
EXAMENSARBETE

2005:155 CIV

THOMAS LINDQVIST

Införande av nolltaxa inom
kollektivtrafi ken i Norsjö kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
Samhällsbyggnadsteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för  Samhällsbyggnad

Avdelningen för Trafi kteknik

2005:155 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 05/155 - - SE



 

 

Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som har utförts inom 
civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. 
Examensarbetet omfattar 20 poäng och har utförts under våren och hösten 2004. 
Uppdragsgivare har varit Vägverket Region Norr och upprinnelsen till arbetet är dels 
författarens eget intresse för ämnet nolltaxa inom kollektivtrafiken, men är också initierat av 
Vägverkets projekt ”Hållbart Resande i Region Norr”. Under en nätverksträff mellan bland 
annat Vägverket och kommuner i Västerbottens län uppvisade Norsjö kommun intresse för ett 
eventuellt försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken. Som ett första steg valde Norsjö 
kommun att delta som försökskommun för detta examensarbete vars huvudmål är att utreda 
kommunens förutsättningar för ett försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken.  
 
Jag vill i detta förord passa på att rikta ett stort tack till min handledare Annika Ohls vid 
Vägverket i Luleå för hennes medverkan och stöd i samband med detta examensarbete. Jag 
vill även tacka Ulf Pileroth vid Vägverket i Luleå som var med och initierade examensarbetet, 
samt Glenn Berggård vid avdelningen för Trafikteknik på Luleå tekniska universitet som 
fungerat som examinator. Dessutom vill jag rikta ett tack till de berörda personer inom Norsjö 
kommun som hjälpt till med material och synpunkter under arbetets gång. 
 
Sist men definitivt inte minst vill jag också tacka min sambo Elisabeth och mina två 
fantastiska barn Isabelle och Tim som dels stått ut men också stöttat mig under mina studieår.   



 

 

Sammanfattning 
Vägtrafiken ger upphov till stor omgivningspåverkan, både för människor och omgivande 
miljö. Vägtrafiken ger inverkan både globalt i form av klimatpåverkan och lokalt/regionalt på 
grund av bland annat dess hälso- och miljöeffekter. Samhället har uppställt mål som skall 
reglera vägtrafikens skadliga omgivningspåverkan. För att uppnå målen måste åtgärder vidtas. 
Exempel på åtgärder som syftar till att minska vägtrafikens omgivningspåverkan är att minska 
transportbehovet, att satsa på mer miljöanpassad teknik samt att välja transportsystem som är 
resurssnåla, energi- och utrymmeseffektiva, mer miljöanpassade samt trafiksäkra. 
Kollektivtrafiken representerar ett sådant transportsystem och ger mindre påverkan på sin 
omgivning än vad bilen gör. För att få fler personer att börja åka kollektivt behöver åtgärder 
vidtas. En åtgärd vars syfte är att öka kollektivresandet är att införa nolltaxa inom 
kollektivtrafiken. Ett antal kommuner i landet har redan genomfört detta med goda resultat 
och frågan är om fler kommuner kan följa efter. 
 
Norsjö kommun är en norrländsk inlandskommun vars glesa befolkningsstruktur medför ett 
högt bilberoende. Enligt en genomförd enkätundersökning uppger endast 2 % av hushållen att 
de saknar tillgång till egen bil samtidigt som 57 % av hushållen har två eller fler bilar. 
Bilen är därför också det dominerande färdsättet för de flesta invånares dagliga resor. Enligt 
enkätundersökningen uppger endast 1 % av de tillfrågade kommuninnevånarna att de åker 
buss veckans alla arbets- eller studiedagar. 
Trots det stora bilberoendet visar enkätundersökningen att en majoritet, 85 %, av kommunens 
invånare är positiva till ett försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken. Om nolltaxa skulle 
införas tror 69 % av de tillfrågade att de då skulle kunna ersätta en del av sin bilkörning med 
bussåkande istället. Av de hushåll som uppgivit att de har fler än en bil uppskattar 51 % att de 
då kan klara sig med endast en bil om nolltaxa införs. 
  
Ett problem för kommunen är att den glesa befolkningsstrukturen gett upphov till ett 
omfattande busslinjenät som trafikerar stora delar av kommunen men med få dagliga 
bussturer. Det har medfört att större delen, eller 75 % av de tillfrågade anser att de har svårt 
att nyttja buss för sina dagliga resor. 
 
Kommunens kostnader för att bedriva kollektivtrafik inom kommunen är relativt höga, men 
intäkterna på de inomkommunala linjerna från andra passagerare än skolelever, som 
kommunen ändå betalar för, är små. Det innebär att merkostnaden för ett projekt med nolltaxa 
inte nödvändigtvis behöver bli så stor. En förutsättning till det är dock att ingen utbyggnad av 
det befintliga busslinjenätet behöver ske för att klara det ökande antalet bussresenärer.   
 
Om nolltaxa införs inom kommunen kunde det innebära att det varje år i kommunen 
insparades omkring 100 000 mils bilkörning. Enligt nuvarande prissättning för vägtrafikens 
omgivningseffekter skulle det innebära en reduktion av samhällets kostnader med omkring 
1,1 miljoner kr årligen.  
 



 

 

Abstract 
The road traffic is the cause of many different problems on its surroundings, both for man and 
on the surrounding environment. The road traffic gives effects both global and local in the 
nearby regions.  
The effects are both related to health-issues and effects on the environment. The society has 
ratified goals to regulate the effects from road traffic. In order to achieve these goals several 
measures has to been taken.  
Examples of such measures are to reduce the need for public transportation, increase the use 
of none-polluting techniques, and to choose transportation-systems that are safe, more 
environment-adapted and economical with resources, energy and space.  
Public transports represent such transportation-system. It gives less effect on the surrounding 
environment compared with the use of cars.    
To achieve the goal of getting more people to use public transports instead of their private 
cars, one possible measure is by having free travel i.e. no cost in public transports such as 
buses and such like. 
Some municipalities in Sweden have already had experiments with free travel in public 
transportations and the question is if other municipalities can do so also.  
 
Norsjö is a municipality of Norrland in northern Sweden. The rural district of Norsjö is 
sparsely populated wherefore the car is the dominant way of travel. Only two percent of the 
households do not have access to a car and so many as 57 percents of the households have 
access to two cars or more. 
According to an inquiry, only about one percent off the inhabitants travels by public 
transports, i.e. bus, on a daily basis.  
In spite of the big car-dependence the inquiry shows that a majority, 85 percent, of Norsjös 
inhabitants are positive to an experiment with free travel on the buses and that as many as 69 
percent of the inhabitants then could replace some of their daily travel by car with travel by 
bus instead.   
Among the households that are, having more than one motorcar estimates 51 percent that they 
could manage with only one car if the fare on the buses is set to zero. 
 
The sparsely populated municipality Norsjö has a widespread bus service-net, but with few 
daily departures. As a result, 75 percent of the municipal inhabitants consider that they are 
having difficulties to use public transports as buses for their daily travel in the community. 
 
The municipality’s expenses for the public transports within Norsjö are relatively high. On the 
other hand are the takings from the bus-traffic within the community for other passengers than 
schoolchildren low. In addition, since the community already are paying the costs for the 
schoolchildren’s travel to school this implies that the municipal additional costs for an 
experiment with free travel in public transportation would not be so great. A condition is that 
no expansion of the existing bus service-net is required to manage the increasing number of 
passengers. 
 
If free travel in public transportations is introduced in Norsjö it could give the effect that 
about 1 000 000 km car-travel could be spared each year. According to current pricing 
theories of the road traffic-effects, the reduction of the society’s costs would be around 1.1 
million Swedish crowns on a yearly basis. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Transporterna på våra vägar har en viktig roll i det moderna samhället och bidrar både till 
personlig som ekonomisk utveckling för samhället och dess invånare. Varor behöver ofta 
transporteras långa sträckor för att nå kunder och det personliga resandet ger människor 
möjlighet att se nya platser på sin fritid, upprätthålla sociala relationer samt är ofta en 
förutsättning för att kunna förvärvsarbeta. Men samtidigt som vägtransporterna löser många 
problem skapar de också nya problem. 
  
Årligen orsakar vägtrafiken olyckor som resulterar i ca 500 dödade och ett stort antal 
allvarligt skadade människor i Sverige. Vägtrafiken orsakar även allvarliga miljö- och 
hälsoproblem och bidrar stort till de totala luftutsläppen som genereras i Sverige. För 
närvarande svarar vägtrafiken för ca 30 % av de totala koldioxidutsläppen och för ca 75 % av 
de totala kväveoxidutsläppen inom landets gränser. 
  
Det finns olika sätt att angripa miljöproblemen som biltrafiken skapar, dels genom att övergå 
till mer miljöanpassade drivmedel och motorteknik men även olika åtgärder som syftar till att 
försöka minska biltrafiken. Fördelen med åtgärder som ger en minskning av biltrafiken är att 
även trafikolyckor och andra trafikrelaterade problem då kommer att minska. Dessutom är 
införandet av renare drivmedel och motorteknik en långsam process och det kommer därför 
att ta lång tid innan den nuvarande personbilsparken bytts ut mot mer miljöanpassade 
alternativ.  
En möjlig väg att kunna minska biltrafiken och samtidigt minska dess negativa 
omgivningspåverkan är att fler människor börjar åka kollektivt. Idag är det väldigt få personer 
utanför storstäderna som utnyttjar kollektivtrafiken. Ett antal kommuner i landet har på försök 
infört gratis kollektivtrafik som ett led i ambitionen att försöka öka kollektivtrafikåkandet. 
Försöken har ofta visat på goda resultat och frågan är om fler kommuner kan följa deras 
exempel.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att studera nolltaxa inom kollektivtrafiken som 
åtgärd för att öka kollektivtrafikresandet och samtidigt minska vägtrafikens negativa 
omgivningspåverkan. För att avgränsa arbetet har Norsjö kommun i Västerbottens inland valts 
för att studera de förutsättningar som där finns att införa gratis kollektivtrafik. I 
examensarbetet ingår en förenklad samhällsekonomisk beräkning av de viktigaste effekterna 
som kan bli resultatet av ett sådant försök. För att sätta in examensarbetet i ett sammanhang 
ges också en bakgrund till ämnet.  

1.3 Metod 

De metoder som valts för examensarbetets genomförande är litteraturstudie, datainsamling 
och en enkätundersökning.  
 
Litteraturstudien har gjorts för att få svar på frågeställningar som har relevans för uppgiften. 
De områden som inriktats speciellt på är de projekt med nolltaxa inom kollektivtrafiken som 
redan genomförts och utvärderats och där framförallt resultaten och speciella erfarenheter av 
projekten varit av intresse. Andra intressanta delområden har varit trafikens 
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omgivningseffekter, kollektivtrafikens samhällsnytta och fördelar i förhållande till 
personbilstrafiken. Vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå ett uthålligt transportsystem 
och vilka mål som finns för att styra utvecklingen i rätt riktning har också studerats.  
 
Målsättningen med datainsamlingen har varit att inhämta fakta om Norsjö kommun och att i 
vissa fall även göra jämförelser mellan Norsjö kommun och andra kommuner som genomför 
eller har genomfört försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken. Dessutom kan en del av 
uppgifterna i någon mån fungera som referensmaterial om ett sådant försök skulle komma till 
stånd. Insamlingen av fakta om kommunens invånare utgör också verktyg för att avgöra om 
enkätsvaren från kommuninvånarna är representativa för hela kommunen.     
 
Under examensarbetets gång har en enkätundersökning genomförts. Totalt skickades 300 
enkäter ut till ett slumpvis urval av befolkningen i Norsjö kommun. Syftet med enkäten var att 
ge en bild av kommuninvånarnas nuvarande resmönster samt att försöka ta reda på vilket 
intresse som kommuninnevånarna har och vilka förutsättningar som finns för ett försök med 
nolltaxa i kollektivtrafiken. Enkätsvaren ligger också till grund för en uppskattning av vilken 
potentiell minskning av bilanvändningen ett försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken kan 
ge. Enkätgruppens uppgifter om minskad bilkörning omsätts till hela kommunens storlek och 
resulterar slutligen i en förenklad beräkning av den samhällsekonomiska vinst som ett 
eventuellt införande av nolltaxa inom kollektivtrafiken skulle kunna medföra.  

1.4 Rapportens disposition 

Rapporten är indelad i en litteraturstudie samt en undersökande del. 
Litteraturstudien i kapitel 2 inleds med en beskrivning av de omgivningseffekter vägtrafiken 
ger upphov till. Därefter beskrivs kortfattat målen som reglerar trafikens omgivningseffekter 
och de olika åtgärder som kan vidtas för att mildra vägtrafikens negativa påverkan. Sedan 
beskrivs kollektivtrafikens fördelar i förhållande till privatbilismen med avseende på 
omgivningspåverkan. Efter det beskrivs olika försök som gjorts i Sverige med nolltaxa inom 
kollektivtrafiken.  
 
Syftet med rapportens första del är att ge en bakgrund för examensarbetets frågeställning, i 
synnerhet till de läsare som inte redan är förtrogna med frågor som rör vägtrafikens 
omgivningspåverkan.   
 
Rapportens undersökande del inleds i kapitel 3 med en beskrivning av Norsjö kommun. 
Särskild vikt har lagts vid de faktorer som kan vara av intresse för ett eventuellt försök med 
nolltaxa i kollektivtrafiken. I något fall har jämförelse gjorts med kommuner som har eller har 
haft försök med nolltaxa. Efter kommunbeskrivningen redovisas svaren på de enkäter som 
skickats ut till ett slumpvis urval av invånarna i Norsjö kommun. I slutet av kapitel 3 
genomförs den förenklade samhällsekonomiska beräkningen av effekterna av ett införande av 
nolltaxa.  
Ett förtydligande är att när ordet kollektivtrafik nämns i rapporten menas normalt busstrafik 
på väg och inte spårbundna fordon som tåg spårvagn och dylikt.  
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2. Vägtrafikens omgivningseffekter, kollektivtrafik och 
erfarenheter av tidigare utförda nolltaxeförsök 

2.1 Vägtrafikens omgivningseffekter 

Vägtrafiken påverkar omgivningen negativt på flera sätt. Det finns tre huvudområden där 
vägtrafiken ger upphov till negativ påverkan. Det gäller resursförbrukning, påverkan på miljö, 
och påverkan på människors och djurs hälsa och välbefinnande. 
  
Vad gäller vägtrafikens resursförbrukning så medför den bland annat en hög 
energiförbrukning av framför allt fossila bränslen. Av Sveriges totala energiförbrukning står 
vägtrafiken för ca 16 %, och av den andelen bidrar de fossila bränslena med ca 90 %. 
(Vägverket 2004) 
 
Det andra huvudområdet berör den miljöpåverkan som vägtrafiken ger upphov till. Ett flertal 
allvarliga miljöproblem orsakas av vägtrafiken. Det gäller bland annat försurning, 
övergödning, klimatpåverkan, marknära ozon och förorening av mark och vatten.  
 
