detta.
För spårväg är det vanligt att på vissa sträckningar skapa gräsbeväxta spårområden, för att på så sätt skapa en grönare stadsmiljö och tydligt avskärma området från blandtrafik. För BRT är motsvarande ovanligt, men det finns exempel med
hårdgjorda ytor som har gräs eller konstgräs emellan anpassat för bussar.

20 Litman, T (2017); Autonomous Vehicle
Implementation Predictions - Implications
for Transport Planning. Victoria Transport
Policy Institute
21 Clewlow., R, Mishra., G (2017); Disruptive
Transportation – The adoption, utilization and
Impacts of Ride-Hailing in the United States.
Research report UCD-ITS-RR-17-07
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5.3.2 Linje- och fordonskapacitet
Storleken på fordonen och turtätheten påverkar en linjes kapacitet, men även hur
snabbt och smidigt på- och avstigning fungerar samt hur prioriteringen av trafiken
sker jämfört med andra trafikslag.
Spårvagnar har fördel i högre kapacitet per fordon. Moderna spårvagnar är längre än de bussar som finns på marknaden.22 Spårvagnar har både fler sittplatser och
möjlighet till fler stående passagerare än vad BRT har. Stående passagerare har även
en bättre komfort i fordon som går på spår, eftersom friktion och vibrationer minskar jämfört med med buss. Det antal sittande passagerare som ett fordon rymmer
varierar beroende på hur många dörrar som finns samt om dörrar finns på båda
sidor. För bussar avgör även drivlinan hur många passagerare som ryms beroende
på utrymmet för tekniken som behövs. För spårvagnar finns en klar fördel i att om
kapaciteten inte räcker, kan man koppla på ett vagnsätt till under förutsättningen
att hållplatserna klarar av längre fordon. Denna möjlighet är inte naturlig för BRT,
även om det finns exempel där bussläp används för att öka kapaciteten.
En viktig del i hur resenärer värderar kollektivtrafiken och dess attraktivitet kan
härledas till fördelningen av sitt- och ståplatser. Det är givet att attraktiviteten
sjunker när resenärer hänvisas till att stå under mer än korta perioder. Riktlinjer
för trafiken inom SL ger en bra fingervisning för vilka kvalitetsmått som bör användas för ståplatsutnyttjandet i stadstrafik.
• God standard: Restid upp till längst 10 minuter i buss respektive 15 minuter i
spårfordon som ståplatsresenär.
• Medelgod standard: Restid mellan 10–15 minuter i buss respektive 15–20
minuter i spårfordon som ståplatsresenär.
• Låg standard: Restid som överstiger 15 minuter i buss respektive 20 minuter i
spårfordon som ståplatsresenär.

I Tabell 1 redovisas en schablon för hur många passagerare som ryms i respektive
fordonstyp samt en bedömning om hur många som praktiskt kan vistas i fordonen
utan att komforten sjunker för mycket. Många nya modeller av bussar och spårvagnar dimensioneras för att rymma fler stående passagerare än tidigare.
Tabell 1. Teoretisk fordonskapacitet buss och spårvagn.

Fordonslängd

Max antal
passagerare

Praktiskt antal
passagerare

BRT

18 meter

120

100

24 meter

160

130

Spårväg

30 meter

185

150

Ett fordons kapacitet varierar beroende på vilken modell som avses och vem som
tillverkat fordonen, samt eventuella krav på inredningen från beställaren. I praktiken påverkar dessutom faktorer som exempelvis hur mycket packning och barnvagnar som finns ombord. Speciellt i spårfordon och busstyper mellan 18–24 m som
används i stråk där hög kapacitet behövs är det vanligt att ståplatsutrymme prioriteras i förhållande till antalet sittplatser. Det mått som generellt används i Sverige
för att beräkna ståplatsutrymmet är 4–5 personer per kvadratmeter.23 24
Definitionen för praktiskt antal passagerare är en bedömning av hur många
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samtidiga passagerare som ryms ombord på fordonen innan komforten minskar
och trängseln blir för påtaglig för resenärerna. Samtidigt behöver man ha i åtanke
att det inte är ekonomiskt motiverat att alltid, oavsett tid och plats dimensionera
trafikutbudet för att erbjuda samtliga resenärer en sittplats. Inom utredningen visas resultat som pekar på att ståplatsutnyttjandet till stor del är begränsat till enstaka linjer, kortare sträckor och under en begränsad del av maxtimmen.
Tabell 2 ger en teoretisk bild av kapaciteten per timme och riktning hos olika fordon av olika längd för BRT och spårväg. Förutsättningarna är identiska vad gäller
medelhastighet och framkomlighet. Frekvensen är satt till 10, 7,5 respektive 5 minuter. Antagandet om antal passagerare per fordon innebär en hög andel stående passagerare, vilket kan accepteras under kortare sträckor och under vissa tider på dygnet. Således illustrerar Tabell 2 teoretisk kapacitet vid morgonens maxtimme (7–8).
Tabell 2. Tabell 2 – Praktisk fordonskapacitet buss och spårvagn per timme.
Praktisk kapacitet

Kapacitet per timme och riktning, med frekvensen
10 min

7,5 min

5 min

BRT 18 meter

600

800

1 200

BRT 24 meter

780

1 040

1 560

Spårväg 30 meter

900

1 200

1 800

Utgångpunkten i Tabell 2 är att beskriva antalet resenärer som i praktiken kan färdas på respektive fordon och riktning. Uträkningen är baserad på det praktiska
antalet samtidiga resenärer multiplicerat med antalet avgångar. I verkligheten är
dock kapaciteten högre än de siffror som redovisas i tabellen. Det beror på att det
löpande längs med linjesträckningen sker av- och påstigning som möjliggör att fler
personer kan nyttja den erbjudna trafiken utan att man når kapacitetstaket.
Av de olika kollektivtrafikåtgärder som användas som medel för att nå olika mål
i trafiken är viktigt att förstå hur dessa påverkar resenärerna och kunna beräkna
effekterna utifrån resenärspåverkan. Denna värderingsdata mynnar ut i det man
vanligtvis kallar resuppoffring och summeras till generaliserad reskostnad. Utifrån
den generaliserade kostnaden får man en samlad bedömning hur resenärerna värderar de olika faktorer som ingår i resan. En jämförelse kan göras med hur den
generaliserade kostnaden ser ut i Stavanger, Norge. Där har man fått fram att resenärerna värderar restiden på genomsnittsresa med sittplats till 21 % av uppoffringen att resa, medan restid med ståplats endast motsvarar 1 %. Vilket betyder att ca
25 % av uppoffringen i Stavangers kollektivtrafik är kopplat till restiden ombord på
fordonet. Resterande 75 % av uppoffringen har med andra faktorer med resan att
göra, t.ex. tiden det tar till och från hållplatsen, priset för resan och väntetiden vid
hållplatsen. Baserat på exemplet från Stavanger kan man konstatera att trängseln
och komforten under själva resan inte är den dominerade faktorn bakom kollektivtrafikens attraktivitet.25
5.3.3 Miljö, utsläpp och buller
Spårvagnar är av tradition eldrivna med hjälp av kontaktledningar ovanför banan
eller via en strömskena i marken. Det finns numera även varianter med inbyggda
batterier, som medför drift under kortare sträckor utan kontaktledning.

