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Förord 

Det här jobbet är mitt examensarbete till den samhällsbyggnadsutbildning som jag läser 
vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 7,5 av utbildningens totalt 120 
högskolepoäng. 

 

Jag vill tacka Annika Stenvall på Piteå Kommun för all hjälp under hela arbetets gång. 

Jag vill även tacka Tommi Saukkoriipi på Citybuss för hjälp med information om 
rutiner vid kollektivtrafiken. 

 

Piteå, juni 2013 

Mathias Keisu  
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Sammanfattning. 

Piteå Kommun bedriver kollektivtrafiken i Piteå tillsammans med Citybuss. Jag har fått 
i uppdrag av Annika Stenvall, trafikingenjör på Piteå Kommun att ta fram ett förslag på 
åtgärder gällande kollektivtrafiktillgängligheten till det nya bostadsområdet Långskatan. 

 

Under 2013 byggs ett nytt bostadsområde upp vid Långskatan i Piteå. Det finns dock i 
dagsläget ingen kollektivtrafik vars turer omfattar det nya området.  

 

Som en del i Kommunens ambition att öka andelen resenärer med kollektivtrafiken, 
samt för att kunna erbjuda en bra kollektivtrafiklösning för de som flyttar in i området 
är det nu bestämt att en ny busslinjesträckning som innefattar Långskatan ska 
presenteras. 

 

I dagsläget är det busslinje 3/33 med ändhållplats på Räkstigen i Djupviken som 
trafikeras närmast området Långskatan. För att kunna förlänga den befintliga busslinjen 
så att även boende på Långskatan kan ta del av kollektivtrafiken bör linjen förlängas 
med ca.1,5 km/resväg. 

 

Den här rapporten fokuserar på hur busslinje 3/33 på bästa sätt kan utformas för att även 
de framtida boende på Långskatan ska kunna ta del av kollektivtrafiken. 

 

Rapporten innehåller tidtabeller, rutter samt en kostnadsberäkning. 
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2 Bakgrund 
 

Piteå Kommun vill växa och har som mål att öka antalet invånare från dagens drygt 
41 000 till 43 000 år 2020. Detta ställer ett flertal krav på ordnad infrastruktur varav 
kollektivtrafiken är en viktig del. 

 

För att kollektivtrafiken ska bli en attraktiv ersättare till biltrafiken krävs det att alla 
delar i systemet håller en hög kvalitet. Det gäller saker som säkerhet, tillgänglighet, 
komfort och tillförlitlighet. För att erbjuda en god tillgänglighet till kollektivtrafik bör 
till exempel avståndet mellan hållplats och bostadsområde inte överstiga 400 meter 
(Kol-TRAST, 2012). Detta är en målsättning som Piteå Kommun strävar efter att hålla.  

 

Under 2013 kommer ett nytt bostadsområde med 39 stycken villatomter att byggas upp 
på Långskatan strax norr om Piteå centrum. Detta ställer nya krav på tillgänglighet 
gällande kollektivtrafiken då dagens busslinjer inte täcker upp detta område. En ny 
turlinje ska därför dras till området och vara igång till hösten 2013. 

 

 
Placeringen där det nya bostadsområdet Långskatan ska byggas. 

  

Långskatan 
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Jag har fått i uppdrag av Annica Stenvall vid Piteå Kommun och Citybuss att som mitt 
examensjobb presentera ett förslag på hur man bäst löser kollektivtrafikproblemet till 
och från det nya bostadsområdet Långskatan.  

 

Förslaget ska innehålla: 

• Tidtabell 
• Kartor med resvägar 
• Kostnadsberäkning 

 

 

3 Syfte 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna som finns för att lösa 
kollektivtrafiksituationen på Långskatan på ekonomiskt, tidtabellsmässigt samt 
logistiskt bästa sätt.  

 

 

4 Mål 
 

Målet är att kunna presentera ett färdigt förslag på hur det nya bostadsområdet 
Långskatan ska ingå i Piteå tätortstrafik.  