Försurningen är ett allvarligt miljöproblem och av de försurande ämnen som sprids i Sverige 
så är det framför allt kväveoxiderna som är den stora källan och vägtrafiken stod år 1999 för 
46 % av de totala kväveoxidutsläppen. (SNF, 2003) (Vägverket, 2003)  
 
Övergödning är ett miljöproblem som orsakar igenväxning och syrebrist i hav, sjöar och 
vattendrag. Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödningen genom 
atmosfäriskt nedfall. Vägtrafikens kväveoxidutsläpp utgör ett betydande men inte dominant 
bidrag till övergödningen i Sverige. (SNF, 2003) (Vägverket, 2003)    
 
Marknära ozon påverkar miljön negativt samtidigt som det också påverkar människors och 
djurs hälsa. Ozon är en giftig gas som kan bildas nere på jorden när kväveoxider och flyktiga 
kolväten reagerar med solljus. Den dominerande källan till marknära ozon är vägtrafiken 
eftersom kväveoxider och flyktiga kolväten finns i bilavgaserna. Marknära ozon drabbar 
områden långt utanför städerna eftersom ozonet kan spridas långa sträckor. Ozonet ger skador 
på grödor, skog, människor och djur. (SNF, 2003) (Vägverket, 2003) 
 
Jordens klimat förändras och medeltemperaturen stiger. En av orsakerna till detta är 
människans utsläpp av växthusgaser. Koldioxid är den växthusgas som mest bidrar till denna 
ökade klimatpåverkan eftersom det är den vanligaste förekommande växthusgasen samtidigt 
som den dessutom ökar snabbast i atmosfären. Vägtrafiken bidrar kraftigt till detta och stod år 
2000 för 32 % av det totala koldioxidutsläppet i Sverige. (Naturvårdsverket, 2004) 
 
Vägtrafiken ger även upphov till förorening av mark och vatten. Många av de ämnen som 
används i och kring vägtrafiksammanhang sprids till naturen där de förorsakar skador. 
Vanliga ämnen som sprids är spill av t.ex. bensin och diesel, oljor, glykol, och 
bilvårdsprodukter. Saltning av vägar vintertid kan också ge upphov till problem med bland 
annat förorenade grundvattentäkter. En annan på senare tid uppmärksammad spridningskälla 
av giftiga ämnen är det material som nöts bort från bilars däck och bromssystem samt från 
vägbanan. Det bortnötta materialet innehåller en mängd farliga ämnen som zink, kadmium, 
bly och kolväten. (Vägverket, 2003) 
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Det tredje huvudområdet där vägtrafiken ger upphov till negativa effekter är påverkan på 
människors och djurs hälsa och välbefinnande. I denna kategori finns bland annat 
trafikolyckor, buller och vibrationer, trängsel, markanvändning och barriäreffekter, 
byggnadspåverkan och hälsoproblem.  
 
Trafikolyckorna utgör ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Trafikolyckor orsakar stort 
personligt lidande för de inblandade och deras anhöriga. Trafikolyckor innebär också att en 
stor del av vårdresurserna tas i anspråk. År 1994 krävde trafikolyckor ca 100 000 vårddagar. 
Vägtrafiken orsakar varje år omkring 500 dödsfall och 4500 svårt skadade i Sverige 
(Vägverket, 2004).  
 
Förutom trafikolyckorna som sker skapar trafiken oro hos olika grupper i samhället, t.ex. 
föräldrar och deras barn samt personal som har ansvar för barn. I trafikantsituationer där 
trafikanter som gående och cyklister blandas på t.ex. trottoarer uppstår också situationer som 
de inblandade kan uppfatta som obehagliga.  
 
Trafikolyckorna orsakar kostnader som kan delas in i tre kategorier, direkta, indirekta samt 
kostnader relaterade till smärta, lidande och sorg. De direkta kostnaderna är värdet av de 
resurser som används för vård, läkemedel, medicinska hjälpmedel samt räddning, bärgning 
och reparation av skadade fordon mm. De indirekta kostnaderna är det produktionsvärde som 
samhället förlorar till följd av för tidig död, sjukskrivning och förtidspensionering. Direkta 
och indirekta kostnader går att beräkna marknadsmässigt medan kostnader för smärta, lidande 
och sorg måste uppskattas enligt vissa metoder. År 1995 uppskattades samhällets direkta och 
indirekta kostnader för vägtrafikolyckor till 14,8 miljarder kronor i dåvarande penningvärde. 
(Englund et al, 1998) 
 
En av de negativa aspekterna på grund av vägtrafiken är den mark som måste tas i anspråk för 
vägar och andra trafikanläggningar. I Los Angeles i USA används 60 % av stadens yta till 
vägar eller parkeringsplatser. I Sverige används 10-20 % av tätorternas yta för vägar och 
övriga trafikanläggningar. (Vägverket, 2004)  
 
Barriäreffekter är en annan konsekvens som vägnätet ger upphov till. Vägarna utgör en barriär 
för de människor och djur som vill korsa vägen. Framför allt äldre människor och barn kan ha 
mycket stora svårigheter att korsa breda vägar där trafiken kör fort och/eller där bilarna 
kommer tätt inpå varandra i rusningstid. Även djur drabbas av barriäreffekter vilket bland 
annat kan leda till en utarmning av den biologiska mångfalden. (Vägverket, 2004)  
 
Problem med trängsel är framför allt ett storstadsfenomen. Trängsel ökar restiden och skapar 
obehag och stress för trafikanter. Andra aspekter är att trängseln i storstäderna kan bli så 
omfattande att utveckling och expansion hindras på grund av trängselproblem. Miljöproblem i 
form av luftföroreningar ökar också vid trängsel eftersom restiderna blir längre och körningen 
blir ryckigare. (Eliasson, 2002)  
 
I Sverige är många människor drabbade av vägtrafikbuller. Studier visade att 1,45 miljoner 
människor år 2000 var drabbade av buller från vägtrafiken som översteg riktvärdena. 
Vägtrafikbuller är ett problem som inte bara drabbar boende i storstäderna utan även 
befolkning i mindre tätorter och på landsbygden. (Naturvårdsverket, 2002) 
Buller från vägtrafiken är störande eftersom det avger ljud med stora variationer samtidigt 
som det inte är inte förutsägbart. Effekterna av att utsättas för buller varierar men det 
vanligaste är störning av sömn, talkommunikation eller inlärning. Det kan leda till 
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psykosociala och psykosomatiska effekter. Blir sömnen störd på grund av buller kan det ge 
effekter som förlängd insomningstid och sämre kvalitet på sömnen, dessutom kan 
hjärtfrekvensen ökas. Kända störningseffekter är trötthet och huvudvärk, försämrad 
prestationsförmåga samt irritabilitet och lägre välbefinnande hos dem som drabbas. 
Undersökningar har även visat att blodtrycket kan höjas av bullerexponering. (Alenius, 2001) 
 
Vägtrafiken ger även upphov till vibrationer. Det är framförallt tung trafik på ojämna 
vägbanor och där underlaget består av lerjord, som orsakar vibrationer. Byggnader kan skadas 
av vibrationer och det är framför allt sättningar eller sprickbildningar som kan uppstå. 
Människan är mycket känslig för vibrationer och människor upplever vibrationsrelaterade 
obehag långt innan byggnader skadas. Stressreaktioner och andra obehagskänslor kan bli 
resultatet om människor utsätts för kraftiga och långvariga vibrationer. (Vägverket, 1995) 
 
Vägtrafikens utsläpp av luftföroreningar skapar hälsoproblem för många människor. Framför 
allt fordonens avgaser avger luftföroreningar, men även uppvirvlande damm och partiklar 
som slits loss från däck, bromsbelägg, vägbana m.m. bidrar till hälsoproblemen. De ämnen 
som skapar hälsoproblem är främst partiklar, kvävedioxid, PAH, kolmonoxid, alkener och 
bensen. (Alenius, 2001)    
Negativa hälsoeffekter orsakas också av marknära ozon där senare studier visar att så många 
som upp till 1730 personer årligen dör av ozonrelaterade sjukdomar i Sverige.  
(Forsberg et al, 2003) 
 
Luftföroreningar kan ge olika negativa hälsoeffekter hos människan. Irritationer av 
luftvägarnas slemhinnor, akuta luftvägseffekter, påverkan på hjärt- och kärlsystem, uppkomst 
av kroniska lungsjukdomar, ökad dödlighet och cancer är några av dessa effekter. 
Luftvägarnas exponering av luftföroreningar kan även innebära en ökad känslighet för 
infektioner samt en möjlig ökad risk för att få allergiska besvär. Personer som är speciellt 
känsliga för exponering av luftföroreningar är barn, äldre människor med nedsatt hälsa, 
astmatiker eller andra med kroniska luftvägssjukdomar och personer med hjärt- och 
kärlsjukdomar. (Alenius, 2001)    
Luftföroreningar beräknas orsaka mellan 300 till 2000 cancerfall i Sverige per år. Vägtrafiken 
utgör en stor källa till luftföroreningarna i Sverige genom att årligen bidra med ca 20 % av 
partikelutsläppen, 80 % av kolmonoxidutsläppen och 28 % av kolvätena. (Vägverket, 2004) 
 
Vägtrafiken påverkar byggnader på ett flertal sätt. Förutom vibrationsskador så skadar 
trafikens luftföroreningar av ozon, kvävedioxid och svaveldioxid byggnader så att dessa 
vittrar eller korroderar. Smuts och damm som trafiken alstrar bidrar till att förfula byggnader. 
(Vägverket, 2004)  
Saltet som används för att minska halkrisken på vintern bidrar också till korrosion av 
byggnadsmaterial.   
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2.2 Målen som reglerar trafikens omgivningseffekter 

Det finns ett flertal uppställda mål som på ett eller annat sätt berör de negativa effekterna som 
vägtrafiken medför. Det handlar om globala, nationella, regionala och i vissa fall även lokala 
mål för enskilda kommuner. Ett av de globala målen med betydelse för vägtrafiken 
härstammar från Kyotoavtalet som undertecknades 1997. Det syftar till att minska 
människans klimatpåverkan på jorden och reglerar den mängd växthusgaser som får släppas 
ut till atmosfären. De flesta av jordens länder har skrivit på avtalet som innebär att I-länderna 
skall minska utsläppen av växthusgaser med 5,2 % till åren 2008-2012, från 1990 års nivå. 
Sverige har utifrån detta formulerat egna mål avseende utsläpp av växthusgaser. 
 
Nationella mål som berör vägtrafikens miljöpåverkan är framförallt de transportpolitiska 
målen och de 15 miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen fastställdes av riksdagen 1999 och 
beskriver mål för att uppnå en god och ekologiskt hållbar miljö för hela landet medan de 
transportpolitiska målen syftar till att skapa ett långsiktigt och hållbart transportsystem. 
Miljökvalitetsmålen innehåller följande 15 punkter. (Naturvårdsverket, 2004) 
 

• Frisk luft 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Myllrande våtmarker 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ingen övergödning 
• Bara naturlig försurning 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Giftfri miljö 
• Säker strålmiljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Begränsad klimatpåverkan 

 
Vägtrafiken ger påverkan på de flesta av dessa mål, men främst för punkterna frisk luft, ingen 
övergödning, bara naturlig försurning, god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan.  
Miljökvalitetsmålen konkretiserades i och med införandet av de 69 delmål som tillkom åren 
2001-2002. Delmålen anger inriktning samt den tidsram som skall gälla innan målen skall 
vara uppfyllda. 
 
De transportpolitiska målen som fastlades i riksdagen år 1998 är mål som direkt berör 
transportsystemet. Följande sex delmål ingår i transportpolitikens mål.  
 

• Ett tillgängligt transportsystem 
• En hög transportkvalitet 
• En säker trafik 
• En god miljö 
• Positiv regional utveckling 
• Ett jämställt transportsystem 
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Det övergripande målet är att transportsystemet skall vara samhällsekonomiskt effektivt och 
långsiktigt hållbart för medborgare och näringsliv i hela landet. (Vägverket, 2004) 
     
Nollvisionen är det långsiktiga mål som berör den nationella frågan om trafiksäkerhet. 
Nollvisionen infördes som begrepp i samband med en regeringsproposition från 1997 och 
ingår i det transportpolitiska delmålet en säker trafik. Nollvisionens målsättning är ”att ingen 
skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet”. 
Vägverket som har sektorsansvaret för vägtrafiken skall med olika åtgärder bidra till att 
antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikskador minskar, och att det år 2007 
dödas färre än 270 personer inom hela vägtransportsektorn.  
(Vägverket, 2004) 
 
Förutom de nämnda nationella målen finns även regionala och i vissa fall även kommunala 
mål. De regionala och kommunala målen har med de nationella målen som utgångspunkt 
konkretiserat mål och handlingsplaner för att gälla den egna regionen.  
 
Vid uppföljningar av de mål där vägtrafiken inverkar är det framförallt trafiksäkerhetsmålet 
samt miljömålen begränsad klimatpåverkan och ingen övergödning som är svårast att nå inom 
de utsatta tidsramarna.  

2.3 Åtgärder för en minskning av vägtrafikens negativa effekter 

För att kunna skapa ett vägtransportsystem som ger liten omgivningspåverkan och som svarar 
mot de övriga mål som samhället satt upp krävs en rad samverkande åtgärder. Nyckelordet i 
sammanhanget är hållbarhet. Ett hållbart transportsystem karakteriseras av 
kretsloppstänkande, lågt resursutnyttjande och liten miljöpåverkan. 
För att kunna nå de uppsatta målen för ett hållbart transportsystem kan och måste en rad 
åtgärder vidtas. Nedan ges ett antal exempel på tänkbara åtgärder. 
  
Transportbehovet i samhället behöver minskas. Detta kan åstadkommas genom en väl 
genomtänkt samhällsplanering som syftar till att minimera transportavstånden. Lokalisering 
av nya bostadsområden, arbetsplatser och köpcentra bör göras med ett lågt transportbehov 
som mål. Onödiga resor kan ersättas med informationsteknologi som videokonferenser och 
liknande. Informationsteknologi kan även möjliggöra distansarbete. Varor från lokala 
närliggande källor bör prioriteras. Persontransporter kan effektiviseras och anpassas genom 
t.ex. samåkning eller bildandet av bilpooler. Informationsteknologi som t.ex. GPS-system kan 
nyttjas för att minimera onödig körning. Hastigheterna efter vägarna kan sänkas. Bränslesnåla 
bilar väljs framför bränsleslukande. Nya, miljö- och kretsloppsanpassade drivmedel t.ex. 
alkoholer eller biogas kan användas i befintlig bilpark. Bättre och mer miljöanpassade fordon 
och motorteknik t.ex. el-, bränslecells- och hybridbilar kan ersätta den befintliga 
fordonsparken. Gående och cyklister prioriteras och energisnåla och utrymmeseffektiva 
transportslag som kollektivtrafik kan gynnas både vid samhällsplanering och t.ex. 
skattemässigt. (Svenska naturvårdsföreningen, 2004), 
(Johansson, 2002) 
 
Eftersom denna rapport behandlar frågor kring nolltaxa i kollektivtrafiken så ges i nästa 
avsnitt en mer detaljerad bild av kollektivtrafikens fördelar som transportslag.  
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2.4 Kollektivtrafiken och dess samhällsnytta 

En av kollektivtrafikens viktigaste uppgifter är att skapa en grundläggande tillgänglighet för 
alla medborgare till olika målpunkter i samhället. För personer som saknar tillgång till bil kan 
kollektivtrafiken dessutom utgöra det enda resealternativet. En väl utbyggd kollektivtrafik 
bidrar till regional tillväxt och regionförstoring. Arbetsmarknadsregionerna vidgas så att 
människor kan bo kvar i glesbygd men samtidigt arbeta och studera där arbetstillfällen och 
studieplatser finns. På senare år har kollektivtrafiken också på ett tydligare sätt kommit att 
representera en av beståndsdelarna i ett uthålligt transportsystem, eftersom kollektivtrafiken 
ger upphov till mindre omgivningspåverkan och resursförbrukning än privatbilism.   
Bland kollektivtrafikens fördelar jämfört med privatbilism är att den är trafiksäkrare, 
energieffektivare, mindre utrymmeskrävande och mer miljöanpassad. Den kan dessutom bidra 
till förbättrad jämställdhet och bättre folkhälsa eftersom kvinnor i högre utsträckning än män 
har kollektivtrafik som enda resealternativ, och att de som åker kollektivt ofta också går och 
cyklar mer än de som endast åker bil. (Vägverket 2001, SOU 2003:67)  
 
I Vägverkets rapport Emissionsjämförelse mellan buss och bil - Effekter på hälsa, miljö och 
energianvändning jämförs bil och buss med avseende på dessa faktorer.  
Resultatet visar att kollektivtrafiken i förhållande till biltrafiken ger väsentligt lägre 
cancerrisker, väsentligt lägre hälsorisker på grund av bildandet av marknära ozon, ett 
effektivare markutnyttjande i tätort samt att klimatpåverkan endast är 20-50 % av biltrafikens 
värden. Kollektivtrafiken ger dock högre hälso- och försurningspåverkan genom högre 
kväveoxidutsläpp samt att bussar utan partikelfilter släpper ut högre utsläpp av partiklar. 
(Vägverket 2001, SOU 2003:67)  
 
Vägverkets rapport understryker svårigheten att göra denna typ av jämförelser. Många 
faktorer, i synnerhet bussarnas beläggningsgrad, gör det svårt att jämföra de skilda 
transportslagen. Bussens fördelar mot biltrafiken ökar med högre beläggningsgrad på 
bussarna. Undersökningen visar att buss blir mer fördelaktig vid arbetsresor än vid fritidsresor 
eftersom beläggningsgraden på bussarna normalt är högre vid arbetsbussturer. (Vägverket 
2001, SOU 2003:67) 
 
För att på ett enkelt sätt åskådliggöra hur buss förhåller sig till bil miljömässigt har 
beräkningar gjorts som beskriver det antal personbilar som ger samma miljöbelastning som en 
buss. Resultat visar att det i stadstrafik går 4 personbilar per buss. För landsbygd är 
motsvarande siffra 6 personbilar per buss. En medelbeläggning på 1,3 personer per personbil 
gör att en normalstor buss blir ett miljövänligare alternativ på landsbygden vid 8 passagerare. 
(SLTF, 2001) 
 
Att färdas kollektivt med buss är säkrare än med andra färdmedel. Bussen skyddar 
passagerarna bra genom dess tyngd och storlek. Bussens tyngd och storlek utgör dock en risk 
för andra trafikanter vid en eventuell kollision. Ett annat riskmoment är trafikmiljön i 
närheten av busshållplatserna som ofta är både komplicerad och farlig. I en utredning, 
Kollektivtrafik och trafiksäkerhet, som Vägverket gjort, konstateras att av de ca 500 personer 
som varje år dödas i trafikolyckor i Sverige, så är buss inblandade i ca 4 % av dödsfallen. 
Samtidigt står busstransporterna för 7 % av transportarbetet i en trafikmiljö med många 
oskyddade trafikanter. Utredningen visade att det mellan åren 1997-2001 omkom 11 personer 
i buss. Under samma tidsperiod omkom 12 personer i samband med av eller påstigning av 
buss och 76 personer omkom vid kollision med buss. (Vägverket 2002, SOU 2003:67) 
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2.5 Kommuner som har eller har haft försök med nolltaxa inom 
kollektivtrafiken 

Ett antal kommuner i Sverige har eller har haft försök med nolltaxa i kollektivtrafiken.  Vissa 
av försöken är avslutade eller har minskats i omfattning. En del av försöken har utvärderats, 
några är nyligen påbörjade. Figur 1 visar Norsjö kommun samt de kommuner i Sverige som 
har eller har haft mer omfattande försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken.  
 