22 Litman, T (2017); Autonomous Vehicle
Implementation Predictions - Implications
for Transport Planning. Victoria Transport
Policy Institute
23 Riktlinjer planering av kollektrafiken i
Stockholms län, Trafikförvaltningen 2017-0109
24 Buss, BRT och Spårväg- en jämförelse,
WSP 2011:1
25 Urbanet Analyse, kollektivtrafik- utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter,
2017.

Framtidens kollektivtrafik Västerås – Delprojekt 1: Övergripande slutrapport

45

Bussar är å andra sidan av tradition drivna av förbränningsmotorer, med undantag av trådbussar. De senaste åren har en elektrifiering av bussar påbörjats och bara
genom byte till elmotor uppnås en betydligt högre energieffektivitet i framdrivningen. Vid antagandet att BRT kommer att vara eldriven i framtiden är energianvändningen vid framdrift nästan jämförbar med spårväg, 0,20 kWh/personkm
för BRT jämfört med ca 0,014 kWh/personkm för spårväg.26 Väljer man att studera
energianvändningen för underhåll, fordonstillverkning och service visas ungefär
samma resultat, BRT och spårväg har snarlikt resultat. Samma sak gäller energianvändningen vad gäller byggnation av väg respektive spårväg, under förutsättning
att ny väg behöver byggas.27
Under förutsättning att både BRT och spårväg har elektrisk drift uppstår inga
utsläpp vid framdrivningen av fordonet för endera systemlösningen. Det som påverkar är hur elen framställs.
Elektriska motorer bullrar avsevärt mindre än förbränningsmotorer, både vid
stillastående, vid acceleration och under körning med jämn hastighet. Vid elektrifierad BRT är skillnaden i buller jämfört med spårväg liten och möjligen till BRT:s
fördel. Spårvagnar är dock betydligt tyngre än bussar, vilket ökar risken för vibrationer. Vibrationer kan dock förebyggas vid anläggandet och genom välplanerade
underhållsåtgärder.
5.3.4 Flexibilitet
Vid vägarbeten eller andra störningar kan man ofta tillfälligt lägga om linjen till
närliggande vägar för vanlig buss. BRT som karaktäriseras av längre och större bussar, i högre utsträckning anpassad körsträcka och eventuellt också separata körbanor, innebär ett system med mindre flexibilitet. Jämfört med spårvagn är ändå BRT
betydligt mer flexibelt, då tillfällig omläggning av linjen i många fall bör kunna göras till annan väg. Även möjligheten att snabbt få tag i eventuella ersättningsfordon
är till BRT:s fördel.
5.3.5 Teknikutveckling
Stora teknikföretag och fordonstillverkare har under det senaste decenniet satsat
på att utveckla autonoma fordon. Flera autonoma minibussar testas eller har testats
runt om i världen och även i Sverige. Tester av större autonoma bussar kommer att
genomföras i närtid. Det är dock osäkert när tekniken är mogen och därmed möjlig
att applicera i verkligheten.
Förarlös spårväg i en mer komplex stadsmiljö testas just nu på olika håll runt om i
världen. För övrig spårbunden trafik har utvecklingen nått längst för banor som är
helt avskilda från övrig trafik. Metron i Köpenhamn och Paris samt Docklands Light
Railway i London är exempel på spårbunden trafik utan förare.

5.4 BRT eller spårväg i Västerås

26 Fröne 2016, Buss eller spårvagn? Linnéuniversitetet
27 WSP 2011, Buss, BRT och Spårväg – en
jämförelse. SNT
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5.4.1 Efterfrågan
Efterfrågan i enlighet med Vision 2050
Utredningen har i tidigare kapitel redovisat ett paket av åtgärder som tillsammans
bildar Vision 2050. En av åtgårderna i Vision 2050 handlar om ökad turtäthet. I teorin går det att ha mycket hög turtäthet med en buss varje eller varannan minut. I
praktiken visar det sig ofta vara svårt att nå högre turtäthet än 5 minuter. Det är
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därför av intresse att identifiera de stråk eller linjer som behöver högre kapacitet
genom att öka antalet passagerare.
Figur 30 illustrerar resefterfrågan för maxtimmen i riktning mot Västerås Central
i enlighet med Vision 2050 för kollektivtrafiken. Samtliga resor för samtliga linjer
(inklusive regionbussar) illustreras.
Under maxtimmen är antalet resenärer i de perifera delarna av respektive linjestråk i storleksordningen 250-500 resenärer per timme. Närmare Östra, Södra,
Västra och Norra Ringvägen går flera linjer samman och då uppgår antalet resenärer till i storleksordningen mellan 500-2500 resenärer. Det högsta antalet resenärer
återfinns sammanlagt för linje 1-5, 11-12, 22 och 24 som passerar under järnvägsviadukten på Pilgatan samt på Södra Ringvägen. Vid de punkter eller snitt på kartan där efterfrågan överstiger 1 000 resenärer per timme går i dagsläget minst två
busslinjer.