 

 

5 Frågeställning 
 

• Vad är det ekonomiskt och tidsmässigt bästa alternativet för en ny busslinje som 
omfattar det nya bostadsområdet Långskatan, samt hur löser man det logistiskt? 
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6 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer att avgränsas till att undersöka möjligheterna till att busslinje 3/33 
förlängs för att även inkludera området Långskatan. Denna linje är den som ligger 
geografiskt närmast Långskatan och det är också den som har störst potential att på ett 
okomplicerat sätt anknyta till Långskatan.  

 

Möjligheterna för övriga busslinjer att inkludera Långskatan kommer inte att 
undersökas då dessa busslinjer trafikerar helt andra områden i Piteå och det således 
skulle bli både ekonomiskt samt logistiskt närapå omöjligt att förlänga dessa till det 
berörda området. 

 

 

7 Metod 
 

Jag har använt mig av WebGIS som är Piteå Kommuns egna GIS program för att mäta 
avstånd samt kontrollera befolkningsmängder. För att se hur tätortstrafikens turlinjer ser 
ut har jag använt mig av ArcMap. Samma program har använts för att rita in de nya 
turlinjerna.  

 

Jag har även intervjuat Annica Stenvall som de senaste åren har jobbat som 
trafikingenjör hos Piteå Kommun med ett särskilt ansvar för kollektivtrafiken. Tommi 
Saukkoriipi vid Citybuss har bidragit med information om rutiner inom 
kollektivtrafiken. Information om kollektivtrafik har även hämtats från diverse 
facklitteratur. 
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8 Resultat 
 

För att alla människor ska kunna ta sig till och från arbetet, skola samt ha tillgång till det 
som samhället har att erbjuda i övrigt krävs en väl fungerande kollektivtrafik 
(Kollektivtrafik med människan i centrum, 2003). 

 

Piteå Kommun har länge arbetat aktivt med att öka andelen resenärer samt att förbättra 
tillgängligheten i kommunen med hjälp av kollektivtrafiken. Detta har gjorts bland 
annat genom att använda sig av så kallade evenemangsbussar som körs till populära 
utflyktsmål vid skollov. Dessa bussar har varit mycket välbesökta och bidrar till att 
allmänheten får en mer positiv bild av kollektivtrafiken.  

 

Även media spelar en stor roll i hur allmänheten ser på kollektivtrafiken. Piteå Kommun 
har därför satsat på att själva ligga i framkant och informera media om de nyheter som 
sker inom kollektivtrafiken. Det kan handla exempelvis om utökning av bussturer, 
evenemangsbussar samt övriga positiva nyheter som rör kollektivtrafiken i kommunen. 
Det här innebär en ständig anpassning av busslinjer samt tidtabeller för att hålla en god 
kvalité på kollektivtrafiken. 

 

När nu Bostadsområdet Långskatan byggs upp strax norr om Piteå Centrum ser 
Kommunen kollektivtrafiken som en viktig del att kunna erbjuda de framtida boende. 
Då tillgången till en fungerande kollektivtrafik kan vara avgörande för om människor 
vill bo i ett specifikt område eller inte är det även viktigt att se till att få igång 
busstrafiken så snart som möjligt.  

 

Även området norr om Långskatan är bebyggt med villor fram till bron som är placerad 
över E4:an. Med anledning av detta sträcker sig det nya busslinjeförslaget som 
presenteras här fram mot infarten till Lillbovägen.  
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8.1 Befolkningsunderlag 
 

Bostadsområdet Långskatan innefattar 39 stycken villatomter. Antalet personer som 
kommer att bo i området när alla tomter är bebyggda är dock svårt att uppskatta.  

 

I området som ligger strax norr om Långskatan och sträcker sig fram mot infarten till 
Lillbovägen finns det i dagsläget (maj 2013) 54 stycken personer som är året runt 
boende. Andelen barn- och ungdomar (0-19 år) av dessa är 11 stycken. 

 

Totalt antal boende i området mellan Lillbovägen och Långskatan
Antal Ålder

2 3,6
9 7,7,9,9,9,10,11,15,19
5
29
9

Totalt 54

Åldersgrupp
0-6
7-19

20-35
36-65
66+

 

 
Befolkningsmängden i området strax norr om Långskatan. Kontrollerat i Piteå Kommuns WebGis tjänst i maj 2013. 
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8.2 Kilometerkostnad 
 

Kilometerkostnaden för tätortstrafikens bussar är 30 kr (2013). Denna summa 
inkluderar löner, skatt, bränsle etc.   