 
Figur 1: Kartan visar Norsjö kommun samt de kommuner i Sverige som har eller har haft mer omfattande försök 
med nolltaxa inom kollektivtrafiken. 
 
I fortsättningen av detta kapitel ges en beskrivning av respektive kommuns försök.  

2.5.1 Ockelbo – Kuxatrafiken 

Ockelbo kommun ligger i Gästrikland och är en relativt liten kommun med 6000 invånare.  
Kommunens yta är 1070 km2 vilket ger en befolkningstäthet på 5,7 personer per 
kvadratkilometer. (SCB, 2004) (Kommunfakta, 2003) 
Ockelbo ligger 3,5 mil nordväst om Gävle som har 90 000 invånare och 3 mil norr om 
Sandviken med 36 000 invånare.  
Ockelbo har en relativt stor lokal arbetsmarknad men ca 20 % av befolkningen pendlar till 
arbeten i andra kommuner. (Börjesson, 2000) 
 
Projektet med nolltaxa i kollektivtrafiken inleddes 1995. Nolltaxan gällde på de lokala 
busslinjerna, de s.k. Kuxabussarna. Projektets grundtanke var att samordna den vanliga 
busslinjetrafiken med skolskjuts och färdtjänst så att resenärerna skulle få ett bättre 
trafikutbud samtidigt som kommunens kostnader kunde hållas nere. Förutom att införa 
nolltaxa i kollektivtrafiken genomfördes en mängd andra åtgärder med syfte att göra 



 

 

kollektivtrafiken attraktivare. Antalet turer ökades från drygt 100 stycken per vecka år1993, 
till 500 stycken per vecka år 1999. Figur 2 visar hur antalet turer per vecka ökade från år 1993 
till 1999. (Börjesson, 2000) 
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Antal turer per vecka för Kuxatrafiken åren 1993, 1996 och 1999. (Börjesson, 2000) 

åtgärder var att förbättra informationen kring kollektivtrafiken, dels för att 
dsföra kollektivtrafiken, men även för att resenärerna lättare skulle kunna hitta den 

ation de behövde om sina resor. Tidtabellernas utformning ändrades så att de skulle 
ttare att förstå, och linjekartornas utformning ändrades så att resenärerna lättare kunde 
 vägar bussen gick. Hållplatsernas standard förbättrades och chaufförerna utbildades 

ervicen till resenärerna kunde förbättras. 
tet blev att resandet ökade från drygt 60 000 resenärer år 1994 till 220 000 resenärer år 
n enkätundersökning visade att drygt 40 % av de nya kollektivtrafikresenärerna körde 
are. Trafikutbudet ökade från 24 turer till drygt 100 turer per dag år 1999. 

nstresorna i kommunen minskade från 7100 till 2000 resor per år. Figur 3 visar 
utvecklingen för det totala kollektiva resandet i Ockelbo för åren 1994-1999. Figur 4 
ån vilka transportslag som de nya kollektivtrafikresenärerna övergick. (Börjesson, 
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Figur 3: Resandet med kollektivtrafik i Ockelbo kommun mellan åren 1994-1999.  
(Börjesson, 2000) 
 

 
Figur 4: De transportslag som de nya kollektivtrafikresenärerna använde innan projektet med gratis 
kollektivtrafik genomfördes. (Börjesson, 2000) 
 
Trots projektets goda resultat så var andelen kollektiva resor i Ockelbo bara ca 3 % år 1999. 
(Börjesson, 2000) 
 
 Idag har kommunen fortfarande kvar nolltaxa i kollektivtrafiken men omfattningen är 
minskad. Orsaken till minskningen beror på att kommunens kostnader för kollektivtrafiken 

Resande vuxna 

Resande skolelever 
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ökat med 68 % sedan 1999 samtidigt som kollektivtrafiken har färre resenärer. Idag har 
andelen gratisturer minskats till ca 40-50 stycken per dag.  
 
Orsaken till införandet var att kommunen bytte ut befintliga taxibilar i 
skolskjutsorganisationen mot bussar vilket gjorde det möjligt att låta andra passagerare åka 
med. Det gjordes samtidigt den bedömningen att underlaget inte motiverade att något 
betalningssystem infördes. Ett av motiven med införandet var att ”lära” befolkningen i 
kommunen att åka buss. 
Försöket föregicks av att enkäter skickades ut bland befolkningen för att kartlägga behov och 
intresse för projektet. 
Som en av framgångsfaktorerna bakom projektet nämndes att Ockelbo är en liten kommun 
där det råder en nära samverkan mellan skolan och trafikplanerare.  
(Siv Johansson, Ockelbo kommun, 2004)  
 
Nolltaxan var bara en del av detta projekt för att göra kollektivtrafiken attraktivare. 

2.5.2 Kristinehamn 

Kristinehamn ligger i Värmland och har 24 000 invånare. Kommunens yta är 750 km2 vilket 
ger en befolkningstäthet på 32 personer per kvadratkilometer.                                                                             
Kristinehamn ligger ca 3,5 mil öster om Karlstad med 81 000 invånare och ca 2,5 mil väster 
om Karlskoga som har 30 000 invånare och 6,5 mil väster om Örebro med 126 000 invånare. 
(Regionfakta, 2004) 
 
Försöket med nolltaxa i kollektivtrafiken infördes 1997 och omfattade resor vars start- och 
målpunkt låg inom kommunen. Försöket gällde både på landsortstrafiken och i stadstrafiken. I 
samband med införandet av nolltaxan utfördes en del smärre ändringar i linjenätet, dessutom 
introducerades låggolvsbussar för att underlätta på- och avstigning. (Andersson, 1999) 
 
Resultatet av den utvärdering som gjordes 1998-1999 visade att resandet i stadstrafiken 
fördubblades men att antalet resenärer med landsortstrafiken endast ökade med 8 %. I 
stadstrafiken uppgav 24 % av de svarande att resan skulle ha gjorts med bil om inte bussen 
nyttjats, för landsortstrafiken var motsvarande siffra 29 %. Andra intressanta resultat från 
utvärderingen av försöket var att det framförallt var förvärvsarbetande som ökat sitt 
bussresande samt att fler män än kvinnor ökade sitt bussresande i stadstrafiken. Figur 5 och 6 
visar resenärernas ressätt i stadstrafik och landsortstrafik före införandet av nolltaxa i 
kollektivtrafiken. (Andersson, 1999) 
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Figur 5: De tillfrågade bussresenärernas ressätt i stadstrafiken före införandet av nolltaxa. (Andersson, 1999) 
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Figur 6: De tillfrågade bussresenärernas ressätt i landsortstrafiken före införandet av nolltaxa.  
(Andersson, 1999) 
 
Priset visade sig ha en stor betydelse för valet av kollektivtrafiken i denna undersökning. För 
landsortstrafiken uppgav 57 % av resenärerna att priset (eller avsaknaden av pris), var 
huvudorsaken till att de valde att åka kollektivt. Motsvarande siffra för stadstrafiken var 53 %. 
Figur 7 och 8 visar resenärernas skäl, i både stadstrafik och landsortstrafik, till att byta 
färdsätt mot kollektivtrafik. (Andersson, 1999) 
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Figur 7: Skälen till varför de nya resenärerna bytt färdsätt till buss inom stadstrafiken efter införandet av 
nolltaxa. (Andersson, 1999) 
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Figur 8: Skälen till varför de nya resenärerna bytt färdsätt till buss inom landsortstrafiken efter införandet av 
nolltaxa. (Andersson, 1999) 
 
Det gjordes även en samhällsekonomisk utvärdering av försöket där faktorer som miljö och 
trafiksäkerhet beaktades. Den visade på ett mindre samhällsekonomiskt överskott för 
stadstrafiken medan landsortstrafiken gav ett underskott. Den generaliserade slutsats som 
drogs vid utvärderingen av försöket var att ett införande av nolltaxa kan vara ett 
samhällsekonomiskt intressant alternativ i miljöer där den befintliga kollektivtrafikens 
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kapacitet är underutnyttjad och där de samhällsekonomiska marginalkostnaderna är låga. 
(Andersson, 1999) 
 
Försöket med nolltaxa inom kollektivtrafiken i Kristinehamn avslutades år 2002 och ersattes 
med ett system där busslinjerna i stadstrafiken har lägre taxa under tider med lågtrafik. Efter 
återinförande av taxor i kollektivtrafiken sjönk resandet i stadstrafiken med 40 % men 
resandenivån var ändå ca 15 % högre än vid tiden före nolltaxans införande. De grupper av 
människor som till största del slutat att nyttja bussen sedan taxor infördes är de som har andra 
resealternativ. Den samhällsekonomiska utvärderingen som gjorts även på detta försök med 
tidsdifferentierad taxa visar, med vissa osäkerheter, ett oförändrat samhällsekonomiskt 
resultat till lägre kostnad för kommunen. (Östlund, 2003) 

2.5.3 Emmaboda  

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9750 invånare. (Kommunfakta, 2002) 
Kommunen har haft kortare försök med nolltaxa i kollektivtrafiken under två perioder åren 
2001 och 2002. Under år 2001 genomfördes nolltaxa under månaderna september och oktober 
och resulterade i en resandeökning på ca 15 %. Två månader efter försökets slut bedömdes ca 
50 % av resandeökningen kvarstå. Emmaboda kommun har främst använt försöket med 
nolltaxa som en marknadsföringsåtgärd för kollektivtrafiken och har för avsikt att fortsätta 
med försöken för att öka intresset för kollektivtrafiken. (Östlund, 2003)  

2.5.4 Hallstahammar – Brukslinjen 

Brukslinjen trafikerar i Västmanlands län och är ett samarbete mellan Västmanlands 
lokaltrafik och kommunerna Hallstahammar och Surahammar. År 2001 startades projektet 
Brukslinjen med syfte att samordna busslinjetrafik, skolskjutsar och servicelinjer samt att 
driva trafiken med nolltaxa för resenärerna.  Nolltaxan omfattar en viss del av trafiken på 
bussar, matarbussar och servicelinjetrafik i och kring orterna Virsbo, Surahammar, 
Hallstahammar och Ramnäs. 

2.5.5 Övertorneå 

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och har en folkmängd på 5331 invånare. 
Kommunens yta är 2381 km2 vilket motsvarar 2,2 invånare per kvadratkilometer. Övertorneå 
är gränskommun mot Finland och centralorten Övertorneå ligger ca 65 km från staden 
Haparanda som har 10350 invånare. (Regionfakta, 2004) 
Kommunen är den mest glesbefolkade kommunen som haft försök med nolltaxa, och 
kommunens avlånga geografiska form tillsammans med en relativt sammanhållen 
befolkningsstruktur gör den gynnsam att bedriva kollektivtrafik i.  
 
Försöket med nolltaxa inom kollektivtrafiken infördes i Övertorneå år 2001. Nolltaxa infördes 
på bussturer inom kommunens gränser. Avsikten var att minska biltrafiken genom att öka 
bussarnas passagerarantal. Försöket har utvärderats två gånger, dels efter 6 månader och 
sedan ett drygt år efter införandet av nolltaxan. Vid utvärderingarna gjordes en 
samhällsekonomisk kalkyl över bussresandet inom kommunen.  
Utvärderingen jämförde bussresandet i kommunen för de mest trafikerade busslinjerna innan 
och efter nolltaxans införande och endast betalande resenärer medtogs i utvärderingen, dvs. 
skoleleverna exkluderades eftersom de redan tidigare hade fria bussresor. Resultatet blev att 
antalet resenärer ökade med 163 % under nolltaxans första år 2001. Det motsvarade en ökning 
av antalet bussresor inom Övertorneå kommun med 49397 passagerare. För de bussturer som 
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endast gick inom kommunen var resandeökningen ännu större, på dessa linjer ökade trafiken 
med 254 %.  
Som jämförelse hade antalet resor minskat med 13 % utanför kommunen.  
(Johansson, 2001) (Johansson, 2002)  
 
Vid utvärderingen var det av intresse i vilken utsträckning bussen ersatte personbilar och ett 
antagande gjordes att det under vissa tider och på vissa turer var arbetspendlare som bytte 
färdmedel från bil till buss. Utvärderingens beräkningar visade lågt räknat att 16219 resor var 
tidigare bilresor som ersatts med buss. Det skulle motsvara att 68 pendlande heltidsanställda 
ersatt bilen med buss. En beräkning visade också att färdtjänstresorna minskade med 14 %.  
Innan nolltaxans införande tog 1 % av kommunens vuxna invånare buss till arbete eller 
utbildning, efter nolltaxans införande var motsvarande siffra 5 %. (Johansson, 2001) 
 
Den samhällsekonomiska kalkylen redovisade ett underskott för kommunen på 93 000 kr för 
första halvåret 2001. (Johansson, 2001)     
Andra intressanta slutsatser var att de ökade bussresorna påverkade de resenärer som saknar 
bil så att vissa av dessa resenärer gjorde fler inköp i centralorten Övertorneå och färre inköp i 
butikerna i byarna. Å andra sidan antog undersökningen att förhållandet kunde vara det 
omvända för personer som tidigare använt bilen men övergått till buss och att dessa resenärer 
i större utsträckning övergått till att handla i lokala byabutiker eftersom friheten och 
lastkapaciteten inskränkts vid bytet till bussen. Varuhandeln som helhet har fått ökad 
omsättning medan drivmedelshandel och bilserviceverksamhet fått minskad omsättning efter 
införandet av nolltaxan. (Johansson, 2001) 
Utvärderingen visar också att bussföretagen troligen förlorar på reformen eftersom antalet 
turer förblir oförändrade och då ökar hellre inte intäkterna. Ökningen av antalet passagerare 
kräver fler stopptillfällen med högre drivmedelsförbrukning som resultat och att större bussar 
dessutom måste användas på vissa turer. Eftersom samma avtal och prislistor används efter 
nolltaxans införande leder detta till sämre lönsamhet för bussföretagen. (Johansson, 2001)        
 
Övertorneå kommuns kostnader för att ge kommuninnevånarna tillgång till fria bussresor 
uppgick år 2002 till 305 000 kr. Inga extra bussturer har satts in men om det ökade resandet 
skulle visa att detta krävdes så skulle det kosta ungefär 130 kr per mil för nya bussturer (2002 
års siffror) (Johansson, 2002) 
 
