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Sammanfattning  
Denna utredning berör Norrköping och Söderköping, två kommuner i östra Östergötland. Norrköping 

är länets näst största kommun medan Söderköping är sjätte störst i länet. Målet med den nya 

trafikutredningen är att utveckla trafiken så att den bidrar till att uppnå Region Östergötlands uppsatta 

mål, som bland annat innebär att öka marknadsandelen för kollektivtrafiken. Utredningen är uppdelad i 

fem geografiska delområden: Krokek/Kvarsebo, Simonstorp, Skärblacka/Kimstad/Norsholm, 

Vikbolandet samt Västra Husby/Östra Ryd.  

Trafiklösningarna innebär framförallt att Krokek, Skärblacka och Västra Husby får ett ökat trafikutbud. 

Förslaget väntas leda till en resandeökning på totalen eftersom satsningar i linjetrafiken sker där flest 

bor, arbetar och där det finns störst potential att bedriva attraktiv, effektiv kollektivtrafik. 80 procent av 

befolkning i området får fortsatt eller förbättrad linjetrafik, och endast fem procent av dagens resenärer 

i utredningsområdet övergår från linjetrafik till närtrafik. Utbudsökningarna i området förväntas bli i 

snitt cirka tolv procent vilket i sin tur leder till ett ökat resande.   

Trafiklösningen innebär även en förändring i körtid för samtliga linjer. Reducering i restid beräknas ge 

en positiv effekt på resandet.  

Den föreslagna trafiklösningen innehåller färre linjer, dagens tolv linjer föreslås bli sju. Två linjer i 

området Skärblacka/Kimstad/Norsholm, istället för dagens trafikupplägg med fyra linjer. Den ena linjen 

trafikerar Norrköping – Kimstad – Skärblacka och den andra trafikerar Norsholm – Kimstad. På 

Vikbolandet är linje 440 den tyngsta linjen och förslaget innebär att utveckla den. Även linje 444 mot 

Djurön planeras för att på sikt kunna utvecklas. Däremot föreslås att linje 441 utgår.  

I området Krokek/Kvarsebo reduceras dagens två linjer till en. Linje 432 utgår medan linje 433 planeras 

att kvarstå likt dagens utformning med ett ökat turutbud. Det innebär att Kvarsebo blir utan linjelagd 

trafik och kommer istället att trafikförsörjas med närtrafik. Den linjelagda trafiken längs med 

Strandvägen planeras också att utgå.  

Området Västra Husby/Östra Ryd kommer ha kvar både linje 457 och linje 471, men med en ny 

utformning. Planen är att dra linje 471 mellan Söderköping och Västra Husby och linje 457 med nytt 

nummer 470 mellan Östra Ryd och Norrköping via Västra Husby, där Luddingsbo utgår. På så sätt 

reduceras körtiden på nya linje 470 med åtta minuter. Västra Husby blir alltså en viktig knutpunkt i 

sammanhanget. I området Simonstorp trafikerar linje 430 (Åby-Simonstorp). Resandeunderlaget är i det 

här fallet för svagt för att trafikförsörja med linjelagd trafik och därför planeras linjen utgå, och 

Simonstorp får istället närtrafik.  

Det nya trafikeringsförslaget avser implementeras i samband med trafikstarten av de nya avtalen för 

landsbygdstrafiken med start i juni 2022. 
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Mål & syfte  

Bakgrund  
Östgötatrafiken har i uppdrag att utveckla den allmänna kollektivtrafiken mot uppsatta mål. Så väl 

behovet av hållbara transporter och efterfrågan på kollektivtrafik har ökat. För att kunna möta detta har 

Östgötatrafiken identifierat ett utvecklingsbehov av trafiken i Norrköpings kommun. I huvudsak kan 

man beskriva arbetsområdet som Norrköpings kommuns landsbygd. 

Generellt sett har resandet med kollektivtrafiken i Östergötland och inom Norrköpings kommun ökat, 

samtidigt har vissa linjer haft en svag utveckling. Båda dessa trender ställer krav på åtgärder i trafiken. 

Kollektivtrafiken är en grundläggande del av en hållbar samhällsutveckling. Av den anledningen 

behöver den berörda trafiken analyseras och sedan få sin roll förtydligad. På vissa ställen finns goda 

förutsättningar för kollektivtrafiken att vara stomme i ett system och på andra ställen får den istället en 

mer kompletterande serviceroll.  

Även Norrköpings och Söderköpings kommun har högt uppsatta mål mot att öka andelen hållbara 

transporter. Genom detta utvecklingsprojekt bereds kommunen möjlighet till samverkan i 

kollektivtrafikutvecklingen. Samverkan med kommunerna är också viktigt i infrastrukturfrågor, där de 

är väghållare och för att koppla kollektivtrafikens utveckling till den kommunala, likt den regionala, 

fysiska planeringen. 

Syfte  
Det finns flera syften med detta uppdrag. För det första att leverera underlag och förslag på målstyrd 

trafikutveckling för det aktuella området. Detta är ett uppdrag som alltid åligger Östgötatrafiken och är 

en av bolagets huvudprocesser. 

För det andra är syftet kopplat till en trafikupphandling som berör området med trafikstart sommaren 

2022. Planen är att genomföra förändringarna kopplat till detta, därför kommer slutsatserna och 

trafikförslagen ingå som underlag till det här upphandlingsprojektet. 

Arbetet är strukturerat genom ett huvuduppdrag med fem deluppdrag. Syftet blir därför också att hålla 

samman de olika delarna till ett enhetligt målstyrt förslag för området som en helhet.  

Ett sista syfte är att genom föreslagen arbetsform öka transparensen i Östgötatrafikens arbetssätt och 

samtidigt ge ökad styrka för intern och extern samverkan. Denna slutrapport utgör en del av detta. 

Mål 
Målet med utredningen är att ta fram ett förslag på en trafiklösning på Norrköpings landsbygd som 

stämmer överens med och bidrar till att målen som fastställs i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet uppfylls. Det strategiska målet för kollektivtrafiken i Östergötland lyder: 

”Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, samhället och miljön.” 

Utifrån det strategiska målet har tre målområden identifierats. Inom dessa målområden finns 13-

indikatorer som används för uppföljning. Denna utredning fokuserar främst följande trafikrelaterade 

mål: 

 Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ska uppgå till minst 32 procent. 

 Nöjd Kund Index (NKI) ska uppgå till minst 78 procent. 
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 Samtliga (100 procent) av kollektivtrafikens hållplatser och bytespunkter i stomtrafiken och 

hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn ska tillgänglighetsanpassas för personer med 

funktionsnedsättning. 

 Andelen boende med högst 35 minuters restid med kollektivtrafiken till Linköping eller 

Norrköping med minst 12 resmöjligheter i vardera riktningen per vardag, ska uppgå till minst 

65 procent.  

 Andelen av de regionalt viktiga orterna med en restidskvot på högst 1,5 för resor till Linköping 

eller Norrköping, med minst 12 resmöjligheter i vardera riktningen per vardag, ska uppgå till 

minst 75 procent.   

 Stadstrafikens medelhastighet i städernas yttre områden ska vara minst 28 km/h.  

 

Denna utredning och de trafikförslag som kommer ur den ska bidra till måluppfyllelse för de 

ovanstående målen.  

Delmål per område 
Utredningen är indelad i fem områden med tillhörande delmål. Gemensamt mål för samtliga delområden 

är att föreslå en förbättrad och mer målstyrd trafiklösning. Utöver det finns mer specifika mål som berör 

varje enskilt delområde. Respektive område med delmål presenteras nedan. 

Krokek & Kvarsebo  
Trafiken ska anpassas efter Östgötapendeln i Norrköping samt arbets- och öppettider för Kolmårdens 

djurpark. Målet är också att knyta an till trafikplats Marieborg vid Ingelsta för att förbättra förbindelsen 

till främst Finspång och Åby. En bra trafikförsörjning för Krokek prioriteras.  

Simonstorp  
Målet är att fullfölja de analyser som gjorts kopplade till stadstrafikförändringarna för Åby 2020 och 

komma med ett konkret trafikförslag.   

Skärblacka, Kimstad & Norsholm  
Kollektivtrafiken har dels som mål att mata resenärer till tågen i Kimstad samt upprätthålla god 

förbindelse mellan Norrköping och Skärblacka. I Skärblacka finns papperstillverkaren BillerudKorsnäs 

AB, trafiken ska om möjlighet finns anpassas efter fabrikens arbetstider.  

Vikbolandet  
Målet är att göra det enklare för resenären att ta sig till/från viktiga målpunkter på Vikbolandet. Här 

ingår främst orter som Östra Husby, Ljunga och Arkösund.  

Västra Husby & Östra Ryd 
Målet är att föreslå en trafiklösning som gör det enkelt att främst ta sig till Norrköping och Söderköping 

från Västra Husby. Det ska även finnas möjligheter att pendla från Östra Ryd till både Norrköping och 

Söderköping.   