Figur 30. Efterfrågan för kollektivtrafik
under morgonens maxtimme (7-8) enligt Vision 2050 i riktning mot Västerås
Central.
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5.4.2 Kostnader
Inledning
För illustrera vad BRT och spårväg skulle innebära ur ett ekonomiskt perspektiv har
schablonmässiga kostnader beräknats för linje 1. Linje 1 har valts ut med hänsyn till
att antal resor är högst år 2050, enligt utredningens prognoser.
Både BRT och spårväg antas i kalkylen ha liknande förutsättningar vad gäller
framkomlighet, restider och antal hållplatser. Kalkylen utgår i huvudsak från de
uppgifter som återfinns i WSPs förstudie och innehåller således samma osäkerheter.28 Marknaden för elbussar har dock utvecklats snabbt de senaste åren och redan
på kort sikt bedöms det vara mer rimligt att satsa på eldriven istället för gasdriven
BRT, därför har detta justerats jämfört med förstudien. På vilket sätt som överföring
av elenergi till bussars elmotorer kommer att ske i ett framtidsperspektiv är svårt
att bedöma, särskilt på längre sikt. För enkelhetens skull har det därför antagits i
grunden samma kalkylantaganden som för gasbuss i förstudien, med en justering
för högre kostnader vad gäller drift- och underhåll för infrastrukturen samt högre
investeringskostnader för elbussar. En nackdel med kalkylmetoden är att det troligen kommer att vara möjligt att, åtminstone delvis, anpassa befintliga linjesträckningar för BRT. Kalkylen återspeglar däremot byggnation av helt ny vägsträckning
och detta är antagligen nödvändigt om man senare ska bygga spårväg på samma
sträcka. Men ska man enbart bygga för BRT innebär det att kostnaden är överskattad. För spårväg är det däremot nödvändigt att bygga helt ny infrastruktur, eftersom detta inte finns sedan tidigare.
Antaganden

28 WSP 2017, Framtidens kollektivtrafik i Västerås – inledande förstudie
29 Trafikverket, Samhällsekonomi för spårvagn, 2015-11-17
30 Sydsvenskan 2018-12-12 – ”Så mycket
dyrare blir spårvagnsdepån”
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Linje 1 har idag 30 hållplatser och avstånden mellan varje hållplats är i genomsnitt 450 meter. Vid en satsning på BRT eller spårväg bör man överväga att minska
antalet hållplatser för att uppnå kortare restider, högre kapacitet och ett mer effektivt utnyttjande av fordonen. För kalkylen har antagits att antalet hållplatser
minskar till 25 samt att linjens sträckning förbättras något, så att en sammanlagd
restidsvinst om ca 7 minuter uppstår i förhållande till dagens tidtabell.
Antal fordon har beräknats utifrån efterfrågan enligt Vision 2050. Resebehovet
beräknas då tillgodoses med 9 BRT-bussar, 24 meters, respektive 6 spårvagnar, 30
meters. För utbudskilometer har det antagits samma linjesträckning som linje 1 i
dagsläget med en turtäthet på 10 minuter för BRT respektive 15 minuter för spårvagn för att täcka det förväntande behovet och kapaciteten i fordonen.
Kostnader för investering, drift och underhåll är även de osäkra vilket beror på
de olika effektsamband som finns kopplade till hur trafikeringen, linjedragning och
byggnationen av nödvändig infrastruktur. För investeringskostnaden har utredningen utgått från den tidigare förstudien. För drift och underhåll har utredningen
utgått delvis från tidigare förstudien och delvis från Trafikverkets ASEK-modeller.
Att det finns variation i värden mellan olika trafikområden och städer är givet. Förutsättningar i form av fysiska kriterium, turtäthet, ålder på fordon och anläggning
m.m spelar en stor roll i hur effektivt ett system kan vara och hur ofta underhåll behöver utföras. I en jämförelse som konsultföretaget Sweco gjort åt Trafikverket går
det att finna skillnader mellan Göteborg, Norrköping och Oslo avseende drift- och
underhållskostnader. I beräkningar exklusive leasing av fordon uppgår Göteborgs
kostnader till 48,4 kr per km, Norrköpings till 43,6 kr per km och Oslos 83,9 NOK per
km. Räknar man in leasingkostnader för fordonen blir skillnaderna större eftersom
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fordonsammansättningen städerna emellan varierar i stor utsträckning.29 Att det
finns en diskrepens i värdena mellan de olika städerna går till stor del att förklara
med de olika effektsambanden som finns. Trafikeringen i Göteborg är till exempel
mer omfattande än i Norrköping, man kör med olika typer av fordon och utbudet är
större i Göteborg vilket sliter mer på anläggningen och ger upphov till mer underhåll.
Samtliga antaganden framgår av Tabell 3. För att göra en noggrannare uppskattning av kostnaden över tid behöver även livslängd på infrastruktur och fordon beaktas, vilket inte inkluderats i denna överslagsmässiga beräkning.
Tabell 3. Tabell 3 – Schablonmässiga antaganden för kostnadsberäkning. Källa: ASEK
samt WSPs förstudie samt utredningens egna beräkningar
Kostnad
Antal hållplatser
Antal fordon
Antal utbudskilometer per år
Investering infrastruktur, mkr per km
Investering fordon, mkr per fordon
DoU infrastruktur, mkr per km och år
DoU fordon, kr per utbudskilometer och fordon

Investeringskostnader

BRT (el)

Spårväg

25

25

9

6

868 000

633 000

50

100

6

25

0,25

1

8,5
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Baserat på antaganden och beräkningar ovan har de schablonmässiga investeringskostnaderna beräknats till i storleksordningen 0,7 miljarder kronor för BRT och 1,4
miljarder kronor för spårväg. Det finns stora osäkerheter kring kostnaderna och för
att utgöra ett beslutsunderlag behöver en mer grundläggande analys av förutsättningarna göras linje för linje eller snarare för systemet som helhet.
I investeringskostnaden ingår inte någon post för depå avseende BRT eller spårväg. I förstudien redovisas ett nyckeltal för depå per fordon, men denna kostnad
bör användas för att beräkna kostnaden för att försörja ett helt linjenät med en
viss systemlösning. Således blir inte relevant att beräkna här då endast en linje exemplifieras. Depåkostnaden är dock inte oväsentlig och bör omnämnas. Nuvarande bussdepå i Västerås kan utrymmesmässigt inte hantera dubbelledade bussar. I
den pågående bussdepåutredningen, Delprojekt 4, pågår lokaliseringsöversyn och i
detta arbete finns längre bussar med som en viktig faktor. Det uppstår naturligtvis
samordningsvinster både vad gäller investering och drift genom att samla BRT och
övriga bussar i samma depå.
En spårvagnsdepå är en enskilt hög investering och verksamheten går sannolikt
inte att samordna med någon annan verksamhet. Ett aktuellt exempel på investeringskostnaden för en depå som byggs för en enskild spårvagnslinje är den för
spårväg i Lund, Brunnshög, som byggs av Skånetrafiken. Denna beräknas kosta 270
miljoner kronor för en spårvägslinje.30

Investeringskostnad,
mnkr
Fordon
Infrastruktur
1500
1250
1000
750
500
250
0

BRT (el)

Spårväg

Figur 31. Schablonmässig kostnad
för investering för BRT respektive
spårväg för linje 1.
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Drift och underhåll,
mnkr per år
Fordon
Infrastruktur
300

Baserat på antaganden och beräkningar ovan har de schablonmässiga drift- och underhållskostnaderna beräknats till i storleksordningen 70 miljoner kronor för BRT
och 180 miljoner kronor för spårväg. Det finns stora osäkerheter kring kostnaderna
och för att utgöra ett beslutsunderlag behöver en mer grundläggande analys av förutsättningarna göras linje för linje eller snarare för systemet som helhet.
Järnvägsviadukten

200
100
0

Drift och underhåll

BRT (el)

Spårväg

Figur 32. Schablonmässig kostnad,
drift och underhåll, för BRT respektive spårväg för linje 1.