Försöket med nolltaxa har varit en framgång för kommunen och pågår fortfarande. Bland 
annat har försöket väckt nationell uppmärksamhet och bussresandet har ökat markant, något 
som varit en av kommunens målsättningar med projektet. De nackdelar som försöket medfört 
har varit att tillförlitlig åkandestatistik blivit svårare att ta fram och att det möjligen blivit en 
viss förändring i kommuninvånarnas inköpsmönster till nackdel för vissa affärsidkare. 
Sannolikt har även bensinförsäljningen minskat.  Motivet till införandet var ursprungligen en 
motion till fullmäktige som understöddes av önskemål från ungdomar om gratis/lägre taxa 
och ett bättre anpassat tursystem på kvällar och helger. Någon formell förundersökning 
utfördes inte innan försöket startade förutom diskussioner med länstrafiken. Övertorneå 
kommun anger att deras viktigaste förutsättning för att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva 
nolltaxa inom kollektivtrafiken är att de har ett effektivt busslinjenät som kan drivas effektivt 
med låga kostnader. (Johan Antti, Övertorneå kommun, 2004) 
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2.5.6 Älvsbyn 

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkningsmängd på 8838 invånare. 
Kommunens yta är 1713 km2 vilket motsvarar 5,2 invånare per kvadratkilometer. Älvsbyn 
ligger i det så kallade fyrkantenområdet som förutom Älvsbyn består av orterna Luleå, Piteå 
och Boden. Älvsbyn ligger ca 3,5 mil från Boden, ca 6 mil från Luleå och ca 5 mil från Piteå. 
Totalt bor ca 150 000 personer inom fyrkantenområdet. Kommunen har ett stort 
pendlingsutbyte med grannkommunerna och av kommunens invånare pendlar ca 8,5 % 
dagligen ut till arbetsplatser utanför kommunen. (Regionfakta, 2004) 
 (Kommunfakta, 2002)  
 
Nolltaxa för bussresor inom kommunens gränser infördes 1 september, 2003.  Eftersom 
försöket är nystartat har ingen officiell utvärdering gjorts. Däremot har det enligt bussbolagen 
skett en ökning med 100 % på vissa busslinjer. Det har noterats att en ökning i nyttjandet av 
buss skett för arbetspendling och vid ungdomars fritidsresor samt att färdtjänstberättigade valt 
buss istället för färdtjänst. Kostnaden för Älvsbyns kommun för projektet uppgick år 2004 till 
374 000 kr. Projektet är avsett att avslutas till årsskiftet 2004. Efter försöket skall en 
utvärdering ske och efter utvärderingen tas beslut om projektets fortlevnad (WSP, 2004) 
 
Motivet till införandet av nolltaxa var att kommunen ville ta fasta på åtgärder som bidrar till 
förbättrad miljö och ger högre livskvalitet för kommunens invånare, samt att det dessutom 
sågs som ett led i landsbygdsutvecklingsarbetet. De flesta busslinjerna var anpassade till 
skolskjutsverksamhet och hade få övriga passagerare. Eftersom kommunen redan betalade en 
fast avgift för kollektivtrafiken oavsett antal passagerare och dessutom betalade för 
skolskjutsarna, ansåg kommunen att de kunde försöka öka antalet passagerare på en redan 
delbetald verksamhet.  
Innan projektet startades gjordes kostnadsberäkningar, dessutom kontaktades Övertorneå 
kommun som sedan några år tillbaka haft försök med nolltaxa. 
(Randolf Eriksson, Älvsbyns kommun, 2004) 
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3. Förutsättningar för att införa nolltaxa inom 
kollektivtrafiken i Norsjö kommun 

3.1 Beskrivning av Norsjö kommun 

Det är svårt att utreda en kommuns förutsättningar och möjligheter att på ett framgångsrikt 
sätt införa gratis kollektivtrafik. Till viss del kan jämförelser göras med kommuner som redan 
gjort försök med nolltaxa. Men eftersom det i Sverige endast är ett fåtal kommuner som haft 
sådana försök, samtidigt som de olika kommunernas förutsättningar är så varierande blir det 
svårt att dra slutsatser. I fallet med Norsjö kommun torde de bästa jämförelsekommunerna 
vara Älvsbyn och Övertorneå eftersom de båda också är relativt glesbefolkade kommuner i 
övre Norrland. Tyvärr är det idag endast Övertorneå som utfört försök under så lång tid att en 
utvärdering av projektet kunnat ske.  
 
I detta kapitel ges först en allmän beskrivning av Norsjö kommun och de faktorer som kan 
vara av betydelse för ett införande av gratis kollektivtrafik. I vissa fall görs även jämförelser 
med övriga Sverige och/eller kommuner som haft försök med gratis kollektivtrafik. Kapitlet 
avslutas med en redovisning av resultaten från den enkätundersökning som gjorts bland ett 
slumpvis urval av kommunens invånare samt en mycket förenklad samhällsekonomisk 
beräkning av vilka effekter som nolltaxa inom kollektivtrafiken kan medföra. 

3.1.1 Geografi 

Norsjö kommun ligger i Västerbottens inland, ca 8 mil väster om Skellefteå och ca 7 mil 
nordöst om Lycksele. Kommunen ligger mitt i det malmrika Skellefteåfältet varför 
gruvnäringen utgör en relativt viktig del av sysselsättningen inom kommunen. Figur 9 visar 
Norsjö kommun samt grannkommunerna Malå, Skellefteå, Lycksele, Arvidsjaur och Vindeln.  
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Figur 9: Norsjö kommun och de närmaste grannkommunerna. 

3.1.2 Befolkning 

Antalet invånare i kommunen uppgick årsskiftet 2003-2004 till 4478 personer varav 2265 
personer var män och 2213 kvinnor. Kommunens yta är 1753 km2 vilket ger en 
befolkningstäthet på 2,6 personer per kvadratkilometer. Norsjö kommun är glest befolkad, 
Sverige har en befolkningstäthet på 21,8 personer per kvadratkilometer och länet i övrigt har i 
snitt en befolkningstäthet på 4,6 personer per kvadratkilometer. Som jämförelse kan nämnas 
att det i Övertorneå och Älvsbyn, som är norrlandskommuner som genomför försök med 
nolltaxa inom kollektivtrafiken, bor 2,2 respektive 5,2 personer per kvadratkilometer. 
(Kommunfakta, 2002) 
Det finns två tätorter i kommunen, Norsjö med 2072 invånare och Bastuträsk med 385 
invånare. Resterande befolkningsmängd, 2021 personer, bor i glesbygd.  (Norsjö kommun, 
2004) 
Figur 10 visar befolkningsutbredningen i Norsjö kommun. Befolkningsutbredningen på kartan 
är baserad på aktuell statistik från Norsjö kommun och SCB samt SCB: s kilometerrutkarta 
från 1994/1995.  
Kommunen har som kartan visar en relativt jämnt geografiskt utspridd befolkning. 
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Figur 10: Befolkningens utbredning i Norsjö kommun.  
 
Befolkningen i kommunen har som för många andra inlandskommuner i Norrland minskat de 
senaste åren. Från år 1999 till utgången av år 2003 har 326 personer flyttat ut från kommunen. 
Figur 11 visar Norsjö kommuns befolkningsutveckling sedan år 1960. 
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Figur 11: Norsjö kommuns befolkningsutveckling sedan år 1960. (Norsjö kommun, 2004) 
 
Enligt befolkningsstatistik beror minskningen av antalet kommuninvånare på att betydligt 
färre föds än dör samtidigt som fler flyttar från kommunen än till kommunen. En utveckling 
som överensstämmer med de flesta andra glesbygdskommuner i Sverige. Unga kvinnor i 
åldrarna 20-29 år lämnar kommunen i högre utsträckning än män och vid den inflyttning som 
sker är den dominerande gruppen lika många kvinnor och män i åldrarna 20-29 år.  
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Kommuninvånarnas medelålder är 44,3 år vilket kan jämföras med rikets medelåder på 40,7 
år och länets medelålder som är 40,4 år. Antalet ålderspensionärer är 1056 personer vilket 
utgör ca 24 % av befolkningen. Motsvarande andel ålderpensionärer och för länet och riket är 
17,5 % respektive 17,2 %. (Norsjö kommun, 2004) (SCB, 2004) 

3.1.3 Sysselsättning och arbetsplatser 

Den öppna arbetslösheten inom Norsjö kommun är 3,5 % och ytterligare två procent av 
befolkningen är verksamma i olika typer av konjukturberoende program. I kommunen 
förvärvsarbetar ca 1800 personer, ungefär lika många kvinnor som män. Den dominerande 
sysselsättningsgrenen inom kommunen är industriverksamhet. Basindustrin utgörs av företag 
inom träbranschen och gruvindustrin. En annan stor sysselsättningsgren är inom sjukvård och 
socialtjänst. På senare tid har även turistnäringen fått stor betydelse för sysselsättningen inom 
kommunen. Figur 12 visar inom vilka näringsgrenar de sysselsatta inom kommunen arbetar. 
(SCB, 2004) (Norsjö kommun, 2004)  
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Figur 12: Sysselsättning bland kvinnor och män inom olika näringsgrenar i Norsjö kommun. (SCB 2004) 
 
Industriarbetsplatserna i kommunen är till största del förlagda kring kommuncentrat Norsjö 
samt i Kvarnåsen, Bastuträsk och Bjurträsk. Eftersom Norsjö kommun ligger i det malmrika 
Skellefteåfältet så finns dessutom ett antal gruvor inom och i närhet av kommunen. Till 
Skellefteåfältet hör gruvorna Kristineberg, Kedträsk, Renström, Petiknäs, Maurliden och 
Storliden samt ett centralt anrikningsverk och guldverk i Boliden. I gruvorna bryts 
komplexmalm som innehåller koppar, zink, bly, silver och guld. (Boliden, 2004) 
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Gruvverksamheten har rationaliserats under en längre tid men fortfarande har en relativt stor 
del av befolkningen sin inkomst från gruvnäringen, dels inom kommunen men även genom att 
pendla till gruvor utanför kommunens gränser. De större privata arbetsgivarna inom 
kommunen är: 
 
Setra Byggprodukter Nord Kvarnåsen Trävaror  50 Anställda 
Boliden Mineral AB  Gruvindustri  67 Anställda 
Extena Plast   Rör och profiler 20 Anställda 
Norsjö Fönster AB  Fönstertillverkning 111 Anställda 
Norsjöbuss AB  Busstrafik  40 Anställda 
Samhall AB Norsjöproduktion Legoarbeten  30 Anställda 
SSC Trätrappor AB  Trapptillverkning 115 Anställda 
Toppchark AB, Bastuträsk  Charktillverkning 28 Anställda 
Runelandhs System AB  Tillverkning av solskydd 14 Anställda 
    
Andra arbetsplatser inom Norsjö kommun är vårdcentral, folktandvård, skolor, äldreboenden, 
affärer, banker, hotell och turistanläggningar, mm. (Norsjö kommun, 2004) 
Figur 13 visar gruvor och de större arbetsplatsernas lägen i kommunen. 
 

 
Figur 13: Lägen för gruvor och större arbetsplatser i och kring Norsjö kommun.  

3.1.4 Skolor 

Norsjö kommun har för närvarande 5 grundskolor med totalt 581 elever. Dessutom finns en 
musikskola med 219 elever, ett gymnasium med 79 elever och Komvux med 48 elever. En 
stor del av ungdomarna i kommunen går på gymnasieskolor i Skellefteå och Lycksele. I 
kommunen finns det dessutom ca 289 barn placerade i förskolor eller fritidshem. Figur 14 
visar läget för skolorna i Norsjö kommun under vårterminen 2004. (Norsjö kommun, 2004) 
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Figur 14: Skolorna i Norsjö kommun under vårterminen 2004. 
 

3.1.5 Bilinnehav och resmönster 

Norsjö kommun är en typisk norrländsk inlandskommun där den glesa befolknings- och 
bebyggelsestrukturen medför ett högt bilberoende. Bilinnehavet i Norsjö kommun var år 1996 
507 bilar per 1000 invånare. Vid samma tidpunkt var riksgenomsnittet 413 bilar per 1000 
invånare och i Västerbotten var motsvarande siffra 432 bilar per 1000 invånare. 
(Länsstyrelsen Västerbottens län, 2004) 
År 2003 hade bilinnehavet i Norsjö kommun ökat till 2499 personbilar i trafik vilket 
motsvarar 558 bilar per 1000 invånare. (Vägverket, 2004) 
För hela riket var bilinnehavet vid årsskiftet 2001-2002, 451 bilar per 1000 invånare. (SIKA, 
2003) 
   
Uppgifter om hushållens bilinnehav i Norsjö har inte funnits att tillgå men i kapitel 3.2.3  
redovisas enkätpopulationens bilinnehav för hushållen. Enligt enkäten är andelen hushåll som 
har två bilar eller fler 57 % och endast ca 2 % av de tillfrågade anger att de helt saknar 
tillgång till bil. Motsvarande siffror för hela Sverige är att 26 % av hushållen saknar bil, 51 % 
av hushållen äger en bil och 23 % av hushållen äger två bilar eller fler. Hushållens bilinnehav 
i Sverige redovisas i figur 15. (SIKA, 2003)   
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 Figur 15: Hushållens bilinnehav i Sverige. (SIKA, 2003) 
 
Uppgifter om körsträckor i Norsjö kommun saknas men den genomsnittliga körsträckan för 
personbilar i Västerbotten var år 2001 1292 mil. För Sverige som helhet var motsvarande 
sträcka 1345 mil per år. Skillnaderna i körsträckor är inte speciellt stora, längsta 
genomsnittliga körsträckan, 1423 mil har Stockholms län och kortaste körsträckan, 1172 mil 
har Gotlands län. (SIKA, 2003) 
 
Drivmedelsförsäljningen i Norsjö kommun utgjordes år 2001 av 3600 m3 motorbensin och 
4100 m3 dieselbrännolja. År 2002 var försäljningen 3700 m3 bensin och 4000 
m3dieselbrännolja. (SCB, 2002, 2003) 
 
Vad gäller Norsjöbornas restider, reslängd och färdsätt vid de dagliga resorna så hänvisas till 
avsnittet om enkätundersökningen i kapitel 3.2.3.                                             
 
År 2001 pendlade 374 personer ut från Norsjö och 263 personer in till Norsjö. Utpendlingen 
på 374 personer motsvarar 8,5 % av befolkningen. (SCB, 2004) 
Majoriteten av denna pendlingsström skedde till och från grannkommunen Skellefteå. Norsjö 
har även ett visst pendlingsutbyte med Malå, Lycksele och Umeå, men det i en mycket liten 
omfattning. Figur 16 visar schematiskt arbetspendlingsströmmarna till och från Norsjö 
kommun. (Länsstyrelsen Västerbottens län, 2004) 
 

                 
Figur 16: Arbetspendlingsströmmar kring Norsjö kommun. (Länsstyrelsen Västerbottens län, 2004) 
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Figur 17 visar avstånd och restider till Norsjö närliggande orter. Avståndet till Skellefteå är 82 
km och restiden dit är 62 minuter. Till Malå är det 51 km och 41 minuters restid, Lycksele 
ligger 76 km bort och dit är restiden 57 minuter.  (Länsstyrelsen Västerbottens län, 2004) 
 

 
Figur 17: Avstånd och restider till Norsjö närliggande orter. (Länsstyrelsen Västerbottens län, 2004) 

3.1.6 Färdtjänst 

Syftet med färdtjänst är att ge alla medborgare möjlighet att färdas kollektivt, även personer 
med funktionshinder. 
Rätt till färdtjänst i Norsjö kommun har den som har ett varaktigt funktionshinder och är 
skriven i kommunen. Antalet färdtjänstberättigade under år 2002 var 288 personer, det 
motsvarar 6,4 % av befolkningen i kommunen. Av dessa personer nyttjade 128 personer 
färdtjänst någon gång under året. Totalt gjordes 1548 enkelresor med färdtjänst inom Norsjö 
kommun. (Norsjö kommun, 2004) 
Som jämförelse hade 4,5 % av Sveriges befolkning rätt till färdtjänst i slutet av år 2001. 
Många av de kommuner som infört nolltaxa inom kollektivtrafiken har samordnat de redan 
samhällsbetalda resorna som färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts för att på så vis få en 
effektiv och ekonomisk totallösning.   
Eftersom medelåldern i Norsjö kommun stiger och befolkningens medellivslängd ökar så 
kommer troligen behovet av färdtjänst att öka på sikt och då leda till ökade kostnader för 
kommunen. 