Samverkan  
I det här arbetet har dialog förts med Norrköpings och Söderköpings kommun under hela arbetets 

gång. Två officiella möten med kommunerna har genomförts, ett vid uppstart för att informera om 

uppdraget och ett vid ett senare tillfälle där trafikförslag presenterades. Dialog har även förts med 

näringslivet i form av möte med Kolmårdens djurpark och BillerudKorsnäs AB där synpunkter och 

tankar har samlats in.    
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Kontinuerlig effektivisering 
Trafik bedöms vara lågeffektiv (det vill säga. ej målstyrd) utifrån tre olika typer av kriterier som finns 

listade i den politiskt beslutade processen för kontinuerlig effektivisering av den avtalade linjetrafiken: 

ekonomi, resande och samhällsnytta.  I det trafikbokslut Östgötatrafiken tar fram varje år listas de linjer 

som uppfyller ett eller flera av villkoren för lågeffektiv trafik. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

definierar lågeffektiv kollektivtrafik som en trafik med:  

 låg kostnadstäckningsgrad (ett riktmärke är 20 procent) eller 

 lågfrekvent resande   

 färre än 10 resenärer per tur eller  

 låg beräknad samhällsnytta  

 negativt värde (kr) eller   

 liten betydelse för regional tillväxt 

 

Om en linje uppfyller någon av dessa punkter ska den utredas i processen för kontinuerlig effektivisering 

av trafiken. Denna process och denna trafikutredning har samordnats inom detta uppdrag.  

Utbudsnivåer  
Det faktiska utbudet på de olika linjerna styrs främst av resandeunderlaget utmed respektive linje. 

Trafiken delas in i hög-, mellan- samt lågtrafik. Generellt gäller tidsintervallerna i tabellen nedan för 

de olika trafikeringsnivåerna. 

 

Närtrafik  
Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik och styrs 

av ett reglemente. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än två kilometer till närmaste 

hållplats. Närtrafik finns tillgängligt under större delen av dagen förutom under högtrafik.  

Ekonomiska ramar 
Kollektivtrafiken i Östergötland finansieras med biljettintäkter samt skattemedel. Målet är att 50 procent 

av intäkterna ska komma från biljettintäkter. 2018 stod biljettintäkterna för drygt 40 procent av den 

totala finansieringen.  

Detta innebär att det är viktigt att Östgötatrafiken satsar de resurser som finns tillgängliga i attraktiv 

trafik som ökar resandet och därmed intäkterna. Ökade intäkter leder till utökning av trafiken som i sin 

tur genererar ökat resande och ökade intäkter. I juni 2022 träder ett nytt trafikavtal i kraft gällande 

landsbygdslinjer vilket kommer kunna påverka kostnadsbilden för linjetrafiken.  

Statistik  
Trafikbeskrivningen innehåller en beskrivning av nuläget som grundar sig på en stor mängd 

resandestatistik och trafikekonomi. Relevant statistik finns sammanställd i bilaga 1.  

Befolkning 
För att kartlägga var befolkningen är bosatt används statistik från SCB, data är från år 2018.  
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Pendlingsanalys 
I denna analys används pendlingsstatistik från SCB för att visa på de resandemönster som finns inom 

stråket. Statistiken är baserad på arbetspendling vilket innebär att resor som görs av barn, studenter och 

vuxna utan arbete inte visas i statistiken. Statistiken är från år 2018 och redovisas i tabellform.  

Påstigandestatistiken som presenteras i rapporten är hämtad från resande under en femveckorsperiod i 

januari och februari 2019. Referensveckorna som används är vecka 3, 4, 5, 6 och 7. Under dessa veckor 

förekommer inga helgdagar eller lovdagar vilket betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell. I 

rapporten redovisas inte statistik på hållplatsnivå däremot redovisas statistik för utvalda delsträckor.  

På Norrköpings landsbygd finns ett fåtal målpunkter sett till arbetsplatser. I utredningsområdet är det 

främst i Skärblacka och Krokek som arbetstillfällen finns, papperstillverkaren BillerudKorsnäs AB med 

cirka 740 anställda i Skärblacka samt Kolmårdens djurpark med 350 anställda utanför Krokek. 

Arkösund är en liten skärgårdsnära ort med 165 boende, men antalet blir desto fler under sommaren, då 

många turister besöker orten. I Norrköping finns både många arbetstillfällen men också högre utbildning 

i form av Linköpings universitet vilket i sin tur skapar inpendling till staden. Söderköping är känd för 

att vara en småstad med närheten till Göta kanal, vilket bidrar till hög turism.  

Pendlingen i stråken är främst enkelriktad. Under morgonen pendlar både arbetare och skolelever in till 

Norrköping och Söderköping medan det är få som pendlar i riktning mot landsbygden bortsett från 

orterna Skärblacka och Krokek. En stor andel av de som berörs i utredningen arbets- och skolpendlar 

till Norrköping varje dag.  

Skolpendling  
Både Norrköping, Söderköping och Finspång har gymnasium. I Söderköping finns en gymnasieskola, i 

Finspång två medan det i Norrköping finns ett tiotal. Övriga orter inom området har inga gymnasieskolor 

utan samtliga elever pendlar ut från tätorten till en skola i Norrköping, Söderköping eller Finspång. 

Utöver gymnasiependlingen sker även annan skolpendling i utredningsområdet. Genom kontakt med 

skolskjutsansvarig på Norrköpings kommun har information hämtats i form av hur många skolelever 

som berörs av det nya trafikförslaget. Antalet elever gäller vårterminen 2020 och redovisas under 

respektive delområde.  

 

Det finns tre olika skolgrupper som påverkas på olika sätt. Dessa är:  

 

 Grundskoleelever som går på den av kommunen anvisade skolan. Om dessa elever har 

skolskjuts som är planerad via den allmänna kollektivtrafiken och denna trafik ändras så att 

kommunen inte längre kan nyttja den måste kommunen ordna en annan skolskjutsform för dessa 

elever.  

 Grundskoleelever som gjort ett eget val av skola ex. friskola. Dessa elever har i övervägande 

fall inte rätt till skolskjuts, utan får av respektive kommun ett busskort för att ta sig till skolan.  

 Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, utan enbart reseersättning. Denna reseersättning 

sker oftast i form av ett busskort.  

 

Manuell resanderäkning  
Vid önskemål av Norrköpings och Söderköpings kommun har manuella resanderäkningar genomförts 

under vecka 9 och 10 på totalt 21 morgonturer på de aktuella linjerna som ingår i utredningen. Vid 

jämförelse av manuell och digital resanderäkning framkom marginella skillnader. Ett väldigt lågt 

resandetal som bas ger procentuella differenser som inte är representativa för helheten. Metoden gav 

alltså snarlika resultat eller en mycket liten avvikelse av enstaka passagerare vilket kan grunda sig i 

felkällor så som felräkning.  
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Infrastruktur  
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet är målet att alla hållplatser med fler än 20 påstigande samt 

alla hållplatser i stomlinjenätet ska vara tillgänglighetsanpassade. Med tillgänglighetsanpassning menas 

att kantstenen ska vara 17 centimeter hög samt att det ska finnas taktila ledstråk samt kontrastmarkering 

i väntytan.  

I det här analyserade området finns ett fåtal hållplatser utanför tättbebyggt område som är 

tillgänglighetsanpassade. Huvuddelen av hållplatserna i landsbygdsmiljö har en låg eller mycket låg 

standard och bedöms i flera fall som olämpliga att ha kvar med hänsyn till trafiksäkerheten eller på 

grund av lågt nyttjande.  

I bilaga 2 beskrivs hållplatserna utifrån de som ska fortsatt trafikeras, de som föreslås utvecklas/åtgärdas, 

samt de som föreslås läggas ner. I vissa fall kan hållplatser som läggs ner innehålla sådan infrastruktur 

som Norrköpings kommun anser ska vara kvar för annan trafik. Det är därför viktigt att Östgötatrafiken 

och Kommunen har en dialog i alla förändringar som genomförs för att säkerställa god prioritering av 

åtgärder.  

Hållplatser som förslås utgå prövas först mot nyttjandegraden. Hållplatser med låg trafiksäkerhet men 

med regelbundet nyttjande förslås åtgärd före nedläggning, hållplatser med låg trafiksäkerhet och lågt 

nyttjande föreslås läggas ner.  

Avgränsningar  
Denna utredning gäller endast trafiken på Norrköpings landsbygd, områdena Eksund, Braviken och 

Svärtinge ingår inte. Övrig trafik inom Norrköping inkluderas inte i utredningen under förutsättningen 

att den inte påverkas. Utredningen behandlar även viss kommunöverskridande trafik som berör 

Söderköpings respektive Finspångs kommun. I uppdraget ingår följande linjer:   

Krokek & Kvarsebo  
 432 

 433 

Simonstorp  
 430 

Skärblacka, Kimstad & Norsholm  
 480 

 482 

 483 

 484 

Vikbolandet 
 440  

 441  

 444 

Västra husby & Östra Ryd 
 457  

 471 

Berörda tätorter i utredningen är inringade i figur nedan, de tätorter som ingår i samma delområde är 

markerad med en gemensam färg.  
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Nulägesbeskrivning  
Det här avsnittet innehåller en kort sammanfattning av nuläget av hela utredningsområdet samt en 

förklarande text gällande biljettkategori.  

Resandestatistik  
Linje 430 är den linje som har haft högst antal påstigande under år 2015, 2016, 2017 och 2018, där 

majoriteten av resorna sker mellan Norrköping och Åby. Linjen med minst antal resande är linje 444. I 

diagrammet nedan visas antalet påstigande per linje och år.  