 

 

8.3 Raster 
 

Busschaufförerna får köra i 2 timmar och ska sedan ha 10 minuters rast. 

 

 

8.4 Linje 3/33 
 

Den busslinje som idag trafikeras närmast Långskatan är nummer 3/33 som trafikerar 
Centrum-Djupviken och har sin ändhållplats på Räkstigen. Om denna busslinje ska 
kunna uppfylla målet om max 400 meter från bostadsområdet till närmaste busshållplats 
krävs det en förlängning av turlinjen.  

 

Avståndet mellan Räkstigen och infarten till Långskatan är på ca.650 meter.  

 

Då det även finns året runt boende strax norr om Långskatan bör dock en förlängning av 
busslinjen fram till Lillbovägen vara den prioriterade lösningen. Avståndet från 
Räkstigen skulle här bli cirka 1,5 kilometer, alltså 850 meter längre än om bussen skulle 
vända vid infarten till Långskatan. Detta innebär en längre körsträcka och därmed också 
en ökad kostnad för linje 3/33. Fördelen är dock att genom att förlänga busslinjen till 
Lillbovägen kan kommunen erbjuda alla de som är boende i området en lättillgänglig 
kollektivtrafik.   

 

Förslaget vid en förlängning av linje 3/33 är alltså att den nya busslinjen ska trafikeras 
fram till Lillbovägens infart. 
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För att bussarna ska kunna vända på ett trafiksäkert sätt krävs det att en vändplats byggs 
på Långskatavägen. Piteå Kommun äger större delen av marken väster om 
Långskatavägen fram till cirka 150 meter innan bron över E4:an och en placering av en 
vändplats för tätortsbussarna kan lämpligen placeras strax norr om infarten till 
Lillbovägen.   

 

 
Förslag  på vändplats. Den lilamarkerade ytan är kommunägd mark. 

 

 

Busslinje 3/33 är idag (maj 2013) en ringlinje och trafikerar en rutt från Piteå Sjukhus, 
genom Centrum/Knuten samt Djupviken för att slutligen komma fram till ändhållplatsen 
på Räkstigen. Där vänder bussen och svänger ut på Långskatavägen som efter ca 1,2 km 
ansluter till Norra ringen, bussen fortsätter sedan sin väg in mot Centrum. Den totala 
restiden för denna linje är 25 minuter tur och retur. 

 

Vändplats 

Lillbovägen 
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Den nuvarande rutten för buss 3/33. 

 

 

8.4.1 Förslag på ny linje för buss 3/33 
 

För att göra resandet enklare och mer turlistorna mer lättförståeliga för resenärerna bör 
rutten som busslinje 3/33 trafikerar vara en direktlinje och inte en ringlinje.  
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En så rak busslinje som möjligt placerad centralt i uppstagningsområdet har stor 
potential att öka andelen resenärer (Kollektivtrafik med människan i centrum, 2003).  

 

 
Förslag på ny rutt för busslinje 3/33 

 

Det här förslaget med en rak linjedragning innebär en förlängning av busslinje 3/33 
fram till infarten mot Lillbovägen. Körsträckan blir då 7,1 kilometer/resväg och alla 
som är boende längs med Långskatavägen söder om bron över E4:an får tillgång till 
tätortstrafikens bussar.  
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8.4.2 Tidtabellsförslag 

8.4.2.1  Förslag 1 
 

Linje 3 Djupviken - Sjukhuset Vardagar

Lillbovägen (vändplan) 05.57 06.37 07.32 08.27 09.17 10.07 10.57 11.47 12.37 13.27 14.17 15.07 15.47 16.42

Räkstigen 06.00 06.40 07.35 08.30 09.20 10.10 11.00 11.50 12.40 13.30 14.20 15.10 15.50 16.45