3.1.7 Vägnät och trafikflöden 

Genom Norsjö kommun löper de större länsvägarna 370 och 365. Väg 370 leder mot Malå 
samt till Boliden och Skellefteå. Väg 365 leder mot Arvidsjaur i Norrbotten och mot 
Lycksele. Dessutom finns ett antal mindre länsvägar och grusvägar inom kommunen.  
Figur 18 visar de vägar som tillhör Vägverkets ansvarsområde i Norsjö kommun. 

Norsjö kommun 
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Figur 18: Det allmänna vägnätet i Norsjö kommun. (Vägverket, 2004) 
 
Trafikflödesmätningar är gjorda på ett antal platser i kommunen. Trafikflödesuppgifterna i 
figurerna 19-21 är hämtade från Vägverkets vägförteckning. Figur 19 visar trafikflödet på 
valda delar av väg 365 inom Norsjö kommun. Figur 20 visar trafikflödet på väg 370 och figur 
21 visar trafikflödet på vägarna 791, 842, 785 och väg 1033. Trafikflödet redovisas som 
årsdygnsmedeltrafik (ÅDT), dvs. antal fordon per dygn som årsmedelvärde.  
Trafikflödet på de mest trafikerade vägarna i kommunen kan bli av extra stort intresse om ett 
försök med nolltaxa i kollektivtrafiken skulle genomföras. En jämförelse kan då göras av 
trafikflödena före respektive efter försöksperioden. Detta för att utreda om bilresandet 
minskat i omfattning efter att en eventuell nolltaxa införts. En osäkerhet i sammanhanget är 
att mätningar av trafikflödet kan innehålla osäkra uppgifter och stora variationer varför det 
kan bli svårt att dra säkra slutsatser av en eventuell minskning av trafikflödet. Dessutom 
härstammar vissa av trafikflödesmätningarna från 1995, varför aktualiteten i de värdena kan 
ifrågasättas.  
 
Om ett försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken i Norsjö skulle bli verklighet, kunde 
trafikflödesmätningar utföras under längre perioder innan försöket startas. Då finns möjlighet 
att i efterhand med mätningar under likartade förhållanden konstatera en eventuell minskning 
av trafikflödet.  
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Figur 19: Trafikflödet för vissa partier av väg 365 inom Norsjö kommun. Trafikflödet redovisas som 
årsdygnsmedeltrafik (ÅDT), dvs. antal fordon per dygn som årsmedelvärde. (Vägverket, 2004) 
 

 
Figur 20: Trafikflödet på valda delar av väg 370 inom Norsjö kommun. Trafikflödet redovisas som 
årsdygnsmedeltrafik (ÅDT), dvs. antal fordon per dygn som årsmedelvärde. (Vägverket, 2004) 
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Figur 21: Trafikflödet för vissa partier av vägarna 791, 842, 785,1033 inom Norsjö kommun. Trafikflödet 
redovisas som årsdygnsmedeltrafik (ÅDT), dvs. antal fordon per dygn som årsmedelvärde. (Vägverket, 2004) 

3.1.8 Kollektivtrafik och skolskjuts 

Busslinjenätet i Norsjö kommun utgörs idag av stomlinjetrafik, lokal landsbygdstrafik samt 
ett antal ringlinjer. Det finns för närvarande, (våren 2004), 5 stomlinjer, 11 lokala linjer samt 
23 ringlinjer,. Samtliga stomlinjer trafikeras med buss, den lokala landsbygdstrafiken samt 
ringlinjerna trafikeras av både buss, minibuss och taxi. De lokala busslinjerna som går inom 
kommunen är i hög grad anpassade till skoltider och de stomlinjer som passerar kommunen är 
även de i viss mån anpassade till skolans tider. (Länstrafiken Västerbotten, 2004) 
Kommunens målsättning med kollektivtrafiken är att samtliga medborgare skall ha tillgång 
till minst 3 resmöjligheter per vecka till närmaste serviceort.   
De ordinarie busslinjenäten som trafikerar Norsjö kommun redovisas i figurerna 22 och 23. 
Figur 22 visar stomlinjenätet och figur 23 visar de lokala busslinjerna som trafikerar 
kommunen.   
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Figur 22: Stomlinjenätet som trafikerar Norsjö kommun.  
 

 
Figur 23: Det lokala bussnätet i Norsjö kommun.  
 
Ringbilstrafiken utgör ett komplement till den ordinarie busstrafiken och ersätter i många fall 
lokalbusstrafiken under tider då skolskjutsarna inte går. De som önskar medfölja ringbilsturen 
skall beställa resan dagen innan. 
 
Kommunens höga målsättning att erbjuda samtliga medborgare tre resmöjligheter varje vecka 
till en serviceort gör att busslinjenätet i Norsjö kommun är heltäckande och trafikerar i stort 
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sett alla bebodda delar av kommunen. De delar av kommunen som inte nås med linjetrafik 
trafikeras med ringbil.  
I figur 24 har samtliga busslinjer ritats in tillsammans med en buffertzon med 1 km radie runt 
de vägar som trafikeras av de reguljära busslinjerna. Genom att i samma figur lägga in 
befolkningskoncentrationerna i kommunen fås en uppfattning om hur stor andel 
kommuninvånare som har rimliga avstånd till bussen. Läget på befolkningskoncentrationerna 
har fåtts genom att använda SCB: s kilometerrutkarta från 1994/1995 som underlag.  
 

 
Figur 24: Busslinjenätet i Norsjö kommun omgivet av en buffertzon med 1km radie. I samma figur är 
befolkningskoncentrationerna inom kommunen inritade.  
 
Som figur 24 visar har större delen av kommuninvånarna rimliga avstånd till de vägar som 
trafikeras av kollektivtrafiken. I Norsjö kommun är busslinjenätet heltäckande och en stor del 
av de avsides belägna befolkningskoncentrationerna trafikeras av linjetrafik. Totalt finns 
under våren 2004, 16 busslinjer i linjetrafik inom kommunen. Antalet bussturer per dag är få 
och kommunen har angivit som grundnivå en dubbeltur per dag, fem dagar per vecka. 
 
Vid en geografisk jämförelse mellan busslinjenäten i Norsjö kommun och andra kommuner 
som bedriver eller har bedrivit försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken kan en del 
intressanta slutsatser dras. 
 
Övertorneå kommun som har försök med nolltaxa är geografiskt sett en väldigt gynnsam 
kommun att bedriva kollektivtrafik i. Befolkningen är till stor del koncentrerad till älvdalen 
och busslinjerna går i huvudsak i nord-sydlig riktning. Jämfört med Norsjö kommun är en 
större del av de avsides belägna befolkningskoncentrationerna inte trafikerade av 
busslinjetrafik. Övertorneå kommun kan med dessa förutsättningar bedriva nolltaxa i 
kollektivtrafiken till låg kostnad. Kostnaden för nolltaxa uppgick år 2002 till 305 000 kr. 
Figur 25 visar busslinjerna i Övertorneå kommun tillsammans med en buffertzon på 1 km 
radie runt de vägar som trafikeras av de reguljära busslinjerna. 
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Figur 25: Busslinjenätet i Övertorneå kommun omgivet av en buffertzon med 1km radie. I figuren är också 
befolkningskoncentrationerna i kommunen inritade.  
 
Älvsbyns kommun har inte lika goda geografiska förutsättningar för att bedriva kollektivtrafik 
som Övertorneå, men även här är befolkningen relativt väl koncentrerad vid älvdalen och det 
större vägnätet. På liknande sätt som i Övertorneå är också en större del av kommunen, 
jämfört med Norsjö, inte trafikerad av reguljära busslinjer. Figur 26 visar busslinjenätet med 
buffertzon för Älvsbyns kommun.  
 
Slutligen visas en karta över busslinjenät och buffertzon i Ockelbo kommun. Här är 
befolkningen väl koncentrerad till centralorten Ockelbo och de större vägarna. Busslinjenätet 
har god täckning och i princip samtliga befolkningskoncentrationer trafikeras av linjebussar. 
Ockelbo kommuns busslinjenät visas i figur 27. 
 
Vid en jämförelse mellan dessa kommuner kan det konstateras att Norsjö kommun har det 
mest omfattande och komplexa busslinjenätet. Orsaken är att befolkningen är utspridd 
samtidigt som det funnits en vilja att erbjuda så många kommuninvånare som möjligt tillgång 
till kollektiva resor.  De andra kommunerna har dels en gynnsammare geografisk 
befolkningsutbredning, men också mindre omfattande busslinjenät. De kommunerna har en 
större del områden som inte nås av kollektivtrafiken. Ockelbo kommun är dock ett undantag 
eftersom där nås i stort sett alla befolkningsområden av kollektivtrafik tack vare att 
befolkningen är väl koncentrerad till centralorten och de större vägarna. 
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Figur 26: Busslinjenätet i Älvsbyns kommun omgivet av en buffertzon med 1km radie. I figuren är också 
befolkningskoncentrationerna i kommunen inritade.  
 

 
Figur 27: Busslinjenätet i Ockelbo kommun omgivet av en buffertzon med 1km radie. I figuren är också 
befolkningskoncentrationerna i kommunen inritade.  
 
I Norsjö kommun är som tidigare nämnts, de lokala busslinjenäten starkt anpassade till 
skolans tider och ett flertal av bussturerna går endast under skolterminerna. I kommunen finns 
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ca 293 elever i årskurs f-9 som åker med kommunal skolskjuts till skolan. Skolskjutsarna 
inom kommunen utgörs av speciella skolskjutsturer med buss, minibuss och taxi men även av 
bussar i det reguljära bussnätet. Ankomsttiden för skolskjutsarna till skolorna är omkring 
08:00 på morgonen ordinarie skoldagar. Antalet skoldagar i kommunen var 178 stycken 
läsåret 2003-2004. (Norsjö kommun, 2004) 
 
Resandestatistik över kollektivtrafiken finns för Västerbottens län. Statistiken är uppdelad i 
två delar, tätortstrafik och landsbygdstrafik. Figur 28 visar statistik för totalt antal bussresor i 
tätort och på landsbygd i Västerbottens län för åren 1997-2001. Figur 29 visar antalet 
kollektiva resor per länsinvånare för åren 1997-2002. Kollektivtrafikåkandet minskade i länet 
under dessa år, mest i landsbygdstrafiken. 
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Figur 28: Antal resor gjorda inom kollektivtrafiken i Västerbottens län åren 1997-2001. (SLTF, 2004) 
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Figur 29: Antal resor per länsinvånare gjorda inom kollektivtrafiken i Västerbottens län åren 1997-2002.  
(SLTF, 2004) 
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Utbudet av antalet persontrafikkilometer har legat relativt konstant de senaste åren. Utbudet i 
tätort ökade något mellan år 1997-2000 medan utbudet i landsbygdstrafiken varit i det 
närmaste konstant. (SLTF, 2004) 
 
Lokal resandestatistik för Norsjö kommun finns endast att tillgå för åren 2002 och 2003 och 
för en del av de lokala busslinjer som trafikerar inom kommunen. De busslinjer som har 
statistik är linje 211, 239, 241, 242, 246, 249, 254 och 255. Linjerna 211 och 249 går endast 
genom i kommunens ytterkanter varför de inte medräknas. Figur 30 visar resandestatistik för 
de inomkommunala busslinjerna i Norsjö.   
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Figur 30: Resandestatistik för vissa av de inomkommunala linjerna i 
Västerbotten, 2004) 
 
Totalt gjordes det enligt Länstrafiken i Västerbotten, 5360
busslinjerna inom Norsjö år 2002. År 2003 var motsvaran
Figur 31 visar intäkter respektive kostnader för landsbygd
kollektivtrafikens självfinansieringsgrad i Västerbotten fö
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Figur 32: Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad i Västerbotten för åren 1997-2001. (SLTF, 2004) 
 
Självfinansieringsgraden är kvoten mellan totala intäkterna och totala kostnaden för 
kollektivtrafiken. I Västerbotten har självfinansieringsgraden legat kring 45 % de senaste 
åren. Underskottet som återstår delar kommuner och Landsting på. 
När det gäller kollektivtrafiken i Norsjö kommun så var kostnaderna enligt Länstrafiken  
3 683 796 kr och intäkterna 1 259 702 kr för de inomkommunala linjerna år 2003. Av 
intäkterna står skolkorten som skoleleverna får för sina resor till och från skolan, för 1097 324 
kr, vilket innebär att intäkterna på de inomkommunala linjerna från övriga passagerare inte är 
särskilt stora. Norsjö kommun betalar halva underskottet och Landstinget resterande del. 
Underskottet beräknas utifrån antalet tidtabellskilometer.  
Enligt uppgifter från Länstrafiken i Västerbotten blir det sannolikt på sikt en ny 
fördelningsmodell, där kommunen står för underskottet för inomkommunal trafik och 
Landstinget står för stomlinjetrafiken. För år 2003 skulle kommunens kostnad för 
kollektivtrafiken med nuvarande modell uppgå till i storleksordningen 1,2 miljoner kronor. En 
anmärkning angående en viss osäkerhet i intäkterna är att det på vissa bussar saknas 
biljettmaskin, vilket kan innebära att alla intäkter inte finns med i uppgiften ovan.  
(Länstrafiken i Västerbotten, 2004)  
 
En central fråga vid ett eventuellt införande av nolltaxa inom kollektivtrafiken är i vilken 
omfattning som det finns ledig kapacitet på de nuvarande busslinjerna. Enligt uppgifter från 
Länstrafiken varierar det kraftigt för de olika linjerna och tidsmässigt under året varför några 
användbara uppgifter inte gått att få. Tabell 1 visar de busslinjer som har uppgifter på hur stor 
andel skolelever respektive övriga passagerare som färdas med linjen.  
(Norsjö kommun, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 1: Andel skolelever respektive övriga passagerare på olika busslinjer inom Norsjö kommun  
(Norsjö kommun, 2004) 
  Skolkort Övriga 
Stomlinjer    
22  66 % 34 % 
25  33 % 66 % 
27  13 % 87 % 
29  33 % 67 % 
32  35 % 65 % 
Lokala linjer   
242  86 % 14 % 
260  23 % 77 % 
304  34 % 66 % 
 
De busslinjer som har stor andel skolelever har troligen mindre ledig kapacitet än de som i 
huvudsak trafikeras av övriga resenärer. Dessutom är det ett flertal busslinjer med stor andel 
skolelever som passagerare, som har inskränkningar i turerna utom ordinarie skoltid. Vissa av 
busslinjerna går inte alls under loven och andra busslinjer går, men med färre turer.  

3.1.9 Trafikolyckor 

I Norsjö kommun har det under åren 1993-2003 inträffat 68 inrapporterade trafikolyckor med 
personskador som följd. Vid dessa trafikolyckor har totalt 6 personer dödats, 26 personer 
skadats allvarligt och 83 personer ådragit sig lindrigare skador. Definitionsmässigt är 
skillnaden mellan en lindrig och en allvarlig skada den vårdtid som den drabbade personen 
tillbringar på sjukhus efter olyckan. En olycka där vårdtiden blir mellan 1-8 dagar klassas som 
lindrig, medan en olycka som kräver mer än 8 dagars sjukhusvistelse klassas som allvarlig. 
Figur 33 visar utvecklingen för antalet skadade och dödade i trafikolyckor inom Norsjö 
kommun för perioden 1993-2003. Som figuren visar är antalet dödade och svårt skadade 
relativt konstant över tiden. Antalet lindrigt skadade verkar däremot öka.   
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Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon, 32 % av olyckorna är 
singelolyckor. Näst vanligast är viltolyckor som står för 24 % av alla olyckor. Figur 34 visar 
olyckstyper för trafikolyckorna inom Norsjö kommun för åren 1993 till 2003.  
(Vägverket, 2004) 
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Figur 34: Olyckstyper för trafikolyckor inom Norsjö kommun. (Vägverket, 2004) 
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3.2 Enkätundersökning 

För att utreda vilka förutsättningar som Norsjö kommun har för att utföra ett försök med 
nolltaxa inom kollektivtrafiken genomfördes en enkätundersökning. Enkätundersökningen 
utfördes i form av en postenkät och syftet var att den skulle ge information om Norsjöbornas 
dagliga resor och vilket intresse som finns för ett försök med nolltaxa. Av stort intresse är i 
vilken omfattning som kommuninvånarna kan ersätta bilåkande med bussresor om nolltaxa 
införs.  
Uppgifterna från enkäten utgör även underlag för en förenklad samhällsekonomisk beräkning 
över de effekter som ett införande av nolltaxa kan medföra.   