 

 
 

Antalet påstigande har minskat avsevärt på linje 432, 483 och 457. Anledningen till det beror mycket 

på den stora trafikförändringen som skedde år 2016.    

 

Resandekategori  
En viktig faktor i beskrivningen av nuläget är hur dagens kunder reser inom stråket. Under varje 

stråkbeskrivning presenteras påstigandestatistik för de linjer som ingår i stråket. Tillsammans med 

påstigandestatistiken redovisas även fördelningen per resandekategori. Resandekategorierna visar 

vilken typ av resenär som reser med kollektivtrafiken. Östgötatrafiken använder följande 

resandekategorier: Vuxen, Ungdom, Studerande, Senior, Skolelev, Tillsammans, Övrigt 

Resande inom området Norrköpings landsbygd utgörs till stora delar av resandekategorierna Skolelev 

och Vuxen. Det är få som reser under reskategorierna Tillsammans och Övrigt.  

Resande över dygnet  
Resande över dygnet visas i stapeldiagram för respektive linje i bilagor. Det som går att utläsa generellt 

är att antalet påstigningar generellt är högst på morgon. Klockan sju nås den högsta toppen, då sker 22 

procent av områdets totala resor sker. Toppen under eftermiddagen nås klockan tre, då sker 15 procent 

av områdets totala resor. Det innebär att högtrafiktimmarna tillsammans står för 35 procent av allt 

resande. Under morgonen reser de flesta mot Norrköping medan under eftermiddagen råder det motsatta, 

det vill säga högst reseflöde sker mot orterna på landsbygden.    
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Trafikekonomi  
I tabellen nedan redovisas kostnadstäckningsgraden för respektive linje och stråk under en fyra-

årsperiod. Kostnadstäckningsgrad tas fram genom att beräkna kvoten av linjens totala intäkter och 

kostnader. De som underskrider 20 procent är rödmarkerade eftersom de är ett av kriterierna för att 

definieras som en lågeffektiv linje, häften av linjerna ligger under 20 procent.   

 

 

Krokek & Kvarsebo  

Bakgrund  
Krokek är en tätort i norra delen av Norrköpings kommun med 4 460 invånare, tätorten ligger cirka 2 

mil från Norrköping och åtta kilometer från Kolmårdens djurpark. I Krokek tätort finns Kolmårdens 

station med både järnvägs- och bussförbindelse. Infrastrukturen ger de boende möjlighet att ta sig till 

såväl Östergötland som Sörmland och Stockholm.  

Kvarsebo är en ort med cirka 175 invånare. Tätorten ligger cirka två mil öster om Krokek vid norra 

Bråvikens strand som angränsar mot Sörmlands län.  

Det båda tätorterna har nära till natur och vatten vilket ger goda förutsättningar för en god boendemiljö. 

I Krokek finns två kommunala skolor, Råsslaskolan och Uttersbergsskolan, närmsta gymnasieskola 

finns i Norrköping. I Kvarsebo saknas kommunal förskola och skola däremot finns en friskola för barn 

mellan 6–13 år.  

I dagsläget finns två linjer i stråket, det är landsbygdslinje 432 samt landsbygdslinje 433.  

 Linje 432, Norrköpings resecentrum – Åby – Krokek – Kolmårdens djurpark – Kvarsebo.  

 Linje 433, Norrköpings resecentrum – Krokek – Kolmårdens djurpark.  
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Nulägesbeskrivning  
Den samlade nulägesbeskrivningen för hela stråket innehåller linjedragningar, resandestatistik och 

trafikbeskrivning. Nedan beskrivs linje 432 och 433, där fokus ligger på linje 432.  

Utbud 
Linje 432 har i nuläget 88 turer under en vecka, av dessa körs endast 17 till Kvarsebo. 71 turer körs 

under vardagar medan 16 turer körs på helgen.  

Linje 433 har i nuläget 147 turer under en vecka. Av dessa körs 125 turer under vardagar medan 22 

turer körs på helgen.  

 

Befolkning och arbetspendlingsmönster  
I tabellen nedan redovisas antalet folkbokförda, förvärvsarbetande samt in- och utpendlare. Störst 

inpendling görs till Åby där arbetsgivare finns inom skola, äldreomsorg samt enstaka privata företag 

bland annat återvinnings- och trädgårdsföretaget Econova med 170 anställda. Det sker också en stor 

arbetspendling till Krokek där den största arbetsgivaren är Kolmårdens djurpark med 180 helårsanställda 

samt 500 säsongsanställda.     

 

Linje 432 
Nedan presenteras data för linje 432, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik 
Vid analys av antalet påstigningar för linje 432 visas att 97 procent av resandet sker mellan Norrköping 

och Krokek inklusive Strandvägen. Tre procent av påstigningarna sker öster om djurparken och 

Kvarsebo (hållplats: Timmergata skola – Björkholmen). Tio procent av påstigande sker längs med 

Strandvägen (hållplats: Tunafors – Alkavägen).  

I bilaga 1 går att utläsa antalet snittpåstigande per hållplats på delsträcka Strandvägen samt delsträcka 

öster om djurparken till Kvarsebo.  
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Resandekategori  
Resenärerna på linjen utgörs till största delen av resandekategori Skolelev och Vuxen. Linjen utgörs av 

33 procent skolelever och 36 procent vuxen. Biljettkategorin för respektive delstråk efterliknar hur linjen 

ser ut i sin helhet.  

Skolpendling  
Samtliga grundskoleelever som berörs av skolskjuts i Krokek och Kvarsebo går på en anvisad skola i 

Krokek och uppfyller avståndskraven, det vill säga åker skolbuss/taxi. Linje 432 nyttjas främst av 

gymnasieelever för att ta sig till Norrköping. Öster om djurparken bor det totalt 68 skolelever varav 5-

elever gjort eget skolval, 20 elever går på gymnasiet, övriga elever går på närliggande skola. Längs med 

Strandvägen bor det totalt 92 elever varav 39 elever gjort eget skolval och 14 elever på gymnasiet, övriga 

elever går på närliggande skola.  

Resande över dygnet  
För att få en bild över när resenärer reser, har en analys gjorts över antalet resor på dygnet i respektive 

riktning, mot Krokek och mot Norrköping. Flest resor görs klockan fyra på eftermiddagen, då sker i 

snitt 60 resor på linjen, där cirka 40 reser i riktning mot Krokek. Även under timme sju sker det många 

resor, totalt cirka 50, där 25 reser i riktning mot Norrköping. 

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 432 delas linjen upp i tre delar, hela linjen, sträckan mellan Krokek 

och Kvarsebo samt resande mellan Åby och Krokek (Strandvägen). För att få fram avstånd i kilometer 

per år multipliceras avståndet med antalet turer. För att kunna göra en beräkning av kostnaden för 

sträckan mellan Krokek och Kvarsebo samt Strandvägen används den procentuella delen.  

Kostnaden för linje 432 är cirka 7,2 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för delsträckan 

mellan Krokek och Kvarsebo antas att delsträckan står för åtta procent vilket innebär att kostnaden blir 

drygt en halv miljon kronor. Vid beräkning av kostnadens för delsträckan mellan Åby och Krokek antas 

att delsträckan står för 20 procent vilket innebär att kostnaden blir cirka 1,5 miljoner kronor.   

Vid analys av intäkterna för linje 432 används samma metod men här beräknas den procentuella delen 

av påstigande av respektive delsträcka istället. I resandestatistiken framgår det att cirka tre procent av 

linjens påstigande sker efter Krokek (Timmergata skola) och cirka tio procent av linjens påstigande sker 

på Strandvägen. Detta appliceras på linjens intäkter.  

 

Vid antagandet att sträckan Krokek – Kvarsebo står för cirka åtta procent av 7,2 miljoner och tre procent 

av 2,8 miljoner beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken mellan Krokek – Kvarsebo till tolv 

procent.  

Vid antagandet att sträckan Åby – Krokek (Strandvägen) står för cirka 20 procent av 7,2 miljoner, och 

tio procent av 2,8 miljoner, beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken mellan Åby och Krokek till 

19 procent. Hela linjens kostnadstäckningsgrad är 40 procent.  

Linje 433 
Nedan presenteras data för linje 433, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik  
Linje 433 är en av de tyngsta linjerna med i snitt 700 resenärer per vardag, 150 resenärer per lördag och 

110 resenärer per söndag.  

Resandekategori  
Resenärerna på linjen utgörs till största delen av resandekategori Skolelev följt av Vuxen. Linjen utgörs 

av cirka 40 procent skolelever och 35 procent vuxna.  
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Resande över dygnet  
För att få en bild över när resenärer reser har en analys gjorts över antalet resor på dygnet i respektive 

riktning, mot Krokek och mot Norrköping. Flest resor görs klockan sju, då sker det i snitt 160 resor på 

linjen, där 135 reser i riktning mot Norrköping. På eftermiddagen sker flest resor klockan tre, totalt 85 

resor varav 60 mot Krokek.  

Trafikekonomi  
Linjen har den högsta kostnadstäckningsgraden av de linjer som studeras i utredningen. 

Kostnadstäckningsgraden för linje 433 är 41 procent.  

Simonstorp  

Bakgrund  
Simonstorp ligger i utkanten av Norrköpings kommun och angränsar mot Sörmlands län och har en 

befolkningsmängd på 257 personer. Något söder om Simonstorp ligger Graversfors tätort med 574 

invånare, i området Graversfors ingår Skriketorp.  