På Pilgatan finns en järnvägsviadukt under vilken linje 1-5, 11-12, 22 samt 24 passerar. Maximal fri höjd för fordon som passerar är 3,5 meter. Bussar (med undantag
för dubbeldäckare) brukar vara max ca 3,4 meter höga. Spårvagnar är vanligtvis
drygt 3,5 meter höga från överkant på spåret. Därtill tillkommer höjden för strömavtagaren (ytterligare drygt 2 – 5 meter). Förutom spårvagnen och strömavtagaren
behövs utrymme för tråd samt upphängning. Spårväg förutsätter alltså en förändrad linjedragning alternativt en förändring av järnvägsbron. För BRT är vägbredden under järnvägsbron begränsad vad gäller att anlägga egen bussbana utan att
kraftigt inskränka biltrafikens möjligheter att ta sig fram. Denna utredning har
dock inte gjort någon bedömning av vad en ny järnvägsbro skulle kosta eller analyserat en omdragning av befintliga kollektivtrafiklinjer.
5.4.3 Vad bör man välja?
För att fatta bra beslut om vilka satsningar på kollektivtrafiken som bör göras i
framtiden är det nödvändigt att väga samman en rad olika aspekter som efterfrågan på resor, möjligheter till stadsutveckling, miljöeffekter, investerings- och driftkostnader m.m.
De faktorer där det finns stor skillnad mellan eldriven BRT och spårväg är kapaciteten, investerings- och driftkostnaderna och eventuellt även möjligheterna till
stadsutveckling. Vid utvärdering av kapacitet framstår det som att den kapacitet
som 24 meters BRT erbjuder kommer att vara tillräcklig år 2050 i enlighet med utredningens Vision 2050. En schablonmässig kostnadsberäkning har gjorts för BRT
och spårväg för linje 1 och den pekar på att kostnadsskillnaden mellan BRT och
spårväg är stor åtminstone enligt detta sätt att räkna på. Utredningen gör bedömningen att det i dagsläget inte går att motivera merkostnaden för att göra en satsning på spårväg. I en situation där man närmar sig kapacitetstaket för BRT behöver
nya bedömningar göras. Vad som är svårare att avgöra är om spårvägens erkända värdeskapande och strukturerande egenskaper övertrumfar resonemang kring
ekonomi och kapacitet.
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6. SAMLAD BEDÖMNING
OCH VIDARE ARBETE
6.1 Satsa i flera dimensioner

Kollektivtrafik är en viktig komponent när man planerar nya attraktiva områden
med god tillgänglighet, men kollektivtrafiken står för mer än bara en förflyttning
från A till B. Långsiktiga satsningar på kollektivtrafikstråk som en integrerad del av
stadsutvecklingen ger en strukturerad helhet som bidrar till att skapa en attraktiv
stad. I linje med ett ökat hållbarhetsfokus innebär det att göra ett medvetet val, att
kollektivtrafiken inte bara ska finnas utan också prioriteras i staden. Att satsa på
kollektivtrafiken blir meningslöst om bussen hamnar i samma köer som bilarna.
Andra sidan av samma mynt är att vidta åtgärder som gör det avsevärt mindre attraktivt att använda bilen. Man måste bestämma sig för hur staden ska se ut och våga
fatta de beslut som krävs för att förverkliga denna målbild.
Som tidigare konstaterats driver befolkningsökning, ökad mobilitet och generella
inkomstökningar ett ökat resande. I Västerås fall – där målen innebär att de tillkommande resorna inte ska ske med bil – betyder detta att kollektivtrafiken och andra hållbara transportsätt ska bli ännu mer attraktiva än i nuläget. För att kunna få
till en sådan utveckling krävs det ökade satsningar på en rad olika områden, vilket
i sin tur kostar mycket pengar. I den diskussionen är det viktigt att poängtera att
man inte enbart kan satsa på att förbättra kollektivtrafiken: dels är det en ineffektiv
strategi för att vinna över bilisterna (då de fortfarande kommer att ha samma förutsättningar som tidigare), dels är det ett kostnadsdrivande alternativ. Det behövs
alltså samordnade åtgärder där man förbättrar för kollektivtrafiken på bred front
men även implementerar åtgärder som verkar begränsande för bilismen, vilket
denna utredning har uttryckt i Vision 2050 i form av en kombination av åtgärder
som även inkluderar ökade bilkostnader. Studier som gjorts i Norge visar på två
olika scenarion som utvärderar hur mycket det årliga driftstillskottet behöver vara
för att nå deras mål om nolltillväxt i biltrafik. Bedriver man en kombinerad strategi
som innehåller såväl kollektivtrafikfrämjande åtgärder som en restriktiv bilpolitik
så kan kostnader hamna 2-3 gånger lägre i jämförelse med om man ensidigt satsar
på kollektivtrafiken.31
För att få till önskade resvanor behövs det naturligtvis djupgående analyser för enskilda fall, då flera olika faktorer och lokala förutsättningar spelar in. Det finns dock
en del generella rekommendationer som kan bidra till effektiva kollektivtrafikåtgärder, som att störst effekt fås genom att satsa på dem som reser sällan. Sällanresenärer är lättare att få att resa oftare, jämfört med att vinna över dem som aldrig nyttjar
kollektivtrafiken. Vidare bör fokus läggas där konkurrensförhållandet mellan bil och
kollektivtrafiken redan ligger på en ganska bra nivå, alltså inte där kollektivtrafiken
är mycket bättre eller mycket sämre. Centralt är att identifiera de målpunkter som
resenärerna vill ha tillgång till och i möjligaste mån utveckla kollektivtrafiken därefter. Detta har varit en av utgångspunkterna för skapandet av Vision 2050.
Med stadens och regionens ambitiösa mål i åtanke är det tydligt att ett helhetsgrepp är nödvändigt för att skapa de förutsättningar som krävs för en övergång till
ett mer hållbart resande i framtiden. Vision 2050 ska betraktas som en paketlös-

31 Kollektivtrafik, utmaningar, möjligheter
och lösningar för tätorter, Urbanet, s 81.
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ning, där alla ingående delar bidrar till en mer attraktiv kollektivtrafik och ett mer
hållbart transportsystem. Enskilda åtgärder ger vissa effekter men det är kombinationen som ger de verkliga möjligheterna att skapa framtidens kollektivtrafik i
Västerås. Generellt visar resultaten också en ökad efterfrågan på cykelresor. Det är
därför viktigt att parallellt med en framtida satsning på kollektivtrafiken även satsa
på kollektivtrafikstråken ur ett gång- och cykelperspektiv. På detta sätt uppmuntras att korta resor genomförs med dessa transportslag.