3.2.1 Urval och svarsfrekvens 

Urvalskriterierna för enkätpopulationen var slumpvis utvalda personer mellan 18-65 år 
boende och skrivna inom Norsjö kommun. Antalet enkäter som skickades ut var 300 stycken, 
vilket motsvarar ca 7 % av Norsjös befolkning.  Av 300 enkäter inkom 126, varav 124 
stycken var korrekt ifyllda. På grund av felaktiga adressuppgifter returnerades 21 stycken 
enkäter. Sammantaget skulle det ge enkäten en svarsfrekvens på 45 %, antaget att samma 
svarsfrekvens kunde förväntas av de 21 personer som inte fick enkäten. Svarsfrekvensen var 
50 % för kvinnorna och 40 % för männen. 

3.2.2 Enkätpopulationen 

Enkätpopulationen valdes ut slumpvis och av dem som svarade på enkäten var 45 % kvinnor 
och 55 % män. Kvinnorna hade en högre svarsfrekvens än männen, men eftersom fler män än 
kvinnor ingick i urvalsgruppen blev männens deltagande högre. Som jämförelse har Norsjö 
kommun som helhet 49 % kvinnor och 51 % män. Figur 35 visar enkätpopulationens 
respektive Norsjö kommuns könsfördelning.  
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 Figur 35: Enkätpopulationens respektive Norsjö kommuns könsfördelning. 
 
Enkätpopulationens åldersfördelning visas i figur 36. En jämförelse visar att 
enkätpopulationen relativt väl följer åldersfördelningen i Norsjö kommun med undantag för 
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åldersgruppen 46-55 år som är något överrepresenterad och åldersgruppen 18-25 år som är 
underrepresenterad. En av orsakerna till att så få 18-25 åringar svarat på enkäten kan bero på 
att en del av den åldersgruppen studerar på annan ort fast de fortfarande är skrivna i 
hemkommunen.   
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Figur 36: Åldersfördelning hos enkätpopulationen respektive Norsjö kommun. 
 
Av de svarande har 96 % körkort, det kan jämföras med den övriga befolkningen i Sverige i 
åldrarna 18-64 år där körkortsinnehavet är 91,3 %.   (SIKA, 2003) 
 
Bilinnehavet i enkätpopulationen redovisas i figur 37. Andelen tillfrågade som uppger att de 
har två bilar eller fler i hushållet uppgår till 57 % och endast 2 % av de tillfrågade anger att de 
helt saknar tillgång till bil.  
Motsvarande siffror för landet i övrigt är att 23 % av hushållen har tillgång till två bilar eller 
fler och att 26 % av hushållen saknar tillgång till bil. (SIKA, 2003) 
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Figur 37: Enkätpopulationens bilinnehav.  
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Majoriteten, 78 % av de svarande är förvärvsarbetande. Motsvarande siffra för kommunen 
som helhet är 72 % förvärvsarbetande. Enkätgruppens huvudsakliga sysselsättning redovisas i 
figur 38. 
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Figur 38: Enkätpopulationens huvudsakliga sysselsättning. 
 
Av de tillfrågade uppgav 1,6 % att de har färdtjänstlegitimation, vilket kan jämföras med 
Norsjö kommun som helhet där 6,4 % av befolkningen är färdtjänstberättigade. 
 
Med vissa undantag är Norsjö kommun väl representerad av enkätpopulationen 

3.2.3 Resultat av enkäten 

En stor del av invånarna i Norsjö kommun har mycket nära till sina arbetsplatser. Av de 
svarande uppgav 41 % att de hade mellan 0-10 km total färdlängd till och från arbete eller 
utbildning. Figur 39 visar enkätpopulationens dagliga totala färdlängd till och från arbete eller 
utbildning. Värt att notera är att 26 % av Norsjöborna har en färdlängd dagligen på över 51 
km till och från arbete eller utbildning.  
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Figur 39: Enkätpopulationens dagliga totala färdlängd till och från arbete eller utbildning. 
 
Den totala restiden dagligen för enkätpopulationen till och från arbete eller utbildning 
redovisas i figur 40. Av de tillfrågade uppgav andelen 53 % av kommuninnevånarna att deras 
totala dagliga restid vid dessa resor inte översteg 30 minuter.  
 

21%
19%

13%
11%

8% 9%
7%

3%
1% 2% 1%

4% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1
0  

11
-20

  

21
-30

  

31
-40

  

41
-50

  

51
-60

61
-70

 

71
-80

  

81
-90

  

91
-10

0

10
1-1

10
  

11
1-1

20
  

Mer 
än

 12
0  

Restid (min)

A
nd

el
 (%

)

 
Figur 40: Enkätpopulationens dagliga restid till och från arbete eller utbildning.   
 
De flesta personer, 74 %, anser att de inte lägger ned mycket tid på sina arbets- eller 
studieresor enligt figur 41.  
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Anser du att du lägger ned mycket tid på resor till och 
från arbete eller studier

Ja; 26%

Nej; 74%

 
Figur 41: Enkätpopulationens svar på frågan om de anser att de lägger ned mycket tid på de dagliga resorna 
 
Av de tillfrågade passerar 24 % kommungränsen vid de dagliga resorna till och från arbete 
eller studier enligt figur 42. 
 

Passerar Du kommungränsen vid dina resor till arbete 
eller studier

Ja; 24%

Nej; 76%

 
Figur 42: Andel av enkätpopulationen som passerar kommungränsen vid de dagliga resorna 
 
Vid de dagliga resorna till och från arbete eller studier upplever 78 % av de tillfrågade inga 
problem i samband med dessa resor. Resten, eller 22 %, uppgav att de upplevde problem av 
något slag. De vanligaste problemen som angavs var halka, snö, snörök, kyla och dålig 
plogning under den kalla årstiden. Andra problem som nämndes var bland annat vägarbeten, 
dåliga vägar, hög kostnad för resorna, renar, älgar och malmbilar på vägarna samt att 
bilresorna var tröttande. Resultatet redovisas i figur 43. 
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Upplever Du några problem med resorna till och från 
arbetet eller studier

Ja; 22%

Nej; 78%

 
Figur 43: Andel av enkätpopulationen som anser att de upplever problem i samband med de dagliga resorna. 
 
Det dominerande färdsättet till och från arbete eller utbildning är att köra egen bil samt att gå 
eller cykla. Av de tillfrågade uppgav 42 % att de kör egen bil och 23 % att de går eller cyklar. 
Figur 44 visar enkätpopulationens färdsätt till och från arbete eller studier. Bland 
enkätgruppen uppger endast 4 % att de överhuvudtaget använder buss och endast 1 % att de 
använder buss veckans alla fem arbets- eller studiedagar. 
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Figur 44: Enkätpopulationens färdsätt till och från arbete eller studier. 
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Den största delen av de tillfrågade, 81 % ansåg att de inte hade något alternativ till det valda 
resealternativet till och från arbete eller studier.   
 
När det gäller veckans övriga resor, t.ex. till affärer, fritidsaktiviteter, apotek, sjukvård mm. 
var även här det helt dominerande färdmedlet bilen. Figur 45 visar enkätpopulationens totala 
färdlängd vid övriga resor per vecka. 
 

16%

14%

8%
7% 7%

4% 4%

6%

4%

5%
4%

3%
2%

1%
2% 2%

3%

0% 0%

2%

0% 0%

2%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0-
10

   
  

11
-2

0 
   

 

21
-3

0 
   

 

31
-4

0

41
-5

0 
   

 

 5
1-

60
   

  

61
-7

0 
 

71
-8

0 
   

81
-9

0 
   

 

91
-1

00
   

  

10
1-

11
0 

   
 

11
1-

 1
20

12
1-

13
0 

  

13
1-

14
0 

  

14
1-

15
0 

15
1-

16
0 

  

16
1-

17
0 

   
 

17
1-

18
0 

  

18
1-

19
0 

  

19
1-

20
0 

  

20
1-

21
0 

  

21
1-

22
0 

  

22
1-

 2
30

   

M
er

 ä
n 

23
0 

  

Färdlängd (km)

A
nd

el
 (%

)

 
Figur 45: Enkätpopulationens totala färdlängd vid övriga resor per vecka.  
 
Av de tillfrågade ansåg 45 % att reskostnaden utgör en stor del av deras totala utgifter. 
Andelen tillfrågade som uppgav att de behövde egen bil på arbetet var 32 %. Andelen 
personer som uppgav att de hade svårt att nyttja buss pga. dåliga bussförbindelser eller 
oregelbundna arbetstider var 75 %.  
Figur 46- 48 redovisar de olika svarsalternativen.  
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Anser du att reskostnaden utgör en stor del av dina totala 
utgifter

Ja; 45%

Nej; 55%

 
Figur 46: Enkätpopulationens svar på frågan om de anser att reskostnaden för de dagliga resorna utgör en stor 
del av hushållets totala utgifter.  
 

Behöver du din egen bil i arbetet

Ja; 32%

Nej; 68%

 
Figur 47: Enkätpopulationens svar på frågan om de anser att de behöver egen bil i arbetet. 
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Har du svårt att nyttja buss pga. dåliga bussförbindelser 
eller oregelbundna arbetstider?

Ja; 75%

Nej; 25%

 
Figur 48: Enkätpopulationens svar på frågan om de har svårt att nyttja busstrafiken i nuvarande form i samband 
med de dagliga resorna.  
 
Angående kommuninvånarnas intresse för ett försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken i 
Norsjö kommun, ansåg 85 % av de svarande att det vore en bra ide med nolltaxa. Om ett 
sådant försök skulle bli verklighet uppgav 69 % av de tillfrågade att de då kunde tänka sig att 
åka buss istället för bil. På frågan om vilken typ av bilresor de i så fall kunde ersätta med buss 
uppgav 28 % av de svarande arbetsresor, 40 % uppgav fritidsresor och 32 % både arbets- och 
fritidsresor.  
Av de tillfrågade som hade fler än en bil per hushåll uppgav 51 % att de ansåg att hushållet 
kunde klara sig med endast en bil om bussresorna blev kostnadsfria.  
Figur 49- 52 redovisar de olika svarsalternativen på frågorna.  
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Anser Du att det vore en bra ide att införa gratis bussar/fri 
kollektivtrafik inom Norsjö kommun

Ja; 85%

Nej; 15%

 
Figur 49: Enkätpopulationens åsikt om huruvida det vore en bra ide att införa nolltaxa inom kollektivtrafiken i 
Norsjö kommun.  
 

Skulle Du i så fall kunna tänka Dig att åka buss istället för 
bil

Ja; 69%

Nej; 31%

 
Figur 50: Redovisar andelen av enkätpopulationen som kan tänka sig att åka buss istället för bil om nolltaxa 
införs. 
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Figur 51: Figuren visar vilken typ av bilresor som de svarande kan ersätta med bussresor om nolltaxa införs.  
 

Om det i kommunen införs fria bussresor anser du då att 
ditt hushåll skulle kunna klara sig med endast en bil?

Ja; 51%Nej; 49%

 
Figur 52: Redovisar enkätpopulationens åsikt om de tror att de kan klara sig med endast en bil om nolltaxa 
införs. 
 
Som tidigare nämnts var det få personer som nyttjade buss vid de dagliga resorna. På frågan 
om enkätpersonerna kände till tidtabeller och sträckning för de busslinjer som de skulle kunna 
använda uppgav 55 % att de inte kände till det. Av de svarande var det endast ett fåtal som 
kunde uppge nummer på de busslinjer som skulle vara aktuella för deras del. 
 
Vissa av frågorna syftade till att utreda om det finns speciella önskemål eller krav på hur 
kollektivtrafiken bör vara utformad för att vara attraktiv för resenärerna. 
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Restiden är en central fråga vid användandet av kollektivtrafik. Oftast tar en resa med 
kollektivtrafik längre tid än motsvarande resa med bil. På frågan hur mycket längre tid en resa 
med buss fick ta jämfört med bil, svarade enkätpersonerna enligt figur 53. Värt att notera är 
att 48 % av de svarande kunde acceptera att restiden ökade med 30 minuter eller mer.     
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Figur 53: Enkätpopulationens åsikter om vilken förlängd restid med buss som kan accepteras om nolltaxa införs.  
 
En annan fråga gällde vilket avstånd till närmaste busshållplats som enkätpersonerna kunde 
acceptera. Eftersom inga alternativ gavs i frågan blev svarsalternativen många, 29 % av de 
svarande ville ha korta avstånd upp till och med 400 meter, 46 % ansåg att avståndet bör vara 
mellan 500 meter och 1 kilometer och 19 % av enkätgruppen uppgav att de kunde acceptera 
längre avstånd, från 2 kilometer och uppåt till närmaste busshållplats. Figur 54 redovisar de 
olika svarsalternativen. 
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Figur 54: Enkätpopulationens önskemål om maximalt avstånd till närmaste hållplats 
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I en av frågorna fick enkätpopulationen möjlighet att delge sina önskemål om hur många 
bussturer per dag som borde finnas och hur dessa turer skulle vara spridda över dagen. 
Gemensamt för många av förslagen var att bussturerna skulle vara anpassade till skoltider och 
arbetstider både på morgonen och vid arbetsdagens slut. Ett antal personer efterfrågade också 
bussturer mitt på dagen och sent på kvällen. En majoritet av de tillfrågade ansåg att det kunde 
räcka med cirka 4 turer per dag, två på morgonen och två på eftermiddagen/kvällen. En 
skillnad kunde märkas bland svarsalternativen. Vissa av de svarande efterfrågade t.ex. fyra 
dubbelturer medan andra personer efterfrågade endast fyra turer. Det kan bero på ett 
missförstånd men beror troligtvis på att en del personer endast tänkt nyttja bussen till och från 
arbetet medan somliga tänker nyttja bussen för att kunna åka in till centralorten för att till 
exempel handla eller göra andra ärenden, varför de då relativt snabbt även vill ha en 
bussförbindelse tillbaka.  
 
Som avslutning på detta stycke om enkätens resultat så är det av intresse att studera gruppen 
människor som har en positiv inställning till nolltaxa i kollektivtrafiken närmare. Sannolikt är 
det i den gruppen som flest individer kommer att ersätta bilkörning med bussresor om 
nolltaxa införs varför det kan vara intressant att se om den gruppen avviker från hela 
enkätpopulationen.  
Som tidigare nämnts är det 85 % av befolkningen som är positiva till nolltaxa och 69 % som 
uppger att de kommer att åka buss ifall nolltaxa införs.  
Vid en jämförelse av den del av enkätgruppen som är positiva till nolltaxa med hela 
enkätpopulationen, kan följande konstateras. 
 
Kvinnor är mer positiva än män till nolltaxa. Figur 55 visar andelen kvinnor och män i 
enkätgruppen som är positiva till nolltaxa.  
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Figur 55: Andel män respektive kvinnor av enkätpopulationen som är positiva till nolltaxa. 
 
Att kvinnor är mer intresserade än män av nolltaxa är inte oväntat eftersom undersökningar 
visar att kvinnor överlag har en positivare inställning än män till kollektivtrafik.  
(SOU 2003:67) 
 
En jämförelse av körkortsinnehav hos dem som är positiva till nolltaxa med hela 
enkätpopulationen visar att de som saknar körkort är mer positiva till nolltaxa än 
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körkortsinnehavare, 100 % av enkätgruppen som saknar körkort är positiva till nolltaxa 
jämfört med 82 % av körkortsinnehavarna. Att körkortslösa har en mer positiv attityd 
överhuvudtaget till kollektivtrafik är naturligt eftersom de saknar alternativet att själva köra 
bil.     
 