De boende i Simonstorp har närhet till skogar och sjöar. Förskola finns på orten men en stor del av annan 

service tillhandahålls i exempelvis Åby, Norrköping och Katrineholm. Simonstorp har ingen större 

arbetsplats eller skola utan arbets- och skolpendlingen sker i första hand ut från orten mot Norrköping 

och Katrineholm. I Graversfors, Skriketorp och Hultsbruk sker arbetspendlingen i första hand till 

Norrköping. Närmsta gymnasieskola finns i Norrköping eller Katrineholm.   

I dagsläget finns två linjer i stråket, det är landsbygdslinje 430 samt 436. Sommaren 2020 förlängs 

Norrköpings stadstrafik till Åby. Det resulterar i att linje 430 som tidigare gått från Norrköpings 

resecentrum via Åby och Jursla till Simonstorp kortas av samt kombineras med linje 436. Linje 436 har 

tidigare gått från Norrköpings resecentrum till Hultsbruk, men kommer från sommaren 2020 få 

linjenummer 430 och gå från Simonstorp via Hultsbruk till Åby. Linje 430 kommer från sommaren 

2020 ha fyra turer per vardag och i huvudsak vara anpassad för arbetspendling, linjen kommer inte köra 

på helger.   

Nulägesbeskrivning 
Samlad nulägesbeskrivning för hela stråket. Innehåller linjedragningar, resandestatistik och 

trafikbeskrivning. Endast linje 430 förklaras nedan eftersom linje 436 utgår till sommaren 2020. Nedan 

visas en figur av gamla respektive nya linje 430.  

Utbud  
Linje 430 har i nuläget 160 turer under en vecka, av dessa körs endast 45 till Simonstorp, 40 turer under 

vardagar medan fem av turerna körs på helgen.  
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Befolkning och arbetspendlingsmönster  
I tabellen nedan redovisas antalet folkbokförda, förvärvsarbetande samt in- och utpendling. Det sker en 

mycket liten inpendling till Simonstorp, Graversfors/Skriketorp och Hultsbruk. Betydligt fler pendlar in 

till Åby. Däremot är det nästan häften av befolkningen i Simonstorp som arbetspendlar ut från orten.  
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Linje 430 
Nedan presenteras data för linje 430, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik 
Vid analys av antalet påstigningar för linje 430 visas att 98 procent av påstigningarna sker mellan 

Norrköping och Åby. Endast cirka två procent av påstigningarna på linje 430 sker mellan Åby och 

Simonstorp. I bilaga 1 går att utläsa antalet snittpåstigande per hållplats på delsträcka Simonstorp – Åby.   

Resandekategori  
Resenärerna på linjen utgörs till största delen av resandekategori Skolelever följt av Vuxen. I 

diagrammet nedan presenteras fördelningen av de olika resandekategorierna för linje 430 samt för 

delsträcka Åby – Simonstorp. På delsträckan Åby – Simonstorp är andelen skolelever 57 procent medan 

för hela linjen 430 är motsvarande siffra 37 procent.  

Skolpendling  
Simonstorp har som sagt ingen grundskola utan endast förskola, skolelever går i skola i Åby. I 

Simonstorp bor det totalt 56 elever varav tre elever har gjort eget val av skola samt nio elever går på 

gymnasiet. Längs sjön Näknen och Graversfors bor det 65 elever varav sex elever har gjort eget val av 

skola samt elva elever går på gymnasiet. Vid hållplatser öster om riksväg 55 Näknen/Graversfors bor 

totalt 15 elever varav en elev har gjort eget val av skola samt fyra elever går på gymnasiet.  

Resande över dygnet  
För att få en bild över när resenärer reser har en analys gjorts över antalet resor vid olika tidpunkter på 

dygnet i respektive riktning. Flest resor görs klockan sju, då sker i snitt 190 resor på linjen, där 160 reser 

i riktning mot Norrköping. På eftermiddagen sker flest resor klockan tre, totalt cirka 100 resor varav 65 

från Norrköping.  

Trafikekonomi 
Vid analys av kostnaden för linje 430 delas linjen upp i två delar, med respektive utan Simonstorp. För 

att kunna göra en beräkning av kostnaden för sträckan mellan Åby och Simonstorp. För att få fram 

avstånd i kilometer per år multiplicerar avståndet med antalet turer. Den procentuella delen av avståndet 

på delsträckan mellan Åby och Simonstorp som är 15 procent.  

Kostnaden för linje 430 är cirka 11 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnadens för delsträckan 

mellan Åby och Simonstorp antas att delsträckan står för 15 procent vilket innebär att kostnaden blir 

drygt 1,5 miljoner kronor. I resandestatistiken framgår det att cirka två procent av linjens påstigande 

sker efter Åby vilket appliceras på linjens intäkter. Totalt har linje 430 en intäkt på cirka 3,6 miljoner, i 

resonemanget innebär det att trafiken från Simonstorp bidrar med cirka 73 tusen kronor.  

Vid antagandet att Simonstorp står för 15 procent av 10,8 miljoner och två procent av 3,6 miljoner 

beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken mellan Simonstorp och Åby till fem procent och för hela 

sträckan är kostnadstäckningsgraden 34 procent.  
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Skärblacka, Kimstad & Norsholm  

Bakgrund 
Vid sjön Glan och sydväst om Norrköping ligger tätorterna Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Skärkind 

och Vånga. Skärblacka är den största tätorten i området och har 4 033 innevånare följt av Kimstad med 

1 572 invånare. Den dominerande arbetsgivaren i området ligger i Skärblacka och är papperstillverkaren 

Billerud Korsnäs AB. Grundskolor finns i Skärblacka, Kimstad och Vånga, däremot finns högstadier 

(årskurs 7–9) endast i Skärblacka.  

I Kimstad finns också en pendeltågstation som öppnade år 2010. Alla Östgötatrafikens tåg med ett fåtal 

avvikelser stannar vid Kimstad station där bussarna möter upp. I Skärblacka finns två kommunala 

skolor, Mosstorpsskolan med 500 elever i årskurs 4–9 och Parkskolan med 220 elever i årskurs F-3. I 

Kimstad finns det också två kommunala skolor Gerbyskolan med 167 elever i årskurs F-3 och 

Kimstadskolan med 110 elever i årskurs 4–6. I Vånga finns Vångaskolan, årskurs F-6. Närmsta 

gymnasieskola finns i Norrköping.  

Nulägesbeskrivning  
Området trafikeras idag av fyra landsbygdslinjer 480, 482, 483, 484.  

 Linje 480, Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Klockartorpet – Skärblacka – Kimstad – 

Norsholm.   

 Linje 482, Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Klockartorpet – Skärblacka – Vånga. 

 Linje 483, Norrköpings resecentrum – Söder Tull – Skarphagen – Kimstad.  

 Linje 484, Ljusfors – Skärblacka – Kimstad – Norsholm – Skärkind.  

Även linjerna 58, 59 och 419 trafikerar området och beskrivs i mindre omfattning men har varit del av 

uppdraget, eftersom de påverkar detta område, även om linjernas syfte på totalen i huvudsak berör 

relationen Finspång-Linköping. 

Utbud  
Linje 480 har i nuläget 69 turer under en vecka. Under en vecka körs 47 turer under vardagar, medan 

22 av turerna körs på helgen.  

Linje 482 har i nuläget 73 turer under en vecka, av dessa körs 58 till Vånga. Under en vecka körs 65 

turer under vardagar, medan 8 av turerna körs på helgen.  

Linje 483 har i nuläget 25 turer under en vecka, 5 turer per vardag. Linjen har ingen helgtrafik.  

Linje 484 har i nuläget 91 turer under en vecka, av dessa körs 35 turer till Skärkind. Under en vecka 

körs 90 turer under vardagar och en på söndagar. Lördagstrafik förekommer inte.   
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Befolkning och arbetspendlingsmönster  
I tabellen nedan redovisas antalet folkbokförda, förvärvsarbetande samt in- och utpendling. Störst 

inpendling sker till Skärblacka och det beror främst på arbetsgivaren BillerudKorsnäs AB. 

 

Linje 480 
Nedan presenteras data för linje 480, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik  
Vid analys av antalet påstigningar för linje 480 visas att en stor andel av påstigningarna sker i 

Norrköping och i Skärblacka. Endast cirka två procent av påstigningarna sker mellan Kullerstad och 

Borg (Skärblackavägen).  

Resandekategori  
Resenärer på linje 480 utgörs till största delen av resandekategori Skolelev (35 procent) och Vuxen (36 

procent). När resandekategori för delsträcka Skärblackavägen tagits fram har linje 480 och linje 482 

studerats tillsammans. På denna linje utgör 41 procent Skolelever följt av 32 procent Ungdom på 

Skärblackavägen.  

Skolpendling  
I de utpekade området det vill säga längs med Skärblackavägen finns det totalt 15 grundskoleelever som 

gjort eget skolval samt 5-10 gymnasieelever som berörs.  

Resande över dygnet  
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Flest resor görs klockan tre, då sker i snitt 60 resor på linjen, varav cirka 40 i riktning mot Norrköping.  

Linjen utmärker sig på så sätt att resor sker relativt jämt under dagen och en tydlig peak på morgonen 

saknas.    