6.2 Stråk att utveckla och reservera

Utredningen visar att i framtiden kommer de redan starka stråken längs linje 1-4
att fortsätta växa. Vision 2050 visar särskild högt resande på linje 1 och linje 4, med
över 22 000 resor per linje och dag. Även linje 5 och 6 utvecklas starkt och prognosen visar ett dagligt resande år 2050 på drygt 10 000 per linje. Därtill bör även läggas
resandet på linje 12, 21, 22 och 23 som ökar kraftigt. Utredningen visar också att det
i framtiden trots ökad turtäthet kan uppstå kapacitetsproblem. Därför kan det vara
lämpligt att redan på kort sikt börja planera för fordon med högre kapacitet. I enlighet med tidigare slutsatser rekommenderas satsningen innebära standard samt
fordon enligt BRT.
I Figur 33 illustreras de stråk som utredningen bedömer som särskilt viktiga för
framtida utveckling. De gröna stråken pekas ut som prioriterade stråk för högre
kapacitet redan i närtid. I öst-västlig riktning går linje 1, som har störst resande
både idag och i Vision 2050, samtidigt som det nya Akutsjukhuset byggs och Bäckby
C planeras med kapacitetsstark BRT i åtanke. Det nord-sydliga gröna stråket (del
av linje 2) kopplar till nya utvecklingsområden i Rocklunda och kring Mälardalens
högskola (Figur 34) och har en för ändamålet gynnsam infrastruktur. Inriktningen
är att börja med dessa stråk och anta ett helhetsperspektiv, med kollektivtrafikkörfält, prioritet i korsningar, hög hållplatsstandard mm.
De orangea stråken reserveras för framtida utveckling i korridorer där högre resandeflöden förväntas framgent, men där det inte finns till exempel prioriterade
kollektivtrafikkörfält idag. Dessa knyter an till bland annat utvecklingsområden
som Södra Källtorp, Sätra och Finnslätten (linje 3-4), samt omfattar ett stråk norrut
för bättre koppling till den regionala trafiken. Reservat ska tolkas som att möjligheterna att göra framtida satsningar på kollektivtrafik av hög kapacitet inte ska
byggas bort på dessa stråk (se vidare nedan). En ”framtidssäkring” av detta slag
bör kompletteras med att såväl den inre som den yttre ringleden (blåa stråk) has i
åtanke för framtida kollektivtrafikstråk i det fortsatta arbetet.
Vision 2050 med sina utpekade starka stråk knyter även an till regiontrafiken,
dels i noder som finns redan idag, dels i potentiella kommande knutpunkter som
exempelvis ett framtida tågstopp i Finnslätten (Figur 35).
Vad betyder reservat i praktiken?

Reservat ska tolkas som att möjligheterna att göra framtida satsningar på kollektivtrafik, av högre kapacitet, inte ska byggas bort på dessa stråk. Nedan följer en övergripande sammanställning av de riktlinjer som finns för BRT och spårväg, som i vissa fall sammanfaller och ibland inte. För detaljer hänvisas till respektive riktlinje.32
Vilken bredd som reservatet behöver ha beror på vilken utformning som avses,
exempelvis om det handlar om separata kollektivtrafikfält eller ett fält i eller vid
sidan om befintligt fält. För två körfält/spår behövs en bredd om minst 6,5 meter,
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Reserverat stråk för högre kapacitet i närtid
Reserverat stråk för högre kapacitet på längre sikt
Reserverat nytt kollektivtraﬁkstråk

MDH

Rocklunda

Södra Källtorp

Sätra

Figur 33. Utredningens prioriterade
stråk för högre kapacitet och förslag till
reservat för högre kapacitet i framtiden.

Regiontraﬁk

Finnslätten
Sjukhuset
Bäckby

RC

Figur 34. Utredningens prioriterade
stråk i förhållande till planerade större
utvecklingsområden.

Figur 35. Utredningens kollektivtrafiksystem i förhållande till regiontrafikens
noder.
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men för spårväg gärna upp emot 10 meter. Det senare beror på om det handlar om
en sträckning i stadskärnan eller på egen banvall utanför den direkta stadskärnan,
samt om kontaktledningen hängs upp mellan fasader eller stolpar.
Höjden varierar likaså beroende på vilken typ av trafikslag som avses. En buss
(med undantag för dubbeldäckare) är vanligtvis max 3,4 meter hög. En spårvagn
inklusive strömavtagare har en höjd mellan vanligtvis 4,2-6,5 meter, därtill tillkommer utrymmet för tråden och upphängningsanordningen.
Horisontalradien varierar med vilken hastighet som är tänkt för sträckningen
och med vilken standard och komfort som efterfrågas. För buss eller spår i gatan
krävs en radie på minst 40 meter, men för högre hastigheter, komfort och standard
krävs en radie på minst 200-300 meter.
Lutningen bör vara max 6 % under 200 meter men gärna max 4 % för spårväg. För
bussar kan lutningen vara max 9 % för medelgod standard.
Hållplatsavstånd i bebyggelse bör för hög standard vara minst 400-500 meter,
men gärna längre avstånd för att korta restiden och öka kapaciteten.
Vid utformning av hållplatser bör det för spårväg vara rakspår eller horisontalradie större än 700 meter längs plattformen. Utrymme för plattformslängd om
minst 35 meter krävs för att klara långa spårvagnar.
Signalprioritet bör ges längs hela sträckningen för att ge kollektivtrafiken bästa
möjliga framkomlighet.