Hushållets inkomst är en av faktorerna som i undersökningar visat sig ha betydelse för 
resandet med kollektivtrafik. Undersökningar visar att de med de lägsta inkomsterna i högre 
grad än andra åker kollektivt. (SOU 2003:67) 
I denna enkätundersökning är de med de lägsta inkomsterna något överrepresenterade bland 
dem som är positiva till nolltaxa men skillnaden är inte stor och gruppen med de lägre 
inkomsterna liten varför det blir svårt att dra den slutsatsen här. Den inkomstgrupp som mest 
avviker är de hushåll som har en inkomst mellan 200 000–300 000 kr. I den gruppen är det en 
mindre andel personer som är positiva till nolltaxa. Orsaken till att den gruppen uppvisar en 
mindre positiv attityd till nolltaxa kan vara att det i den gruppen finns mycket ensamstående 
män, och männen var som tidigare nämnts överlag mindre positiva till nolltaxa.  Personerna i 
den högsta inkomstgruppen är också något mindre positiva till nolltaxa. Men den gruppen är 
också liten varför det kan vara svårt att dra någon säker slutsats. Figur 56 visar en jämförelse 
av inkomstfördelningen mellan de som är positiva till nolltaxa och hela enkätgruppen. 
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Figur 56: Inkomstfördelning hos den grupp personer som är positiva till nolltaxa respektive hela enkätgruppen 

 
Aspekter som bilinnehav och antal personer i hushållet verkar sakna betydelse för personens 
inställning till nolltaxa inom kollektivtrafiken.  
Att bilinnehavet saknar betydelse kan verka underligt eftersom undersökningar visar att 
kollektivtrafikåkandet är högre bland de personer som saknar bil. (SOU 2003:67) 
Av Sveriges befolkning i stort saknar 18 % tillgång till bil men står för 39 % av andelen 
kollektiva resor. (SOU 2003:67) 
Orsaken till att gruppen som saknar bil i enkätundersökningen inte är starkare representerad 
bland dem som är positiva till nolltaxa kan dels vara att den gruppen är liten, men också på att 
kollektivtrafiken inte är ett alternativ på grund av ett för litet utbud.  
 
En jämförelse av ålderfördelningen mellan hela enkätgruppen och de som är positiva till 
nolltaxa visar inga större avvikelser. Som figur 57 visar är enkätgruppens samtliga 
åldergrupper väl representerade bland dem som är positiva till nolltaxa.  
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Figur 57: Jämförelse av ålderfördelning mellan hela enkätpopulationen och de som är positiva till nolltaxa.  
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3.3 Förenklad beräkning av den samhällsekonomiska effekten av ett 
eventuellt införande av nolltaxa i Norsjö kommun. 

3.3.1 Samhällsekonomiska värderingar 

Ett införande av nolltaxa inom kollektivtrafiken i Norsjö kommun kan medföra en rad 
positiva effekter. Om konsekvensen blir att bilkörningen minskar så kan det ge upphov till 
färre trafikolyckor, mindre miljö- och hälsopåverkan, mindre fordonsbuller och 
vibrationsproblem, minskad trängsel i utsatta områden och att kostnader för infrastruktur som 
t.ex. vägar och vägunderhåll minskar på sikt.  
För att belysa hur stora effekter det kan röra sig om, utförs i stycket nedan en mycket 
förenklad samhällsekonomisk beräkning för områdena trafikolyckor samt miljö- och 
hälsoeffekter från avgasutsläpp. Orsaken till att just de områdena valts är att det är inom dessa 
områden som vägtrafiken ger störst negativ påverkan i en landsbygdskommun som Norsjö. 
Samtidigt är det sannolikt också där som de största samhällsekonomiska vinsterna av ett 
införande av nolltaxa kommer att uppstå. Effekterna från vägtrafiken är värderade vid 
forskning utifrån olika faktorer och den påverkan som vägtrafiken ger upphov till har sedan 
prissatts i monetära termer.  
Vägverkets kalkylmodell EVA, (Effektberäkning vid VägAnalyser), används för att avgöra 
om trafikinvesteringar är samhällsekonomiskt lönsamma. Grundprincipen är att en 
trafikinvestering skall utföras om den samhällsekonomiska vinsten är större än motsvarande 
kostnader och att de åtgärder som ger den största nyttan skall prioriteras. För att kunna 
bedöma den samhällsekonomiska kostnaden har bland annat följande vägtrafikeffekter 
prissatts. (SOU 2003:67) 
 

• Restid 
• Trafikolyckor 
• Buller 
• Miljö- och hälsoeffekter på grund av avgasutsläpp 
• Komfort 
• Barriäreffekter 

  
De vägtrafikeffekter som påverkas mest vid ett eventuellt införande av nolltaxa för en 
kommun som Norsjö är trafikolyckor och miljö- och hälsoeffekter på grund av avgasutsläpp.  
I båda dessa faktorers fall finns det underlag i form av att omgivningseffekterna beräknats och 
prissatts. 
   
Värderingen av miljö och hälsoeffekterna på grund av avgasutsläpp har gjorts med 
utgångspunkt för att nå de av samhället satta miljömålen. (Vägverket, 1997) 
Tabell 2 visar den samhällsekonomiska värderingen av de olika komponenterna vid 
vägtrafikens avgasutsläpp. 
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Tabell 2: Samhällsekonomisk värdering av avgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2003) 

 
 
Enligt Vägverkets publikation 2001:40 ger värdena enligt tabell 2 en miljökostnad på ca 30 
öre per km för bensinbilar och ca 25 öre per km för dieselbilar, av årsmodell 1997 eller senare 
på landsbygd. 
För landsbygden är den dominerande miljökostnaden relaterad till koldioxidutsläppen. En 
bensinbil av årsmodell 1999 släpper ut omkring 198 g CO2/km och en dieselbil av samma 
årsmodell släpper ut ca 155 g CO2/km. (Vägverket, 2001) 
 
I Vägverkets kalkylmodell, EVA värderas olyckskostnaderna för trafikolyckor dels utifrån de 
faktiska kostnaderna som t.ex. kostnader för sjukvård, egendomsskador, administration och 
produktionsbortfall. Dessutom ingår i priset för trafikolyckorna en riskvärdering som 
motsvarar individens betalningsvilja för att minska riskerna att dödas eller skadas i trafiken. 
Samhällets värdering av de faktiskt inträffade olycksfallen visas i tabell 3.  
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Tabell 3: Värderingar per faktiskt inträffat vägtrafikolycksfall i kronor. Prisnivå 1997 (SIKA, 2002) 

 
 
År 1996 uppgick samhällets kostnader för vägtrafikolyckorna i Sverige till omkring 40 
miljarder kr vilket då motsvarade en kostnad på 60 öre per fordonskilometer. (SIKA, 2000) 
 
Värdering av trafikolyckor och riskvärderingar i samband med detta är komplicerat och 
innehåller stora osäkerheter. Beroende på hur beräkningar utförs och vilka komponenter som 
ingår fås olika värden för olyckskostnader per fordonskilometer. I denna förenklade beräkning 
används därför samma värdering för olyckskostnaderna som Johansson, 2001 använde i 
samband med utvärderingen av nolltaxa i Övertorneå. De värden som används i den rapporten 
är hämtade från TFK rapport 1999:4 och gäller utvärderingen av alternativa taxesystem för 
kollektivtrafiken i Kristinehamn. Enligt det underlaget uppgick år 1998 kostnaderna för 
vägtrafikolyckorna till 79 öre per fordonskilometer.   
 
Totalt skulle den samhällsekonomiska värderingen av olyckor samt miljö- och hälsoeffekter 
från vägtrafiken för en bensinbil, tillsammans uppgå till 0,30 kr + 0,79 kr = ca 1,1 
kr/fordonskilometer.  
Eftersom siffrorna endast är ungefärliga och beräkningen endast syftar till att ge en 
uppskattning av den samhällsekonomiska effekten indexuppräknas inte siffrorna. 

3.3.2 Beräkningsförutsättningar 

Om antagandet görs att den slumpvis utvalda enkätpopulationen anses representera 
befolkningen i Norsjö kommun så kan uppgifterna i enkäten användas till att uppskatta den 
samhällsekonomiska vinst som ett införande av nolltaxa i kollektivtrafiken skulle kunna 
medföra. Det intressanta är i vilken omfattning som privatbilister kan tänkas övergå från 
bilkörning till att istället nyttja kollektivtrafik. I enkäten fick därför de svarande uppskatta 
vilken färdlängd per dag som de istället för bil skulle nyttja buss om det infördes nolltaxa 
inom kollektivtrafiken.  
En fråga av den här karaktären är givetvis svår att svara på eftersom den blir hypotetisk. De 
tillfrågade ombeds svara på något som i dagsläget inte finns, och att bedöma i vilken 
omfattning som bilkörning kan ersättas med bussåkande kan vara mycket svårt för de 
tillfrågade att uppskatta. De olika svarsalternativen som getts på frågan bekräftar dessutom att 
det varit en svår fråga för många att svara på. Vid bedömning av de svar som getts på frågan 
har svaren jämförts med den uppgivna totala dagliga reslängden för arbets- respektive 
fritidsresor. Uppenbart orimliga svar har då inte medtagits i underlaget. Dessutom har endast 
de som uppgett att de idag kör bil ensamma vid sina resor medtagits vid beräkningen. 
 
En annan aspekt som gör att försiktighet måste iakttas vid bedömningen av svaren är att 
många av de tillfrågade uppgett att de har svårt att nyttja kollektivtrafiken i nuvarande form 
t.ex. på grund av oregelbundna arbetstider, dålig turtäthet eller för att resmöjligheter med buss 
saknas. Det kan innebära att en del av de svarande svarat utifrån ståndpunkten att de skulle 
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kunna ersätta den angivna mängden bilkörning med bussåkande under förutsättning att 
kollektivtrafiken förutom att bli gratis även byggs ut med linjer och turer så att 
resealternativen ökar.  
 
Med ovanstående osäkerheter och förutsättningar i beaktande kan en grov 
beräkning/uppskattning göras över den minskning av bilkörningen inom kommunen som ett 
införande av nolltaxa skulle kunna innebära.  

3.3.3 Resultat av samhällsekonomisk beräkning  

Totalt inkom 126 svar av 300 utskickade enkäter, varav 124 enkäter som var korrekt ifyllda. 
Av de 124 korrekt ifyllda enkäterna ansåg 39 % av de svarande att de kunde ersätta bilkörning 
med bussåkande vid sina arbets- eller studieresor och 26 % av de svarande uppgav att de 
kunde ersätta bilkörning med bussåkande vid fritidsresor om nolltaxa införs i 
kollektivtrafiken.  
 
Vid beräkningen av reslängden med bil som kan ersättas med bussåkande, har endast de 
personer som kör egen bil utan passagerare medräknats. Av de 49 personerna som uppgav att 
de kunde ersätta bilkörning med bussåkande vid arbetsresor var det 34 personer som körde bil 
själv utan passagerare, motsvarande siffra för fritidsresorna var att 25 av 32 personer körde bil 
själv utan passagerare.  
 
Den sammanlagda reslängden bilresor de svarande som körde egen bil, uppgav att de kunde 
ersätta med bussresor var 224 000 km arbetsresor och 88 000 km fritidsresor. Vid 
beräkningen av arbetsresorna har de svarandes uppgifter om antal arbetsresor per vecka 
multiplicerats med en antagen normalarbetstid på 44 veckor per år. Vid beräkning av 
fritidsresorna har det antagits att resorna görs 7 dagar per vecka och även här 44 veckor per 
år.  
 
Det skulle utslaget på hela enkätpopulationen innebära att följande bilresor kan ersättas med 
bussåkande: 
 
224 000/124 = 1800 km arbetsresor per person och år och  
88 000/124 = 710 km fritidsresor per person och år.  
 
Vid en uppräkning av resultaten för enkätpopulationen till hela kommunens storlek måste 
beaktas att målgruppen för enkäten var personer mellan 18-65 år, skrivna och bosatta inom 
Norsjö kommun. Målgruppen valdes bland annat med utgångspunkten att det i den gruppen 
finns flest personer med körkort och tillgång till bil samt att det är den åldersgruppen som 
reser mest både till arbete eller studier och på fritiden. Det innebär att personer under 18 år 
och över 65 år inte finns representerade i enkätpopulationen. Det spelar ingen roll för 
åldersgruppen under 18 år eftersom de saknar körkort och därför inte får köra bil. I fallet med 
åldersgruppen över 65 år blir det mer komplicerat. Även om flertalet slutat arbeta efter 65 års 
ålder och följaktligen inte längre behöver resa till arbete eller motsvarande, så kör i alla fall de 
yngre pensionärerna fortfarande bil i relativt hög omfattning. Eftersom den åldersgruppen 
saknas i enkätpopulationen utesluts den gruppen i beräkningen även om den skulle ha gett ett 
visst tillskott. 
 
I Norsjö kommun finns det ca 2570 personer som tillhör ålderskategorin 18-65 år. Om 
antagandet görs att den slumpvis utvalda enkätpopulationen representerar hela den 
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befolkningsgruppen i kommunen, så kunde det innebära en minskning av bilkörningen i 
kommunen enligt två beräkningsalternativ nedan. 
 
Alternativ 1 
 
I alternativ 1 tas ingen hänsyn till om den svarande uppgivit att denne har svårt att nyttja 
kollektivtrafiken i nuvarande utformning. Enkätpopulationens svar räknas upp till att gälla 
hela befolkningsgruppen och skulle enligt beräkningen nedan innebära att det totalt i 
kommunen insparades 6 450 700 km bilkörning varje år om nolltaxa införs. 
 
2570 personer · (1800 + 710) km = 6 450 700 km 
 
Alternativ 2 
 
Av hela enkätpopulationen uppgav 75 % att de hade svårigheter att utnyttja kollektivtrafiken i 
nuvarande form på grund av t.ex. för dåliga bussförbindelser eller oregelbundna arbetstider. 
Av den grupp som ansåg att de kunde minska bilkörningen om nolltaxa infördes svarade 84 % 
att de hade svårt att nyttja buss. Om hänsyn tas till detta och endast de personer som inte 
uppgivit att de har problem att nyttja kollektivtrafik medräknas så innebär det enligt 
beräkningen nedan att det i kommunen insparas ca 1032 000 km bilkörning varje år om 
nolltaxa införs.· 
 
(1-0.84) · 2570 personer · (1800 + 710) km = 1 032 100 km 
 
Vilket det verkliga utfallet blir om ett försök med nolltaxa skulle genomföras i Norsjö 
kommun är svårt att uppskatta. Sannolikt är alternativ 2 det mest realistiska och eftersom 
värderingen av vägtrafikens effekter i denna beräkning uppskattats till omkring 1,1 kr/km så 
skulle det innebära att de samhällsekonomiska kostnaderna för biltrafiken i Norsjö kommun 
minskade med storleksordningen 1 100 000 kr.  
 
1,1 · 1 032 100 = 1 135 310 kr  
 
En förutsättning för att detta skall gälla är att inga extrabussar behöver sättas in för att klara 
det ökande antalet bussresenärer. Med andra ord skall outnyttjad kapacitet på bussarna räcka 
till för de tillkommande passagerarna.  
Om det krävs extrabussar för att klara av ökningen av resandeströmmen så måste de 
fordonens effekter också beaktas något som blir mycket komplicerat eftersom bussarnas 
eventuella miljövinst beror av ett flertal faktorer däribland bussarnas beläggning.  
 
I beräkningen ovan tas ingen hänsyn till de skatter som åläggs bilförarna i form av t.ex. skatt 
på bränsle, fordonsskatter mm. År 2004 uppgick skatten på bränsle exklusive moms till 4,79 
kr per liter bensin miljöklass 1 vilket inkluderar koldioxid- och energiskatt och motsvarar 
ungefär 40 öre per fordonskilometer för en bil som vid blandad körning drar 0,84 liter/mil. En 
normalstor bil kostar ungefär 1500 kr per år i fordonsskatt vilket motsvarar 10 öre per 
fordonskilometer om bilisten kör 1500 mil årligen. Totalt skulle dessa skatter då uppgå till ca 
50 öre per kilometer. (SIKA, 2004)  
 



 

 58

4. Slutsats 
Norsjö kommun med sin glesa befolknings- och bebyggelsestruktur medför ett högt 
bilberoende. Bilen är det klart dominerande färdmedlet vid kommuninvånarnas resor. Av de 
tillfrågade kommuninvånarna saknar endast ca 2 % av hushållen tillgång till egen bil 
samtidigt som 57 % av hushållen har två eller fler bilar. 
   