Ankarskatavägen 06.01 06.41 07.36 08.31 09.21 10.11 11.01 11.51 12.41 13.31 14.21 15.11 15.51 16.46

Nolia 06.07 06.47 07.42 08.37 09.27 10.17 11.07 11.57 12.47 13.37 14.27 15.17 15.57 16.52

Centrum/Knuten      06.10 06.50 07.45 08.40 09.30 10.20 11.10 12.00 12.50 13.40 14.30 15.20 16.00 16.55

Sjukhuset entré 06.15 06.55 07.50 08.45 09.35 10.25 11.15 12.05 12.55 13.45 14.35 15.25 16.05 17.00

km 7,1

Lillbovägen (vändplan) 17.37 18.27 19.17 20.07 20.57

Räkstigen 17.40 18.30 19.20 20.10 21.00

Ankarskatavägen 17.41 18.31 19.21 20.11 21.01

Nolia 17.47 18.37 19.27 20.17 21.07

Centrum/Knuten      17.50 18.40 19.30 20.20 21.10

Sjukhuset entré 17.55 18.45 19.35 20.25

km

Linje 33 Sjukhuset-Djupviken Vardagar

Sjukhuset entré 06.20 07.00 07.55 08.50 09.40 10.30 11.20 12.10 13.00 13.50 14.40 15.30 16.10 17.05

Centrum/Knuten 06.25 07.05 08.00 08.55 09.45 10.35 11.25 12.15 13.05 13.55 14.45 15.35 16.15 17.10

Nolia 06.27 07.07 08.02 08.57 09.47 10.37 11.27 12.17 13.07 13.57 14.47 15.37 16.17 17.12

Ankarskatavägen 06.28 07.08 08.03 08.58 09.48 10.38 11.28 12.18 13.08 13.58 14.48 15.38 16.18 17.13

Räkstigen 06.34 07.14 08.09 09.04 09.54 10.44 11.34 12.24 13.14 14.04 14.54 15.44 16.24 17.19

Lillbovägen (vändplan) 06.37 07.17 08.12 09.07 09.57 10.47 11.37 12.27 13.17 14.07 14.57 15.47 16.27 17.22

km 7,1

Sjukhuset entré 18.00 18.50 19.40 20.30

Centrum/Knuten 18.05 18.55 19.45 20.35

Nolia 18.07 18.57 19.47 20.37

Ankarskatavägen 18.08 18.58 19.48 20.38

Räkstigen 18.14 19.04 19.54 20.44

Lillbovägen (vändplan) 18.17 19.07 19.57 20.47

km

 

Dagens (maj 2013) turtäthet ligger på totalt 50 resor per dag. Detta tidtabellsförslag 
innebär en kraftig minskning av antalet turer till 19 turer med start från Lillbovägen mot 
centrum/sjukhuset och 18 turer från Sjukhuset mot Lillbovägen, totalt 37 turer per dag. 
Det är alltså 7 resor mindre från sjukhuset mot Lillbovägen samt 6 turer mindre från 
Lillbovägen mot centrum/sjukhuset än motsvarande antal idag. Orsaken är att det i detta 
förslag för varje resa är inlagt 5 minuters rast på sjukhuset samt 10 minuters rast på 
Lillbovägen. Risken för att bussarna ska vara försenade minskar således avsevärt och 
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vid den händelse att en försening ändå skulle inträffa så är det i och med rasterna vid 
varje ändhållplats möjligt att snabbt ”komma ikapp” tidtabellen igen.  

 

För att kunna vara relativt säker på att bussarna hela tiden går på den i tidtabellen utsatta 
tiden är detta ett bra förslag, nackdelen är dock den kraftigt försämrade turtätheten. 
Turtätheten är en viktig förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik och bör därför i 
största möjliga mån bevaras som den är eller alternativt förbättras men absolut inte 
försämras. 