6.3 BRT och spårväg – antingen eller?

32 X2AB (2015) Guidelines för attraktiv
kollektivtrafik med fokus på BRT; X2AB (2015)
Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med
fokus på modern spårväg.
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Utredningen rekommenderar en satsning på BRT, men detta innebär dock inte
att spårväg är uteslutet i framtiden. Det finns både inhemska och internationella exempel på BRT-stråk som byggs i väntan på att i ett senare skede möjliggöra spårbyggnation när det finns tillräckligt resandeunderlag. Lyckas man planera
BRT med liknande förutsättningar som för spårväg och vågar ge busstrafiken lika
hög framkomlighet finns möjligheter att också uppnå attraktiva, strukturbildande
och stadsmässiga egenskaper. Utrymmet i gaturummet som krävs för BRT respektive spårväg är snarlikt och möjligheterna att skapa utrymmet beror på politisk vilja. Det finns dock osäkerheter kring vad BRT egentligen kan bidra med vad gäller
stadsutveckling, identitet, med mera, eftersom det inte finns forskning kring detta i
någon större utsträckning. Trots detta sker satsningar på BRT runt om i världen och
Sverige där målsättningen är att bland annat uppnå stadsutveckling.
Vid en satsning på BRT eller spårväg uppstår kostnader som överstiger nuvarande systemlösning med vanlig buss. Denna utredning har inte detaljstuderat kostnaderna för respektive lösning. Utifrån uppgifter från projektets förstudie samt
Trafikverket har dock schablonmässiga investerings- och driftskostnader för en
satsning på respektive systemlösning på linje 1 beräknats. Oavsett vilken linje man
analyserar kommer spårväg alltid att vara dyrare än BRT, men hur mycket dyrare
behöver utredas i mer detalj. Med tanke på att utredningen visar att det ur ett efterfrågeperspektiv inte behövs spårväg, framstår det inte kostnadseffektivt att i
dagsläget göra en satsning på spårväg. Det finns dock andra faktorer som väger till
spårvägens fördel och det kan handla om strukturbildning, attraktivitet och värdeskapande egenskaper.
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6.4 Planera med framförhållning

Planeringsinriktningen att Västerås kan ha 230 000 invånare år 2050 innebär med
stor sannolikhet att även resandet kommer att öka i framtiden. Om ingenting görs
är risken stor att ökningen sker med bil, vilket har illustrerats i scenariet Status quo
2050. Vision 2050 visar effekterna av en kombination av åtgärder, som ökar kollektivtrafikens attraktivitet och därmed konkurrensfördel. Vision 2050 ger inte heller
en lika stor total resandeökning till år 2050, vilket är i linje med Västerås och Regionens hållbarhetsfokus.
Utredningens tidshorisont visar att efterfrågan på kollektivtrafikresor ökar i
framtiden men bedömningen är att ökningen åtminstone inte fram till år 2050 motiverar en satsning på spårväg, särskilt om man väger in kostnaden i värderingen.
Detta innebär dock inte att spårbunden trafik är utesluten. Vid riktigt hög efterfrågan är den kapacitet som spårbunden trafik erbjuder, åtminstone med dagens
förutsättningar, överlägsen. Planeringen för framtidens Västerås bör alltså inte
utesluta spårbunden trafik på längre sikt. Det gäller således att ta höjd för exempelvis vissa höjder, bredder samt längre hållplatser. Detta kan göras genom att inrätta
så kallade reservat, i korridorer där man ser behov av att säkra utrymme för såväl
kommande satsningar som åtgärder i närtid.

6.5 Det regionala perspektivet

Under arbetet med Framtidens kollektivtrafik i Västerås har kommunerna i Västmanlands län samverkat och gett synpunkter utifrån respektive kommuns förutsättningar. Detta skedde på en workshop med syfte att identifiera stråk och mönster i
kollektivtrafiken, vad som är bra och vad som är mindre bra idag, samt identifiera vad
som uppfattades vara mest centralt att fokusera på i det fortsatta arbetet. Det regionala perspektivet har varit en integrerad del i arbetet med Framtidens kollektivtrafik
i Västerås. Helhetsgreppet är viktigt att beakta i planeringen för att kollektivtrafiken
i såväl Västerås tätort som i dess närområde ska bli så tillfredställande som möjligt.
Vikten av att den regionala kollektivtrafiken samspelar med Västerås lokaltrafik
lyftes fram särskilt och utgör en central del i utredningen. Med dagens system, där
byte mellan region- och lokaltrafik måste göras i Västerås centrum, skapas onödig
restid som gör kollektivtrafiken oattraktiv. Sjukhuset och Erikslund pekas särskilt
ut som stora målpunkter med ovan beskrivna problem. Det framkom också att den
inomkommunala kollektivtrafiken inte är synkroniserad med den regionala kollektivtrafiken, att ankomst- och avgångstider mellan lokalbussar och regionbussar/-tåg skapar onödig väntetid.
Vision 2050 syftar till att öka kapaciteten och förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, vilket är till gagn även för de regionala resenärerna eftersom restiden inne i Västerås också är en stor del av den totala restiden för de regionresorna.
Den föreslagna tvärförbindelsen medför stor nytta för de regionala resorna, då fler
noder utanför Västerås centrum underlättar mer optimala byten mellan den regionala kollektivtrafiken och Västerås lokaltrafik.
Övriga kommuners behov av kollektivtrafik, kopplat till den regionala kollektivtrafiken, kartläggs och sammanställs i det pågående fortsättningsarbetet, se avsnitt
1.3. Där utreds hur kollektivtrafiken kan tillgängliggöras för så många som möjligt
med hänsyn till planerade bostadsområden. En huvudfråga är att se över behov av
och möjligheter till bättre anslutningar mellan inomkommunal och regional kol-
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lektivtrafik, med såväl buss som tåg. Den pågående utredningen ska redovisas under hösten 2019 och utgör en fristående bilaga till denna slutrapport.

6.6 Nästa steg

Denna utredning har gjort vissa antaganden och analyserat ett kollektivtrafiksystem år 2050 på en övergripande nivå. Inför ett praktiskt genomförande av de åtgärder som ingår i Vision 2050 behöver ett antal mer detaljerade analyser genomföras.
Arbetet borde omfatta, men inte begränsas till, följande:
• Genomförandestrategi för de åtgärdsförslag som utredningen tagit fram, bl a
tvärförbindelsens och shuttle-bussens dragning.
• Studera framkomlighet i vissa nyckelpunkter – förslagsvis genom
mikrosimulering där fordonen interagerar med varandra.
• Kollektivtrafikreservat – praktisk och fysisk inventering av reservat. Vilka
begränsningar finns och hur kan framtida behov tillgodoses?
• Fördjupad utredning av BRT och spårväg
- Förutsättningar för optimal linjedragning, antal hållplatser, upptagningsområden, restider, m.m.
- Kostnader, investering, samhällsekonomisk bedömning, finansieringsmöjligheter, m.m.
Västerås stad kommer under 2019 påbörja arbetet med en aktualitetsbedömning av
Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, samt utvärdera Trafikplan 2030 strategidel.
Region Västmanland arbetar bl.a. med en ny Regional utvecklingsstrategi som
är på remiss under 2019 och som siktar på regionens inriktning mot 2030. Även
Regionen har ytterligare strategiska dokument som Trafikplan 2030 och Trafikförsörjningsprogrammet.