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 480 delas linjen upp i två delar, hela sträckan samt den utvalda 

delsträckan Skärblackavägen. För att få fram avstånd i kilometer per år multiplicerar avståndet med 

antalet turer linjen kör på ett år.  

 

Kostnaden för linje 480 är cirka 5.6 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för delsträckan 

Skärblacka antas att delsträckan står för 30 procent vilket innebär att kostnaden blir drygt 1,7 miljoner 

kronor. Vid analys av intäkterna för linje 480 används samma metod. I resandestatistiken framgår det 

att cirka två procent av linjens påstigande sker på Skärblackavägen, vilket appliceras på linjens intäkter.  

 

Vid antagandet att Skärblackavägen står för 30 procent av 5,6 miljoner och två procent av 2,2 miljoner 

beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken på Skärblackavägen till tre procent. Hela linjens 

kostnadstäckningsgrad är 39 procent.  

Linje 482 
Nedan presenteras data för linje 482, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik  
Vid analys av antalet påstigningar för linje 482 visas att cirka fyra procent av påstigningarna sker på 

Skärblackavägen och cirka nio procent sker mellan Vånga och Ljusfors. I bilaga 1 går att utläsa antalet 

snittpåstigande per hållplats på respektive delsträcka på linje 482.    

Resandekategori  
Resenärer på linje 482 utgörs till största delen av resandekategori Skolelev (41 procent) följt av Vuxen 

(32 procent). Fördelningen är förhållandevis lika vid jämförelse av delsträckorna och linjen totala 

fördelning över resandekategori.  

Skolpendling  
På sträckan Vånga – Ljusfors som idag nyttjar linje 482 är det cirka 10–15 grundskolelever som gjort 

eget skolval samt 15 gymnasieelever.  

Resande över dygnet  
Flest resor på linjen görs klockan sju, totalt 118 resor varav 82 i riktning mot Norrköping. Övrig tid är 

antalet resande relativt jämnt fördelat i riktning mot Norsholm. Det är ytterst få som reser mot 

Norrköping under eftermiddagen.  

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 482 delas linjen upp i tre delar, hela sträckan, den utvalda delsträckan 

Skärblackavägen samt sträckan mellan Vånga och Ljusfors.  För att kunna göra en beräkning av 

kostnaden för båda delsträckorna används den procentuella delen av avståndet på delsträckorna 

Skärblackavägen samt mellan Vånga och Ljusfors. För att få fram avstånd i kilometer per år 

multiplicerar avståndet med antalet turer. 

 

Skärblackavägen står för 33 procent av hela linjens sträckning och sträckan mellan Vånga och Ljusfors, 

står för 20 procent. Detta innebär att Skärblackavägen står för 33 procent av linjens totala kostnad medan 

motsvarande siffra för sträckan ut till Vånga är 20 procent. 

 

Kostnaden för linje 482 är cirka 8,4 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för 

delsträckorna Skärblackavägen samt mellan Vånga och Ljusfors antas att delsträckan står för 33- 

respektive 20 procent av kostnaderna.  
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Vid analys av intäkterna för linje 482 används samma metod. I resandestatistiken framgår det att cirka 

fyra procent av linjens påstigande sker på Skärblackavägen. Cirka 9 procent av linjens påstigande sker 

mellan Vånga och Ljusfors. Det appliceras på linjens intäkter.  

 

Vid antagande att Skärblackavägen står för 33 procent av 8,4 miljoner och fyra procent av 2,4 miljoner 

beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken på Skärblackavägen till tre procent. Vid antagande att 

Vånga – Ljusfors står för 20 procent av 8,4 miljoner och 9 procent av 2,4 miljoner beräknas 

kostnadstäckningsgraden för trafiken till 14 procent. Linjens totala kostnadstäckningsgrad är 29 procent.  

Linje 483  
Nedan presenteras data för linje 483, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.  

Resandestatistik  
Vid analys av antalet påstigningar för linje 483 visas att 90 procent sker mellan Norrköping och 

Herrebro, många resor på linjen görs inom Norrköping. Cirka tio procent av påstigningarna sker på 

delsträcka Kimstad – Herrebro. I bilaga 1 går att utläsa antalet snittpåstigande per hållplats på delsträcka 

Kimstad – Herrebro.  

Resandekategori 
Resenärer på linje 483 utgörs till största delen av resandekategori Skolelev (41 procent) följt av Vuxen 

(33 procent). På den studerade delsträckan är reskategori Skolelev klart störst med 64 procent följt av 

Vuxen, 25 procent.  

Skolpendling  
Det är enligt Norrköpings kommun endast en gymnasielev som nyttjar linjen.  

Resande över dygnet 
Flest resor på linjen görs klockan 14, totalt 11 resor varav 10 i riktning mot Kimstad. Klockan sju reser 

i snitt åtta resenärer i riktning mot Norrköping.  

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 483 delas linjen upp i två delar, hela sträckan samt den utvalda 

delsträckan mellan Kimstad och Herrebro. För att kunna göra en beräkning av kostnaden för delsträckan 

används den procentuella delen av avståndet mellan Kimstad och Herrebro. Sträckan mellan Kimstad 

och Herrebro står för 44 procent av linjens totala sträcka. 

 

Kostnaden för linje 483 är cirka 1,9 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för 

delsträckorna mellan Kimstad och Herrebro antas att delsträckan står för 44 procent av kostnaderna.  

 

I resandestatistiken framgår det att cirka tio procent av linjens påstigande sker mellan Kimstad och 

Herrebro. Detta appliceras på linjens intäkter. Intäkter för hela linjen uppgår till 191 000 kronor.   

 

Vid antagande att Kimstad – Herrebro står för 44 procent av 1,9 miljoner och tio procent av 191 000 

kronor beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken på delsträckan till 2 procent. Linjens totala 

kostnadstäckningsgrad är 10 procent.  

Linje 484 
Nedan presenteras data för linje 484, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.   

Resandestatistik  
Vid analys av antalet påstigningar för linje 484 visar att 99 procent sker mellan Norsholm och 

Skärblacka och en procent av påstigningarna sker på delsträcka Norsholm – Skärkind. I bilaga 1 går att 

utläsa antalet snittpåstigande per hållplats på delsträcka Norsholm – Skärkind.  
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Resandekategori  
Resenärer på linje 484 utmärker sig från övriga linjer där en klar majoritet består av reskategori Skolelev 

(68 procent). Delsträckan Skärkind-Norsholm består endast av resandekategori Skolelev.  

Skolpendling  
Längs med sträckan Norsholm och Skärkind bor det cirka tio gymnasielever och cirka två 

grundskolelever som nyttjar den allmänna kollektivtrafiken. Resterande elever reser med skolbuss.  

Resande över dygnet  
Flest resor på linjen görs klockan sju, totalt 111 resor varav 103 i riktning mot Skärblacka. Resterande 

tider på dygnet är antalet resande relativt lågt.  

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 484 delas linjen upp i två delar, hela sträckan samt den utvalda 

delsträckan Norsholm och Skärkind. För att kunna göra en beräkning av kostnaden för delsträckan 

används den procentuella delen av avståndet mellan Norsholm och Skärkind. Sträckan mellan Norsholm 

och Skärkind står för 28 procent av linjens totala kostnad. 

 

Kostnaden för linje 484 är cirka 3,9 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för 

delsträckorna mellan Norsholm och Skärkind antas att delsträckan står för 28 procent av kostnaderna.  

I resandestatistiken framgår det att cirka en procent av linjens påstigande sker mellan Norsholm och 

Skärkind. Cirka 28 procent av linjens påstigande sker på delsträckan. Det appliceras på linjens intäkter. 

Intäkter för hela linjen uppgår till 459 000 kronor.   

 

Vid antagande att Norsholm – Skärkind står för 28 procent av 3,9 miljoner och en procent av 459 tusen 

kronor beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken på delsträckan till en procent. Linjens totala 

kostnadstäckningsgrad är 12 procent.  

Linje 58 
Nedan presenteras data för expresslinje 58. Linjen går mellan Finspång och Linköping.  

Resandestatistik  
Linje 58 har i snitt 320 resenärer per vardag, linjen har ingen helgtrafik.  

Resandekategori  
Resenärerna på linjen utgörs till största delen av resandekategori Vuxen följt av Skolelev. Linjen utgörs 

av 62 procent vuxna och 19 procent skolelever.  

Resande över dygnet  
För att få en bild över när resenärer reser har en analys gjorts över antalet resor på dygnet i respektive 

riktning, mot Finspång och mot Linköping. Mot Linköping sker flest resor klockan fyra, då sker det i 

snitt 80 resor. I riktning mot Finspång görs flest resor klockan sex, i snitt 70 resor.  

Trafikekonomi  
Linjen har en kostnadstäckningsgrad på 56 procent.  

Linje 59 
Nedan presenteras data för expresslinje 59. Linjen går likt 58 mellan Finspång och Linköping.  

Resandestatistik  
Linje 59 har i snitt 210 resenärer per vardag, linjen har ingen helgtrafik.  

Resandekategori  
Resenärerna på linjen utgörs till största delen av resandekategori Vuxen följt av Ungdom. Linjen utgörs 

av 58 procent vuxna och 17 procent ungdomar.  
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Resande över dygnet  
För att få en bild över när resenärer reser har en analys gjorts över antalet resor på dygnet i respektive 

riktning, mot Finspång och mot Linköping. I riktning mot Linköping sker flest resor klockan sju, i snitt 

50 stycken. I riktning mot Finspång sker flest resor klockan fyra i snitt 40 stycken.   