 

 

Linje 3 Centrum-Djupviken

Centrum/Knuten 09.55 11.05 12.55 15.05

09.58 11.08 12.58 15.08

Ankarskatavägen 10.04 11.14 13.04 15.14

10.05 11.15 13.05 15.15

Lillbovägen (vändplan) 10.08 11.18 13.08 15.18

10.11 11.21 13.11 15.21

Ankarskatavägen 10.12 11.22 13.12 15.22

10.18 11.28 13.18 15.28

Nolia

Räkstigen

Räkstigen

Nolia

Lördag

 

 

Förslaget för lördagstrafiken är snarlikt den nu gällande tidtabellen. En förändring är att 
från och med den andra turen är avgångstiden i detta förslag framflyttad med 5 minuter. 
Detta har en marginell påverkan på synkningen som denna linje har med linje 4. Den 
andra och tredje turens förskjutning med 5 minuter betyder att resenärer som kommer 
med linje 4 och ska fortsätta med linje 3 får vänta 5 minuter vid centrum/knuten. Dock 
blir det 5 minuters mindre väntetid vid synkning med den fjärde och sista turen. 
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8.4.2.2  Förslag 2 
 

Linje 3 Djupviken - Sjukhuset Vardagar

Lillbovägen (vändplan) 05.57 06.37 07.27 08.07 08.42 09.27 10.12 10.52 11.37 12.17 13.02 13.52 14.37 15.17

Räkstigen 06.00 06.40 07.30 08.10 08.45 09.30 10.15 10.55 11.40 12.20 13.05 13.55 14.40 15.20

Ankarskatavägen 06.01 06.41 07.31 08.11 08.46 09.31 10.16 10.56 11.41 12.21 13.06 13.56 14.41 15.21

Nolia 06.07 06.47 07.37 08.17 08.52 09.37 10.22 11.02 11.47 12.27 13.22 14.02 14.47 15.27

Centrum/Knuten      06.10 06.50 07.40 08.20 08.55 09.40 10.25 11.05 11.50 12.30 13.25 14.05 14.50 15.30

Sjukhuset entré 06.15 06.55 07.45 08.25 09.00 09.45 10.30 11.10 11.55 12.35 13.30 14.10 14.55 15.35

km 7,1

Lillbovägen (vändplan) 15.57 16.42 17.37 18.17 19.02 19.42 20.27 21.07

Räkstigen 16.00 16.45 17.40 18.20 19.05 19.45 20.30 21.10

Ankarskatavägen 16.01 16.46 17.41 18.21 19.06 19.46 20.31 21.11

Nolia 16.07 16.52 17.47 18.27 19.12 19.52 20.37 21.17

Centrum/Knuten      16.10 16.55 17.50 18.30 19.15 19.55 20.40 21.20

Sjukhuset entré 16.15 17.00 17.55 18.35 19.20 20.00 20.45

km

Linje 33 Sjukhuset-Djupviken Vardagar

Sjukhuset entré 06.15 06.55 07.45 08.25 09.05 09.45 10.30 11.10 11.55 12.35 13.30 14.10 14.55 15.35

Centrum/Knuten 06.20 07.00 07.50 08.30 09.10 09.50 10.35 11.15 12.00 12.40 13.35 14.15 15.00 15.40

Nolia 06.22 07.02 07.52 08.32 09.12 09.52 10.37 11.17 12.02 12.42 13.37 14.17 15.02 15.42

Ankarskatavägen 06.23 07.03 07.53 08.33 09.13 09.53 10.38 11.18 12.03 12.43 13.38 14.18 15.03 15.43

Räkstigen 06.29 07.09 07.59 08.39 09.19 09.59 10.44 11.24 12.09 12.49 13.44 14.24 15.09 15.49

Lillbovägen (vändplan) 06.32 07.12 08.02 08.42 09.22 10.02 10.47 11.27 12.12 12.52 13.47 14.27 15.12 15.52

km 7,1

Sjukhuset entré 16.20 17.00 17.55 18.35 19.20 20.00 20.45

Centrum/Knuten 16.25 17.05 18.00 18.40 19.25 20.05 20.50

Nolia 16.27 17.07 18.02 18.42 19.27 20.07 20.52

Ankarskatavägen 16.28 17.08 18.03 18.43 19.28 20.08 20.53

Räkstigen 16.34 17.24 18.09 18.49 19.34 20.14 20.59

Lillbovägen (vändplan) 16.37 17.27 18.12 18.52 19.37 20.17 21.02

km

 