6.7 Avslutningsvis

Denna rapport bör ses som ett kunskapsunderlag för det vidare arbetet, hur Västerås stad och Region Västmanland fortsatt bör resonera för att möta framtiden och
kunna erbjuda ett hållbart transportsystem i en växande såväl stad som region. Ett
transportsystem som länkar till omvärlden och möjliggör bekväma och tidseffektiva
arbetsresor både lokalt och regionalt. Ett trafikslag som smälter in som en självklar
funktion i en smart, yteffektiv och trivsam stad. En kollektivtrafik som möjliggöra
att man enkelt kan nå utbildning och arbetsmarknad fast man bor på annan ort. Som
skapar möjlighet till möten och jämlikhet. Att inte planera, dimensionera, prioritera
och investera i denna grundläggande samhällsfunktion kostar – både för den ekonomiska, ekologiska, och sociala hållbarheten. Hållbar samhällsplanering helt enkelt!
I den fortsatta processen med olika strategiska dokument för hur planeringsinriktningen ska fortsätta framåt, kommer även kollektivtrafikens roll att hanteras
och beskrivas. Utifrån denna process får sedan beslut fattas om hur planering, dimensionering, prioritering och investering fortsatt ska hanteras vad gäller transportsystemet i allmänhet och kollektivtrafikens roll, funktion och utrymme i synnerhet. Parallellt med detta arbete fortsätter de pågående projekten från delprojekt
”framkomlighet”, ”elektrifiering” och ”depålokalisering”.
Med god samverkan och dialog bör Region Västmanland tillsammans med Västerås stad gemensamt staka ut riktningen och sätta kurs mot Framtidens kollektivtrafik!
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7. RESULTATBILAGA
Modellerade utredningspaket betecknas:
• UP1a – Högre kapacitet, turutbudsökning ca 25%
• UP1b – Högre kapacitet, turutbudsökning ca 50%
• UP2 – Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken
• UP3 – Tvärförbindelse
• UP4 – Kollektivtrafik till Öster Mälarstrand
• UP5a – Kombination av UP1a+2+3+4 samt ökade bilkostnader
• UP5b – Kombination av UP1b+2+3+4 samt ökade bilkostnader
• UP5c – Endast ökade bilkostnader
För de olika scenarierna används i diagrammen ofta förkortningar av utrymmesskäl:
• Nuläge (2016) = Nuläge = Nu2016
• Status quo 2050 = JA2050
• Vision 2050 = UP5b

7.1 Översikt antal resor per dag
7.1.1 Jämförelse per utredningspaket
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7.1.2 Jämförelse på linjenivå
I följande diagram visas antal resor för nuläget (2016), Status quo 2050 och Vision
2050 parallellt för stadslinjer, förortslinjer och regionbussar. Observera att sorteringen på linjenummer har ändrats, samt att skalan på y-axeln varierar, jämfört
med tidigare presenterade diagram. Detta har gjorts i syfte att underlätta utläsningen av de olika värdena.
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7.2 Restidskvot

Tabellen visar restidskvoter i ett antal utvalda resrelationer för nuläge (2016), Status quo samt Vision 2050.
Nulägeskolumnen visar restidskvoten (kollektivtrafik / bil) baserat på åktid och
eventuell bytestid för kollektivtrafikresor. Det kan dock vara svårt att illustrera förändringar i den restidskvoten på ett rättvisande sätt. En faktisk kollektivtrafikresa
innehåller också gångtider till och från hållplatserna samt en väntetid vid första
hållplatsen. I modellen har det gjorts en viktning av de olika restidskomponenterna
som innebär att en gångtidsminut upplevs som ”längre” än en minut ombord på
bussen. Det innebär att det kan vara värt att spendera lite längre tid på bussen för
att få kortare väntetid. I verkligheten är det också denna totala, viktade restid som
resenärerna försöker minimera.
Ett förbättrat kollektivtrafikutbud kan alltså resultera i att åktiden i en relation
ökar på grund av att det leder till minskningar av gång- eller bytestider. Restidskvoten kan således bli sämre i en situation trots att den upplevs som en förbättring.
Restidskvoten vid Status quo 2050 och i Vision 2050 har därför beräknats via den
procentuella förbättringen i upplevd restid, alltså med hänsyn till total restid och
viktningen av olika restidskomponenter.
Skillnaden mellan Status quo 2050 och nuläget ser i några fall mer betydande ut
än mellan Vision 2050 och Status quo 2050. Den ökade biltrafiken 2050 leder till
längre bilrestider, vilket innebär att restidskvoten förbättras även utan några särskilda kollektivtrafikåtgärder. I Vision 2050 är effekten den motsatta – på grund av
bland annat ökade parkerings- och körkostnader är biltrafiken lägre än vid Status
quo 2050, vilket ger kortare bilrestider.
Nuläge 2016

Status quo 2050

Vision 2050

Finnslätten-Västerås resecentrum

1,5

1,4

1,3

Sätra-Finnslätten

2,9

2,8

2,7

Hammarby-Erikslund

4,3

4,2

3,2

Vallby-Erikslund

4,8

3,9

2,8

Råby-Sjukhuset

2,3

2,1

2,0

Öster Mälarstrand-Sjukhuset

2,1

1,8

1,7

Bjurhovda-Rocklunda

3,3

3,1

2,9

Tillberga-Sjukhuset

3,6

3,6

3,1

Hökåsen-Flygplatsen

3,2

3,1

2,6

Västerås resecentrum-MDH

1,8

1,6

1,5

Västerås resecentrum-Sjukhuset

1,6

1,4

1,4

Sätra-Centrum

2,1

2,1

2,0

Lögarängen-Bäckby

3,1

2,9

2,9
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7.3 Restidsnytta

OBS! Att åtgärderna i UP5c begränsar biltrafiken, vilket innebär att bussarna trängs
med färre bilar i vägnätet. Det skulle kunna leda till något kortare restider för bussarna och därmed restidsnytta för kollektivtrafikresenärerna. Trängseln mellan
kollektivtrafikfordon och bilister modelleras dock inte utan bussarna har fasta restider enligt tidtabell. UP5c ger alltså ingen restidsnytta för kollektivtrafikresenärerna i modellen.
7.3.1 Översikt restidsnytta totalt
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7.3.2 Fördelning av restidsnytta per utredningspaket
UP1a – Ökad kapacitet 25%
Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000