Trafikekonomi  
Linjen har en kostnadstäckningsgrad på 39 procent.   

Linje 419 
Nedan presenteras data för linje 419. Linjen trafikerar sträckan Finspång – Skärblacka – Kimstad.  

Resandestatistik  
Linje 419 har i snitt 100 resenärer per vardag, linjen har ingen helgtrafik.  

Resandekategori  
Resenärerna på linjen utgörs till största delen av resandekategori Skolelev följt av Vuxen. Linjen utgörs 

av 55 procent skolelever och 25 procent vuxna.  

Resande över dygnet  
För att få en bild över när resenärer reser har en analys gjorts över antalet resor på dygnet i respektive 

riktning, mot Finspång och mot Kimstad. I riktning mot Finspång görs flest resor klockan sju, i snitt 15 

stycken. I riktning mot Kimstad sker flest resor klockan två på eftermiddagen, i snitt 25 stycken.   

Trafikekonomi  
Linjen har en kostnadstäckningsgrad på 20 procent.  

Vikbolandet  

Bakgrund  
I stråken på Vikbolandet går tre landsbygdslinjer 440, 441 och 444. Dessa linjer delar bland annat på 

länsväg 209 och är i grunden trafikförsörjningen till Ljunga, Östra Husby och Arkösund. De tre linjerna 

försörjer primärt längs med väg 209. Linje 441 har en körväg mellan Östra Husby och Norrköping 

söderut via Kuddby och Tåby. Linje 444 viker av norrut mot Djurön och linje 440 ansluter till 

skärgårdstrafiken i Arkösund. 

År 2018 bodde det cirka 165 personer i Arkösund, 890 personer i Östra Husby, cirka 670 personer i 

Ljunga samt 265 personer på Djurön. Grundskolor finns i Arkösund, Östra Husby, Ljunga, och Tåby. 

Närmsta gymnasieskola finns i Norrköping.  

Nulägesbeskrivning  
I punktlistan nedan listas linjerna och vilka punkter de trafikerar.  

 Linje 440, Norrköpings resecentrum – Ljunga – Östra Husby – Arkösund  

 Linje 441, Norrköping resecentrum – Agetomta – Tåby – Kuddby – Östra Husby centrum  

 Linje 444, Norrköpings resecentrum – Ljunga – Djurön  

Linje 440 är huvudlinjen för trafiken på Vikbolandet. Den har överlägset flest turer och trafikerar i det 

starkaste stråket. Linje kompletteras av linje 441 för upptagningsområde söder ut. Förutom generellt 

upptagningsområde för bostads- och arbetsplatsområden är skolorna längs linjen viktiga målpunkter. 

Linjen trafikerar knappt 80 hållplatser mellan Norrköpings Resecentrum och Arkösund. Dock 

förekommer så väl körvägs- som tidtabellsvarianter som påverkar vilka resmöjligheter som finns och 



Trafikutredning – Norrköpings landsbygd 2022 

 

Sida 23 av 71  

 

hur lång tid som resan tar. Turer finns mellan klockan 05:00–20:30 på vardagar, på helger finns turer 

varannan timme. Endast vissa turer trafikerar Arkösund annars vänder trafiken i Östra Husby. 

Linje 441 trafikerar mellan Norrköping och Östra Husby via en sydlig körväg. Upptagningsområdet 

består därför av mindre orter som Agetomta, Tåby och Kuddby samt skolorna längs linjen. Linjen 

trafikerar 45 hållplatser även om varianter förekommer på linjen. Utbudet är i stort styrt mot skoltiderna 

ute på Vikbolandet och turer finns i princip endast i anslutning till skolstart och skolslut, det går 4 turer 

per vardag i respektive riktning.  

Linje 444 trafikerar också Ljunga och Dagsberg men har som huvuduppdrag att trafikförsörja 

Marbystrand och Djurön. Vissa turer körs hela vägen till/från Norrköping medan andra turer körs till 

Ljunga för att där samtrafikera med linje 440. Totalt har linjen 6 turer, varav 4 turer går från Djurön hela 

vägen till Norrköpings resecentrum.  Restiden mellan Djurön och Norrköpings Resecentrum är cirka 30 

minuter. 

Utbud  
Linje 440 har i nuläget 120 turer per vecka, varav 36 går hela vägen till Arkösund. Utöver det finns det 

elva turer per vecka som endast går mellan Östra Husby och Arkösund.  

Linje 441 har i nuläget 20 turer per vecka, samtliga går mellan Norrköpings resecentrum och Östra 

Husby. Linjen har ingen helgtrafik.  

Linje 444 har i nuläget 36 turer ut till Djurön per vecka, varav 15 turer går mellan Norrköpings 

resecentrum och Djurön, övriga turer går mellan Lövsbergsvägen i Ljunga och Djurön. Linjen saknar 

helgtrafik.   

 

Befolkning och arbetspendlingsmönster  
I tabellen nedan redovisas antalet folkbokförda, förvärvsarbetande samt in- och utpendling. Störst 

inpendling sker till Östra Husby. Östra Husby är en centralort på Vikbolandet och det är där service 

finns i form av skola, vårdcentral och dagvaruhandel, det i sin tur skapar arbetstillfällen.  

 



Trafikutredning – Norrköpings landsbygd 2022 

 

Sida 24 av 71  

 

Linje 440 
Nedan presenteras data för linje 440, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.   

Resandestatistik  
Snittpåstigande per vardag på linje 440 är 420 stycken. Under helg är motsvarande siffra 93 på lördagar 

och 81 på söndagar.  

Resandekategori  
Resenärer på linje 440 utgörs av främst av reskategori Skolelev, 44 procent och Vuxen, 30 procent.  

Resande över dygnet  
Flest resor på linjen görs klockan sju, totalt 75 resor varav 47 i riktning mot Norrköping. Under 

eftermiddag reser majoriteten klockan 15, totalt 71 resor varav 40 resor sker mot Arkösund.   

Trafikekonomi  
Linjen totala intäkt är 3,2 miljoner och kostnaden är 7,3 miljoner vilket i sin tur ger en 

kostandstäckningsgrad på 30 procent.    

Linje 441 
Nedan presenteras data för linje 441, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.   

Resandestatistik 
Vid analys av antalet påstigningar för linje 441 visas att cirka 30 procent av påstigningarna sker på 

delsträcka Östra Husby – Rambodal.  I bilaga 1 går att utläsa antalet snittpåstigande per hållplats.  

Resandekategori  
Resenärerna på linje 441 utgörs till största del av resandekategorierna Skolelev, 68 procent för hela 

linjen medan motsvarande siffra är hela 88 procent för delsträcka Östra Husby – Rambodal.  

Skolpendling  
På sträckan Östra Husby – Rambodal bor cirka 25 grundskolelever som gjort eget val av skola och 40-

gymnasielever. 

Resande över dygnet  
Flest resor på linjen görs klockan sju, totalt 32 resor varav 20 i riktning mot Norrköping. Klockan 14 är 

det 16 stycken som reser mot Östra Husby.  

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 441 delas linjen upp i två delar, hela sträckan samt den utvalda 

delsträckan Östra Husby – Rambodal. För att kunna göra en beräkning av kostnaden för delsträckan 

används den procentuella delen av avståndet mellan Östra Husby och Rambodal. Sträckan mellan Östra 

Husby och Rambodal står för 77 procent av linjens totala kostnad. 

 

Kostnaden för linje 441 är cirka 2,8 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för 

delsträckorna mellan Östra Husby och Rambodal antas att delsträckan står för 77 procent av 

kostnaderna. I resandestatistiken framgår det att cirka 30 procent av linjens påstigande sker mellan Östra 

Husby och Rambodal. Det appliceras på linjens intäkter. Linjens totala intäkt är 386 tusen kronor.   

 

Vid antagande att sträckan Östra Husby – Rambodal står för 77 procent av 2,8 miljoner och 30 procent 

av 386 000 kronor beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken på delsträckan till fem procent. 

Linjens totala kostnadstäckningsgrad är 14 procent.  

Linje 444 
Nedan presenteras data för linje 444, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.   
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Resandestatistik  
Vid analys av antalet påstigningar för linje 444 visas att cirka 79 procent av påstigande sker mellan 

Ljunga och Norrköping och 21 procent av påstigningarna sker på Djurövägen. I bilaga 1 går att utläsa 

antalet snittpåstigande per hållplats på delsträcka Djurövägen. 

Resandekategori  
Resenärerna på linje 444 utgörs till största del av resandekategorierna Skolelev med 65 procent, följt av 

18 procent Vuxna. Resenärer på Djurövägen utgörs även här till stor del av skolelever, cirka 70 procent 

följt av cirka 15 procent ungdomar.  

Skolpendling  
Längs Djurövägen bor det 15–20 grundskolelever som gjort eget skolval och cirka 20 gymnasielever.  

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 444 delas linjen upp i två delar, hela sträckan samt den utvalda 

delsträckan på Djurövägen. Den procentuella delen av avståndet mellan hållplats Gillerhälla och Djurön 

på Djurövägen är 36 procent. Det innebär att delsträckan står för 36 procent av den totala kostnaden.  