Detta förslag innebär en minskning av antalet turer med 3 stycken från Lillbovägen och 
4 stycken från centrum/sjukhuset. Minskningen inträffar trots att förslaget helt 
exkluderar raster på sjukhuset och alternerar mellan 5 och 10 minuter rast/tur på 
Lillbovägen. En högre turtäthet är dock svår att uppnå utan extra bussar eller ytterligare 
neddragning av raster, vilket får som följd att marginalerna minskar för att kunna hålla 
tidtabellen. 
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Linje 3 Centrum-Djupviken

Centrum/Knuten 09.55 11.05 12.55 15.05

09.58 11.08 12.58 15.08

Ankarskatavägen 10.04 11.14 13.04 15.14

10.05 11.15 13.05 15.15

Lillbovägen (vändplan) 10.08 11.18 13.08 15.18

10.11 11.21 13.11 15.21

Ankarskatavägen 10.12 11.22 13.12 15.22

10.18 11.28 13.18 15.28

Nolia

Räkstigen

Räkstigen

Nolia

Lördag

 

 

Förslaget för lördagstrafiken är snarlikt den nu gällande tidtabellen. En förändring är att 
från och med den andra turen är avgångstiden i detta förslag framflyttad med 5 minuter. 
Detta har en marginell påverkan på synkningen som denna linje har med linje 4. Den 
andra och tredje turens förskjutning med 5 minuter betyder att resenärer som kommer 
med linje 4 och ska fortsätta med linje 3 får vänta 5 minuter vid centrum/knuten. Dock 
blir det 5 minuters mindre väntetid vid synkning med den fjärde och sista turen. 

 

 

8.4.3 Kostnad 

 
Kilometerkostnaden för tätortstrafikens bussar är 30 kronor. Antalet kilometer som körs 
per år (38 veckor/år) så som linje 3 ser ut för närvarande dvs en ringlinje är på vardagar 
258,9km*5*38= 49191 kilometer plus lördagstrafikens 27,6km*1*38= 1048,8 
kilometer. Adderat blir det 50 239,8 kilometer/år. Den totala kostnaden idag är därmed 
30*50239,8= 1 507 194 kronor/år. 

 

Körsträckan vid en förlängning av linje 3/33 till Lillbovägen blir 7,1 kilometer/resväg 
om linjen ritas om till en rak direktlinje. 

 

Kostnaden för tidtabellsförslag 1 blir: 

37 turer*7,1 kilometer= 262,7 kilometer/vardag. Körsträckan per år blir då på 
vardagarna 262,7*5*38= 49 913 kilometer plus lördagstrafiken på 4*7,1*38= 1079,2 
kilometer. Totalt blir det 49 913+1079,2= 50 992,2 kilometer/år. Den totala kostnaden 
för tidtabellsförslag 1 blir 50992,2*30= 1 529 766 kronor/år.  
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Det här förslaget blir 22 572 kr dyrare än den nuvarande kostnaden för linje 3/33. Rent 
ekonomiskt är det alltså ingen större skillnad mot dagens kostnader men den stora 
nackdelen är att turtätheten blir kraftigt minskad. 

 

Kostnaden för tidtabellsförslag 2 blir: 

43 turer*7,1 kilometer= 305,3 kilometer/vardag. Körsträckan per år blir då på 
vardagarna 305,3*5*38= 58 007 kilometer plus lördagstrafiken på 4*7,1*38= 1079,2 
kilometer. Totalt blir det 58 007+1079,2= 59 086,2 kilometer/år. Kostnaden för 
tidtabellsförslag 2 blir 59086,2km*30kr=1 772 586 kronor/år.  

 

Det här förslaget blir 265 392 kr dyrare än den nuvarande kostnaden för linje 3/33. 
Turtätheten är dock betydligt bättre än i tidtabellsförslag 1.  

 

Då just turtätheten för kollektivtrafiken är något som ofta anses vara den avgörande 
delen för om en resenär tar bilen eller bussen är tidtabellsförslag nummer 2 det förslag 
som bör vara det prioriterade.  
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