Trots det stora bilberoendet är intresset för ett försök med nolltaxa inom Norsjö kommun stort 
bland de tillfrågade kommuninvånarna. Av de tillfrågade är 85 % positiva till att nolltaxa 
införs i kommunen och 69 % anger att de i så fall kunde ersätta en del bilkörning med 
bussåkande istället. 
Av de tillfrågade som har mer än en bil anser 51 % dessutom att deras hushåll kunde klara sig 
med endast en bil om nolltaxa införs.  
 
Kvinnor är överlag mer positiva till nolltaxa än män, 91 % av kvinnorna och 76 % av männen 
i undersökningen är positiva till ett försök med nolltaxa. Personer utan körkort uppvisar också 
ett större intresse för ett försök med nolltaxa än gruppen som har körkort.  I övrigt uppvisas 
inga större skillnader mellan de som är positiva respektive negativa till nolltaxa utan den 
gruppen avviker inte i någon större omfattning från resten av enkätpopulationen.   
 
Norsjö kommun har ett heltäckande busslinjenät och en stor del av de avsides belägna 
befolkningskoncentrationerna trafikeras av linjetrafik. Jämfört med andra kommuner som har 
eller har haft försök med nolltaxa inom kollektivtrafiken så har Norsjö kommun det mest 
omfattande och komplexa busslinjenätet. Samtidigt är antalet turer starkt begränsade vilket 
leder till att många av kommuninnevånarna anser att bussen idag inte är något alternativ till 
bilen för de dagliga resorna. Av de tillfrågade uppger 32 % att de behöver egen bil i arbetet 
och 75 % anser att de idag har svårt att nyttja bussen t.ex. på grund av för få resealternativ 
eller oregelbundna arbetstider. Detta bekräftas också i enkätundersökningen där endast 4 % av 
de tillfrågade uppger att de överhuvudtaget använder buss vid de dagliga resorna och att 
endast 1 % använder buss veckans alla fem arbets- eller studiedagar.  
   
När det gäller de inomkommunala busslinjerna som har resandestatistik så är intäkterna från 
de passagerare som inte är skolelever mycket små. Enligt tillgänglig statistik från 
Länstrafiken i Västerbotten uppgick intäkterna år 2003 för dessa linjer exklusive skolkorten 
till ca 160 000 kr. Det innebär att det intäktsbortfall som skulle bli resultatet om nolltaxa 
infördes inte skulle bli speciellt stort. En förutsättning för detta är dock att ingen utbyggnad 
behöver ske av det befintliga bussnätet för att klara det ökande antalet bussresenärer. Något 
som möjligen skulle bli svårt om alla som sagt att de kan ersätta bilresor med bussresor 
verkligen gör det. 
 
Den beräkning som utförts av i vilken omfattning som bilkörningen kan komma att minska i 
kommunen om nolltaxa införs visar att det varje år kan sparas uppskattningsvis ca 100 000 
mils bilkörning. I den siffran ingår då endast de personer som idag redan anser att de kan 
nyttja bussen. Det skulle med de samhällsekonomiska värderingar som idag råder innebära en 
samhällsekonomisk vinst på ca 1 100 000 kr årligen om endast effekterna trafikolyckor och 
miljö- och hälsoeffekter beaktas.  
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5. Diskussion  
Kollektivtrafikresandet behöver öka i framtiden om vi skall få ett uthålligt transportsystem 
som når de uppsatta målen för vägtrafikens lokala och globala miljö- och hälsoeffekter.  
 
För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs åtgärder. Att åka kollektivt innebär en större 
uppoffring för den enskilde än att åka bil. Den innebär en inskränkning i frihet både 
tidsmässigt och rumsligt, något som gör det svårt för bussen att konkurrera med bil som 
färdmedel.  
På många platser i landet utom i storstäderna befinner sig kollektivtrafiken i en svår situation. 
Färre passagerare åker med bussarna, en av orsakerna är säkerligen de relativt höga priserna 
som ofta har svårt att konkurrera med bilen. Att färre passagerare färdas kollektivt innebär att 
kostnaden för bussresorna ökar ytterligare. Något som leder till höjda priser och indragna 
busslinjer. Det leder i sin tur till att färre människor både kan och vill nyttja bussen och 
problemen fortsätter.  
 
För att bryta denna negativa trend kan nolltaxa inom vissa delar av kollektivtrafiken införas 
för att på så sätt stimulera fler människor att börja åka kollektivt. Finansieringen av nolltaxan 
blir troligen en knäckfråga men där måste grundprincipen vara att det och de som ger störst 
påverkan också bidrar mest till finansieringen. I storstäder kan finansieringen av 
kollektivtrafiken ske med t.ex. vägtullar och höga parkeringskostnader för privatbilister. På 
landsbygden blir det svårare med finansieringen eftersom där kan kollektivtrafiken aldrig ge 
ett sådant utbud att bilen kan ersättas.  
 
Enbart nolltaxa torde dock inte räcka för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Andra 
aspekter måste också vara tillgodosedda, t.ex. att turtider är anpassade efter befolkningens 
arbets- och skoltider, att bussen är pålitlig och kommer på utsatt tid och till rätt ställe, att 
restiden med buss inte alltför mycket överstiger restiden med personbil och att bussresan 
upplevs som trygg och säker. 
     
När det gäller Norsjö kommuns förutsättningar så är kommunens kostnad för att bedriva 
kollektivtrafik i kommunen relativt hög i dagsläget. Även om ett försök med nolltaxa inte 
skulle innebära så stora merkostnader så kan det vara svårt i en kommun med krympande 
skatteunderlag att ta beslut om nya kostnadsposter. Framför allt som konsekvenserna av ett 
införande av nolltaxa kan vara svår att förutsäga. Blir det en kraftig ökning av resandet kan 
kommunen tvingas att bygga ut kollektivtrafiken med ännu högre kostnader som resultat. 
 
En annan aspekt vid ett eventuellt införande av nolltaxa är att kostnaderna för projektet direkt 
via budgeten påverkar kommunen, men att ”intäkterna”, de positiva effekterna i form av 
minskade avgasutsläpp och färre trafikolyckor mm. inte framträder på samma tydliga sätt. 
Även om trafikens omgivningspåverkan går att prissätta så ger en åtgärd som nolltaxa inga 
direkta pengar i kassan, något som ett flertal kommuner behöver idag på grund av vikande 
skatteunderlag.   
 
Trots detta borde ändå Norsjö kommun kunna ha relativt goda förutsättningar för ett försök 
med nolltaxa inom kollektivtrafiken. Som tidigare nämnts är många i kommunen positiva till 
nolltaxa och många tillfrågade har uppgivit att de kan ersätta bilkörning med bussresor om 
nolltaxan blir verklighet. Försöket kunde gälla de befintliga busslinjerna inom kommunen och 
vara tidsbegränsat till förslagsvis två år. Försöket kunde då föregås av en mer detaljerad 
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förstudie för kartläggning av resbehovet för eventuella justeringar av tidtabeller eller 
tillkommande turer. Ett problem när busstidtabellerna skall utformas är de olika tider som 
skolan respektive arbetsplatserna har. 
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Bilagor 

Enkäten 
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Fria Bussresor 
 
 
Hej! 
 
Du som har fått denna enkät ingår i en slumpvis utvald grupp människor som är bosatta i 
Norsjö kommun.  Det är viktigt att just Du besvarar enkäten för att vi skall kunna få ett svar 
som är representativt för hela kommunen. 
 
Denna enkätundersökning ingår i ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet, som 
utförs på uppdrag åt Vägverket Region Norr. Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilka 
förutsättningar som finns för att införa gratis kollektivtrafik inom Norsjö kommun. 
 
I ett antal kommuner i Sverige, bl.a. Älvsbyn och Övertorneå, har man genomfört försök med 
gratis kollektivtrafik (fria bussresor) inom kommunen. Syftet har varit att öka antalet 
bussresenärer och minska personbilsanvändningen. Biltrafiken ger upphov till stor negativ 
påverkan på både miljö och människor och därför är åtgärder som avser att minska 
bilanvändningen viktiga. En väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik kan dessutom bidra 
till att fler människor kan bo kvar i sina hemkommuner trots att arbetstillfällena minskar, 
eftersom det då finns möjlighet att arbetspendla till orter med fler jobb. 
  
Syftet med denna enkät är att kartlägga kommuninvånarnas resvanor och intresse för ett 
eventuellt projekt med fria bussresor. Den skall också utgöra underlag för en uppskattning av 
eventuella miljö- och trafiksäkerhetsvinster.  
 
 
Skicka in ditt svar i det portofria svarskuvertet inom en vecka.  
 
 
Tack på förhand. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Thomas Lindqvist  
 
Luleå Tekniska Universitet 
 
 
 
 
 
Adresskälla: Teleadress Box 722, 391 27 Kalmar  
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Enkät 
 
Bra att veta: 

Markera det alternativ som passar bäst eller svara direkt på frågan. Enkäten omfattar bara dagliga 

regelbundna resor inom eller till och från Norsjö kommun. Längre semesterresor eller liknande omfattas 

inte. Vissa frågor som rör reslängd och restider kan vara svåra att ge ett exakt svar på. Försök ändå att göra en 

uppskattning. Är det någon fråga Du tycker är svår att förstå eller svara på, kan Du skriva detta under rubriken 

”plats för egna synpunkter och kommentarer”. 

 
Allmänna frågor om Dig och Ditt hushåll 

 
1. Kön   
 

 Man  Kvinna 
 
2. Ålder  
 

 18-25 år  26-35 år  36-45 år  46-55 år  56-65 år  över 65 år 
 
3. Har Du körkort för personbil?  
 

 Ja  Nej 
 
4. Hur många personer bor i Ditt hushåll? 
  

 1      2      3      4      5      Fler än 5   Antal?_____ 
 
5. Antal bilar i hushållet?  
  

 0           1           2         Fler än 2  Antal?_____ 
 
6. Hushållets sammanlagda årsinkomst före skatt? 
 

 0-100 000 kr     100 000-200 000 kr     200 000-300 000 kr     300 000-400 000 kr 
 

 400 000-500 000 kr     500 000-600 000 kr     över 600 000 kr 
 
7. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 
 

 Förvärvsarbetande     Studerande      Arbetssökande     Sjukskriven  
   

 Pensionär                 Annat 
 
Du som inte är förvärvsarbetande eller studerande kan hoppa över följande frågor 8-15 och gå 
direkt till fråga 16. 
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Frågor kring dagliga resor till och från arbete eller utbildning 

 
8. Hur långt färdas Du normalt varje arbetsdag till och från arbete eller utbildning? Tänk på 
att frågan avser den totala resvägen fram och tillbaka.  
     

 0-10 km      11-20 km      21-30 km      31-40 km      41-50 km      51-60 km      
 

 61-70 km    71-80 km      81-90 km      91-100 km      101-110 km     
 

 111- 120 km     Mer än 120 km     Längd: ______________km 
 
9. Hur många dagar per vecka gör Du dina arbetsresor? 
 
Antal dagar: ____________________  
 
10. Hur många dagar per vecka färdas Du med följande färdmedel till och från arbete eller 
utbildning? 
 

     Buss:  Antal dagar: __________  
 

     Kör bil ensam: Antal dagar:__________ 
 

     Samåker i bil: Antal dagar: __________    Antal personer i bilen:________ 
 

     Går eller cyklar: Antal dagar:__________   
 

     Annat färdsätt: Antal dagar:__________ 
   

     Ange vilket färdsätt: ______________________________________________________ 
 
Kommentarer: _______________________________________________________________ 
 
11. Hur mycket tid uppskattar Du att Du totalt lägger på resor till och från arbete eller 
utbildning per arbetsdag? 
 

 0-10 min    11-20 min    21-30 min    31-40 min    41-50 min       51-60 min  
 

 61-70 min  71-80 min    81-90 min    91-100 min  101-110 min   111-120 min    
 

 Mer än 120 min     Tid:_____________ 
 
12. Anser Du att Du lägger ner mycket tid på resor till och från arbetet? 
 

 Ja  Nej 
 
13. Passerar Du kommungränsen vid dina resor till arbete eller studier?   
 

 Ja        Nej 
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14. Upplever Du några problem med resorna till och från arbetet?        
 

 Ja        Nej  
 
Om svaret är ja, vilka problem: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
15. Finns det finns något alternativ till Ditt vanliga färdsätt för Dina resor till och från arbetet? 
  

 Ja        Nej  
 
Vilket/vilka alternativ?: 
___________________________________________________________________________ 
 

Frågor kring övriga dagliga resor 
 
16. Hur långt färdas Du varje vecka vid övriga resor, t.ex. till affärer, fritidsaktiviteter, apotek, 
sjukvård, bank m.m.? Tänk på att frågan avser veckans sammanlagda reslängd. 
     

 0-10 km          11-20 km        21-30 km        31-40 km        41-50 km          
 

 51-60 km        61-70 km        71-80 km         81-90 km       91-100 km    
 

 101-110 km      111-120 km    121-130 km    131-140 km     141-150 km  
 

 151-160 km    161-170 km      171-180 km     181-190 km    191-200 km    
 

 201-210 km    211-220 km    221- 230 km      
 

 Mer än 230 km    Längd:________________ 
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17. Hur stor del av reslängden i föregående fråga färdas Du normalt varje vecka vid dina 
övriga resor med: 
 
Buss:  Antal kilometer: __________  
 
Kör bil ensam: Antal kilometer: __________ 
 
Samåker i bil: Antal kilometer: __________ Antal personer i bilen:________ 
 
Går eller cyklar: Antal kilometer: __________   
 
Annat färdsätt: Antal kilometer: __________ 
  
Ange vilket 
färdsätt_____________________________________________________________________ 
 
Kommentarer:_______________________________________________________________ 
 
 

 
Övriga frågor 

 
18. Anser Du att reskostnaden utgör en stor del av Dina totala utgifter? 
 

 Ja  Nej 
 
19. Behöver Du din egen bil i arbetet? 
 

 Ja  Nej 
 
20. Har Du svårt att nyttja buss pga. dåliga bussförbindelser eller oregelbundna arbetstider? 
 

 Ja  Nej 
 
21. Har Du färdtjänstlegitimation? 
 

 Ja  Nej 
 
22. Anser Du att det vore en bra ide att införa gratis bussar/fri kollektivtrafik inom Norsjö 
kommun?  
 

 Ja  Nej 
 
23. Skulle Du i så fall kunna tänka Dig att åka buss istället för bil?   
 

 Ja  Nej 
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24. Vilka bilresor kan Du i så fall tänka Dig att ersätta med bussresor?  
 

 Arbetsresor          Fritidsresor  Både och 
  
25. Hur mycket längre restid med buss, jämfört med bil skulle Du kunna tänka Dig att 
acceptera per dag (förutsatt att bussresandet är gratis)? 
 
Svar:_______________________________________________________________________ 
 
26. Ett problem med busstrafik i glesbygd är att det i vissa fall kan bli långa avstånd till 
närmaste busshållplats. Hur lång väg till närmaste busshållplats skulle Du acceptera(förutsatt 
att bussresandet är gratis)?  
 
Svar:_______________________________________________________________________ 
 
27. Känner Du till tidtabeller och sträckning för de busslinjer som skulle kunna vara aktuella 
för Ditt resande? 
 
Svar:_______________________________________________________________________ 
 
28. Om Du känner till tidtabeller och busslinjesträckning vilket eller vilka linjenummer skulle 
Du i så fall kunna nyttja? 
 
Svar:_______________________________________________________________________ 
 
29. Hur många bussturer per dag anser Du att det skulle behövas och hur borde dessa turer 
tidsmässigt vara spridda över dagen?  
 
Svar:_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
30. Denna fråga besvaras av Dig som har fler än en bil i hushållet. 
Om det i kommunen införs fria bussresor anser Du då att Ditt hushåll skulle kunna klara sig 
med endast en bil? 
 

 Ja  Nej 
 
31. Om det införs gratis kollektivtrafik inom Norsjö kommun och Du istället för bil skulle 
kunna nyttja buss, försök då att uppskatta den reslängd per dag där Du skulle kunna ersätta 
bilresor med bussresor. 
 
Resor till och från arbete eller studier, antal kilometer per dag:_________________________ 
 
Fritidsresor, antal kilometer per dag:______________________________________________ 
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Plats för egna synpunkter och kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan. 
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