 

Kostnaden för linje 444 är cirka två miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för Djurövägen 

antas att delsträckan står för 36 procent av kostnaderna. I resandestatistiken framgår det att cirka 21-

procent av linjens påstigande sker på Djurövägen. Det appliceras på linjens intäkter, linjens totala intäkt 

är 173 tusen kronor.  

Vid antagande att Djurön står för 36 procent av 2 miljoner och 21 procent av 173 tusen kronor beräknas 

kostnadstäckningsgraden för trafiken på delsträckan till fem procent. Linjens totala 

kostnadstäckningsgrad är nio procent.  

Västra Husby & Östra Ryd 

Bakgrund  
Söder om Norrköping och tillhörande Söderköpings kommun finns tätorterna Västra Husby respektive 

Östra Ryd. År 2018 hade Östra Ryd 490 invånare och Västra Husby 510 invånare. Väster om Gamla 

Övägen mellan Norrköping och Västra Husby ligger orten Snöveltorp med 450 invånare, granne med 

Snöveltorp ligger Luddingsbo med 225 innevånare. Närmsta gymnasieskola finns i Söderköping. 

Grundskolor finns upp till årskurs 6 i Västra Husby och Östra Ryd. 

Nulägesbeskrivning  
I området trafikeras i nuläget två landsbygdslinjer, linje 457 och linje 471. I punktlistan nedan listas 

linjerna och vilka punkter de trafikerar.  

 Linje 457, Norrköpings resecentrum – Luddingsbo – Snöveltorp – Västra Husby – 

Söderköpings resecentrum  

 Linje 471, Söderköpings resecentrum – Västra Husby – Östra Ryd  

Linje 457 trafikerar mellan Norrköping och Söderköping via Luddingsbo och Västra Husby. En del 

turer trafikeras enbart mellan Norrköping och Västra Husby. I Västra Husby ansluter vissa turer till och 

från linje 471 som trafikerar mellan Söderköping och Östra Ryd.  

Linje 471 trafikerar mellan Söderköping och Östra Ryd via Västra Husby. En del turer trafikeras enbart 

mellan Östra Ryd och Västra Husby. I Västra Husby ansluter vissa turer på linjen till och från linje 457 

som trafikerar mellan Norrköping och Söderköping.  
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Utbud  
Linje 457 har 50 turer per vecka mellan Norrköping och Västra Husby, varav 20 turer fortsätter till 

Söderköping. Linjen har ingen helgtrafik.  

Linje 471 har 25 turer per vecka mellan Norrköping och Östra Ryd och 10 turer per vecka mellan Västra 

Husby och Östra Ryd. Linjen har ingen helgtrafik.  

 

Befolkning och arbetspendlingsmönster  
I tabellen nedan redovisas antalet folkbokförda, förvärvsarbetande samt in- och utpendling. Störst 

inpendling sker till Söderköping medan Luddingsbo är minst antal inpendlare.   

 

Linje 457 
Nedan presenteras data för linje 457, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.   

Resandestatistik  
Vid analys av antalet påstigningar för linje 457 visas att cirka 12 procent av påstigningarna sker på 

Luddingsbovägen.  
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Resandekategori  
Resenärerna på linje 457 utgörs till största del av resandekategorierna Skolelev, hela 62 procent följt av 

17 procent ungdomar. På delsträcka Luddingsbo är 76 procent skolelever följt av resandekategori 

ungdom på 13 procent.  resandekategori för hela linjen 457 samt för delsträcka Luddingsbovägen.  

Resande över dygnet  
Flest resor på linjen sker klockan sju, totalt 61 resor varav 35 i riktning mot Söderköping. Antalet 

resande är lågt under dagen men ökar klockan 14, då sker totalt 39 resor (jämnt fördelade i per riktning). 

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 457 delas linjen upp i två delar, hela sträckan samt delsträckan i 

Luddingsbo. Den procentuella delen av avståndet mellan hållplats Luddingsbo och Björkåsen är sju 

procent.  Det innebär att delsträckan står för sju procent av den totala kostnaden.  

 

Kostnaden för linje 457 är drygt 4 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för Luddingsbo 

antas att delsträckan står för sju procent av kostnaderna som blir 288 tusen kronor. I resandestatistiken 

framgår det att cirka 12 procent av linjens påstigande sker i Luddingsbo. Det appliceras på linjens 

intäkter. Linjens totala intäkt är 597 tusen kronor och 12 procent av det blir 70 tusen kronor.  

 

Vid antagande att Luddingsbo står för sju procent av 4 miljoner och 12 procent av 597 tusen kronor 

beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken på delsträckan till 24 procent. Linjens totala 

kostnadstäckningsgrad är 15 procent.  

Linje 471 
Nedan presenteras data för linje 471, för mer detaljer och beräkningar se bilaga 1.   

Resandestatistik  
Vid analys av antalet påstigningar för linje 471 visas att cirka 15 procent av påstigningarna sker på 

delsträcka Västra Husby – Östra Ryd.  

Resandekategori  
Resenärerna på linje 471 utgörs till största del av resandekategorierna Skolelev, hela 73 procent följt av 

14 procent ungdom. Delsträcka Västra Husby – Östra Ryd består av 69 procent skolelever och 21procent 

vuxna.  

Resande över dygnet  
Flest resor på linjen görs klockan sju, totalt 26 resor varav 22 i riktning mot Söderköping. Antalet 

påstigningar är högre på morgonen än under eftermiddagen i riktning mot Söderköping. På 

eftermiddagen sker flest resor klockan tre, då görs totalt 16 resor varva 11 sker i riktning mot Östra Ryd.  

Trafikekonomi  
Vid analys av kostnaden för linje 471 delas linjen upp i två delar, hela sträckan samt delsträckan i mellan 

Västra Husby och Östra Ryd. För att kunna göra en beräkning av kostnaden för delsträckan används den 

procentuella delen av avståndet mellan hållplats Hylingekorset och Eke Östra Ryd som är 45 procent. 

Vilket innebär att delsträckan står för 45 procent av den totala kostnaden.  

Kostnaden för linje 471 är cirka 2,1 miljoner kronor om året. Vid beräkning av kostnaden för sträckan 

mellan Västra Husby och Östra Ryd antas att delsträckan står för 45 procent av kostnaderna det vill säga 

959 tusen kronor. I resandestatistiken framgår det att cirka 15 procent av linjens påstigande sker mellan 

Västra Husby och Östra Ryd. Det appliceras på linjens intäkter. Linjen totala intäkt är 219 tusen kronor.  

Vid antagande sträckan Västra Husby – Östra Ryd står för 45 procent av 2,1 miljoner och 15 procent av 

219 tusen kronor beräknas kostnadstäckningsgraden för trafiken på delsträckan till fyra procent. Linjens 

totala kostnadstäckningsgrad är tio procent.   
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Vald trafiklösning  
I följande avsnitt presenteras den valda trafiklösningen. På totalen innebär förändringen att dagens tolv 

linjer reduceras till sju. Sträckor som inte längre kommer trafikeras med linjelagd trafik kommer 

trafikförsörjas av närtrafik, under förutsättning att det är mer än två kilometer till närmsta hållplats. 

Störst utökning av trafiken sker på Krokek och för Skärblacka, de två största tätorterna. Men förbättrad 

linjetrafik införs även för Kimstad, Västra Husby, Kolmårdens djurpark samt för Östra Husby. Nedan 

visas de trafikförändringarna per område. 

Samlad effektbedömning 
Baserat på de förändringar i utbud och körtid i stråken så förväntas resandet öka på de kvarvarande linjer 

och i de upptagningsområden där trafikförbättringar görs. Upptagningsområdet minskar något då vissa 

områden slutar trafikeras samt att vissa hållplatser med lågt påstigande utgår. De som går från linjelagd 

trafik till närtrafik berör fem procent av Östgötatrafikens kunder idag. I nuläget går det att anta att 

marknadsandelen är låg i de områdena där linjetrafik utgår eftersom trafiken inte är attraktiv eftersom 

den är begränsad i sin omfattning. I dessa områden finns det också sämre förutsättningar att utöka 

trafiken till en attraktiv nivå, och därmed sämre förutsättningar att nå de regionala målen. För dessa 

områden erbjuds Närtrafik för att möjliggöra en basnivå för tillgång till kommunal och regional service. 

I de områden där linjetrafiken finns kvar och/eller utökas, finns inte bara störst underlag och bäst 

förutsättningar idag, utan även störst potential för måluppfyllelse. Turutbudet beräknas öka med i snitt 

tolv procent i utredningsområdet. I relationerna Norrköping – Krokek förväntas turutbudet öka cirka 

20 procent, Norrköping – Skärblacka samt Norrköping – Norsholm förväntas turutbudet öka cirka 60 

procent samt Norrköping - Västra Husby förväntas turutbudet öka cirka 90 procent. Ökningen är alltså 

mer än 12 procent just här eftersom i dessa relationer finns störst potential att öka resandet. Detta innebär 

en positiv förändring för den största andelen av befolkningen, cirka 80 procent av de som bor i 

utredningsområdet kommer få en förbättrad linjelagd trafik. Den samlade effekten av 

resandeökningarna i dessa områden förväntas självklart kraftigt överstiga den cirka 5 procent av 

påstigningarna som tappas följande omläggning.  