UP1b – Ökad kapacitet 50%
Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000
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UP2 – Ökad framkomlighet
Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000

UP3 – Tvärförbindelse
Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000
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UP4 – Kollektivtrafik till Öster Mälarstrand
Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000

UP5a – Kombination med UP1a
Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000
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UP5b – Vision 2050
Restidsnytta
(minuter/dag)
24 00021 000-24 000
18 000-21 000
15 000-18 000
12 000-15 000
9 000-12 000
6 000-9 000
3 000-6 000
0-3 000
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7.4 Beläggning stadslinjer

Bilderna visar beläggningen på linje 1-6 under morgonens maxkvart, med hjälp av
en skala som beskriver ståplatsstandarden i fyra kategorier:
Låg standard
Medelgod standard
God standard
Sittplatser finns

Skalan är hämtad från SL:s riktlinjer (Riplan) och innebär följande:
• God standard: Högst 20 procent av ståplatserna utnyttjas.
• Medelgod standard: Mellan 20 och 40 procent av ståplatserna utnyttjas.
• Låg standard: Mer än 40 procent av ståplatserna utnyttjas.
7.4.1 Status quo 2050
Linje 1
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Linje 2

Linje 3
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Linje 4

Linje 5
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Linje 6
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7.4.2 Vision 2050
Linje 1

Linje 2
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Linje 3

Linje 4
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Linje 5

Linje 6
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7.5 Påstigande stadslinjer

Bilderna visar total resandevolym samt antal på- och avstigande per hållplats på
linje 1-6, i förhållande till antal sittplatser. Kapaciteten har beräknats enligt följande uppgifter från ABVL:
• Ledvagnar, 18 meter (linje 1-4):
sittande 43 (inkl. fällstolar) + stående 86 = 129 passagerare
• Kortvagnar, 12 meter (linje 5-6):
sittande 31 (inkl. fällstolar) + stående 49 = 80 passagerare
Siffrorna gäller morgonens maxtimme (7-8) men har anpassats för att spegla beläggningen under maxkvarten. Beräkningen bygger på siffror från Stockholm, som
tyder på att resandet under maxkvarten är 20 % högre än under en genomsnittlig
kvart under maxtimmen.
Innehållet i diagrammen läses på följande sätt:
• Staplarna visar antalet påstigande och avstigande resenärer på respektive
hållplats.
• Den övre delen av diagrammet visar resandet i den ena riktningen och den
undre delen visar resandet i den andra riktningen.
• Ytan visar totalt antal resenärer på bussarna. Den mörka ytan avser dagens
resande, medan den ljusa ytan visar resandet i respektive scenario 2050.
• Linjen visar hur många sittplatser som finns på bussarna med hänsyn tagen till
turutbudet i respektive scenario 2050 – det finns alltså fler sittplatser under en
timme i Vision 2050 än i Status quo 2050. Om volymen ligger under linjen så
finns det sittplats till alla.
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7.5.1 Status quo 2050
Linje 1
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Linje 2
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Linje 3
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Linje 4
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Linje 5
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Linje 6
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7.5.2 Vision 2050
Linje 1
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Linje 2
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Linje 3
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Linje 4
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Linje 5
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Linje 6
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7.6 Kostnadsuppskattning

Busstrafiken i Västerås är till skillnad från många andra regioner inte upphandlad, vilket gör att kostnadsstrukturen ser lite annorlunda ut. För att få en bra och
rimlig jämförelse utgår därför kostnadsuppskattningen från Trafikverkets officiella
värderingar enligt ASEK. Enligt ASEK är schablonkostnaden 5,80 kronor per utförd
tidtabellskilometer och 290 kronor per tidtabellstimme. Eftersom dessa kostnader
har använts i beräkningen kommer de inte på ett rättvist sätt motsvara den faktiska
kostnaden som Svealandstrafiken har för den trafik som utförs, vilket gör att den
absoluta summan som beräkningen resulterar i blir missvisande. Däremot kan beräkningarna användas för att beskriva den procentuella skillnaden mellan nuläget
och de olika utredningspaketen. UP5c inkluderas inte eftersom det endast påverkar
kostnader för biltrafiken.

Ökning jmf
Nu2016

JA2050

UP1a

UP1b

UP2

UP3

UP4

UP5a

UP5b

1%

42%

66%

1%

10%

3%

53%

74%

Beräkningarna utgår ifrån tidtabellskilometer och tidtabellstimmar samt tomkörningskilometer och tomkörningstimmar (där tomkörning är baserad på nuvarande depålösning). Eftersom modellen som använts för trafikanalysen endast omfattar vardagstrafiken har produktionen för övriga trafikdagar (fredag till söndag)
räknats upp eller ned baserat på den procentuella förändringen i jämförelse med
trafiken måndag till torsdag i nuvarande trafiklösning för gällande tidtabell 2019.
Utöver detta har följande antagits, beträffande hur ofta olika trafikeringsdagar inträffar under ett år:
• Mån-torsdag: 197 stycken
• Fredagar: 47 stycken
• Lördagar: 52 stycken
• Söndagar: 62 stycken
Fördelningen speglar antalet dagar beroende på hur helgdagar och liknande infaller. Helgdagar trafikeras allt som oftast som söndagar med viss utökning av trafiken
på kvällarna, men i uträkningen behandlas de som vanliga söndagar.
Den procentuella förändringen grundar sig endast i produktionsökningen för
tidtabells- och tomkörningskilometer samt timmar. Tillkommer gör kostnadsökningar för förare och bussar som är svåra att fånga då de beror på andra faktorer
som inte är möjliga att inkludera i en uträkning på den här nivån. Dessa faktorer
är exempelvis omlopp- och tjänsteoptimering som Svealandstrafiken gör samt hur
produktionsökningen fördelar sig på trafikdygnet. Det går alltså inte att säga att
en produktionsökning på exempelvis 20 procent kräver 20 procent fler förare eller
fordon.
Uträkningarna ska ses som grova indikationer med syfte att exemplifiera ökningen. Eftersom ett par olika antaganden gjorts kan den procentuella förändringen
variera i viss mån. Det är också bra att ha i åtanke att produktionsökningen också
innebär en ökad efterfrågan, vilket kommer att generera intäkter. Så beroende på
vilken produktionsökning som man har följer även ökade intäkter på grund av ökat
resande.
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