Sammantaget är bedömningen att nettokostnaden totalt sett kommer minska när alla förändringar är 

genomförda i trafiken som omfattas av denna utredning. Den totala utbudsökningen på cirka tolv procent 

innebär ökad produktionskostnad, men eftersom denna ökning koncentreras till relationer och tider där 

kunderna vill åka kommer intäktsökningen också bli stor. Därigenom förbättras också den totala 

kostnadstäckningsgraden för trafiken inom området. 

Alltså kommer det nya trafikupplägget som följer av utredningen förväntas gå tydligt mer mot de 

uppsatta målen än dagens trafikering. Ett ökat resande tack vare det ökade turutbudet vilket i sin tur 

ökar marknadsandelen. Ett ökat turutbudet ger också nöjdare kunder. Antalet hållplatser kommer att 

reduceras och raka körvägar prioriteras för att minska restiden vilket i sin tur leder till att andelen resor 

med mindre än 35 minuter till Norrköping kommer öka och därmed också andelen resor med 1,5 i 

restidskvot. De hållplatser som har ett högt resande planeras att tillgänglighetsanpassas.  

På totalen så ökar därmed förutsättningar både på lång och kort sikt att kunna bedriva attraktiv, målstyrd 

kollektivtrafik på Norrköpings landsbygd. Resurser och goda förutsättningar kommer finnas för att 

utöka trafiken för att möta samhällsförändringar, ökat resande och driva mot de uppsatta målen. 

Samverkan för trafikförändringarnas genomförande blir nästa viktiga steg tillsammans med berörda 

kommuner. 
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Krokek & Kvarsebo 
Krokek är en stor tätort i utredningsområdet med cirka 4500 invånare. I Krokek ligger dessutom en stor 

arbetsgivare, Kolmårdens djurpark. Kvarsebo däremot är en liten tätort med cirka 200 invånare där ett 

fåtal nyttjar kollektivtrafiken. Satsningar i trafiken kommer därför ske på relationen Kolmården-Krokek-

Norrköping. 

Förslaget innebär att lägga ner trafiken mellan Kolmårdens djurpark och Kvarsebo. Strandvägen mellan 

Åby och Krokek kommer med det nya trafikupplägget inte heller trafikeras, dels för att vägen är smal 

vilket skapar svårigheter för tunga fordon att mötas, dels för att resandet är lågt på sträckan. Förslaget 

innebär alltså att linje 432 som idag trafikerar Norrköping–Åby–Krokek/Strandvägen–Kvarsebo utgår.  

Däremot kommer stora trafikförbättringar ske på linje 433, se linjedragning i figur nedan. Turutbudet 

beräknas öka med cirka 20 procent i stråket. 

 

 

Linje 433  
Linje 433 kommer trafikeras enligt dagens utformning med mindre detaljjusteringar, se figur ovan. En 

viktig del av förslaget är att trafikera den nya knutpunkten Marieborg i Ingelsta. Främst för att enkelt 

kunna ta sig till Finspång med linje 40 eller till Åby med stadstrafiken. Det skapar också en god 

förbindelse till Ingelstaområdet och Herstadberg. Tiden mellan Norrköpings resecentrum och Sandviken 

beräknas ta cirka en halvtimme med nya linje 433 vilket är ungefär den tiden det tar idag. Kommunen 

planerar att bygga ett kollektivtrafikkörfält längs med Stockholmsvägen vilket innebär en tidsbesparing 

på ett par minuter men å andra sidan tillkommer hållplats Marieborg. Skillnaden i tid blir därför inte 

nämnvärt stor från dagens linje 433.  Eventuellt reduceras körtiden med ett par minuter under peak då 

bussarna slipper konkurrera med bilarna i högtrafik.  

Eftersom 432 utgår kommer samtliga turer gå enligt linje 433s snabbare körväg till 

Sandviken/Kolmården via Strömsfors och Krokek tätort. Det innebär en tidsbesparing på cirka en kvart 

från dagens linje 432, det i sin tur är en vinning för orten.  

 
Utbud  
Under vardagar kommer linjen köras med kvartstrafik under högtrafik, medan den körs med 

halvtimmestrafik under mellan- och lågtrafik till Krokek (Sandviken). Till djurparken kommer trafiken 

Knutpunkt 
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alltid gå med halvtimmestrafik (M-S). Förslaget innebär en kraftig ökning från dagens halvtimmestrafik 

i högtrafik och timmestrafik övrig tid (M-F) och timmestrafik (L-S). 

Utgångspunkten är att linjen ska ha passning till pendeltågets tider i Norrköping, arbetstider på 

Kolmårdens djurpark samt Vrinnevisjukhuset. Det ska gå snabbt och enkelt att via byte pendla mellan 

Krokek och Vrinnevisjukhuset. Turutbudet beräknas öka med cirka 20 procent i stråket.   

Infrastruktur  
Stråket Norrköping – Krokek – Djurparken omfattar 24 hållplatser. Av dessa är idag: 

 5 är tillgänglighetsanpassade.   

 9 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 3 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 samt 5 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att 

linjen får ändrad sträckning.  

 8 hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  

 2 hållplatser som ligger under prövotid. 

För närmare detaljer se bilaga 2.  

Skärblacka, Kimstad och Norsholm  
Förslaget i området är att dagens fyra linjer (480, 482, 483 och 484) istället blir två (480 och 484). Det 

innebär ett enklare trafiksystem med högre turutbud för resenären. Förslaget har två syften det är dels 

att mata till tågen i Kimstad samt att skapa goda förbindelser mellan Skärblacka och Norrköping (Söder 

Tull). Turutbudet beräknas öka med cirka 60 procent i stråket. Linje 480 planeras gå Norrköping – 

Kimstad – Skärblacka och linje 484 planeras gå Norsholm - Kimstad, förslaget illustreras i figur nedan. 

 

Linje 480 
Linje 480 kommer att köras mellan Norrköping och Skärblacka via Kimstad. Bussen planeras ha sin 

ändhållplats vid gamla brandstationen i Skärblacka. Syftet med linjen är att vara något mer yttäckande 

än vad dagens linje 480 är. Förslaget innebär också att införa endast av- och påstigande på hållplatserna 
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inne i Skärblacka eftersom syftet med linjen är att ta sig från en ort till en annan och inte åka inom en 

och samma ort. Det beräknas ta 10–12 minuter mellan Skärblacka och Kimstad samt 20 minuter mellan 

Skärblacka och Östra Station i Norrköping med nya linje 480. Alltså tar det totalt 33 minuter att åka 

mellan Norrköping och Skärblacka vilket endast är tre minuter längre än att åka längs med 

Skärblackavägen. Förslaget ses ändå som en vinst eftersom trafikering av Kimstad är av stor vikt för att 

knyta an till tågtrafiken. Under högtrafik körs alla turer mellan Skärblacka och Norrköping, medan under 

mellan- och lågtrafik körs de flesta turerna endast mellan Skärblacka och Kimstad station med 

anslutning till Östgötapendeln. 

Utbud  
Linjen kommer att köras med kvartstrafik under högtrafik och halvtimmestrafik i mellan- och lågtrafik 

(M-F), under helg planeras linjen köras med timmestrafik, totalt krävs fem fordon. Styrande faktorer är 

bland annat papperstillverkaren BillerudKorsnäs arbetstider samt Östgötapendeln mot Linköping i 

Kimstad.   

Infrastruktur  
Stråket Norrköping – Kimstad - Skärblacka omfattar 29 hållplatser. Av dessa är idag: 

 6 är tillgänglighetsanpassade.   

 9 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 0 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 samt 1 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att 

linjen får ändrad sträckning.  

 15 hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  

 3 hållplatser som ligger under prövotid. 

För närmare detaljer se bilaga 2.  

Linje 484 
Linje 484 kommer att köras mellan Norsholm och Kimstad. Syftet med linjen är att främst mata till 

Östgötapendeln i Kimstad men också att matcha med nya linje 480. Därmed kommer busstidtabellen 

anpassas efter Östgötapendeln men även efter linje 480. Restiden mellan Norsholm och Kimstad är cirka 

tio minuter.  

Utbud  
Linjen kommer köras med halvtimmestrafik i högtrafik samt timmestrafik eller glesare i mellan- och 

lågtrafik, där ett fordon krävs.  

Infrastruktur  
Stråket Norsholm – Kimstad omfattar 7 hållplatser. Av dessa är idag: 

 2 är tillgänglighetsanpassade.   

 2 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 0 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 samt 0 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att 

linjen får ändrad sträckning.  

 5 hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  

 4 hållplatser som ligger under prövotid. 

För närmare detaljer se bilaga 2.  
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Expresslinje 59  
Linje 58, 59 och 419 samordnas till bara linje 59 som kommer att gå mellan Linköping och Finspång. I 

Linköping blir sträckningen Universitetssjukhuset via Köpmansgränd, södra Linköping kommer inte 

trafikeras. I Finspång planeras linjen gå på Östermalmsvägen till Bävervägen via Finspångs station och 

Missionskyrkan. Bussen kommer göra stopp i Falla, Doverstorp, Göstad/Marieberg, Skärblacka, 

Kimstad station och Charlottes väg i Norsholm, se figur nedan.  Restiden beräknas bli 30 minuter mellan 

Finspång och Skärblacka samt 54 minuter mellan Skärblacka och Mjärdevi.  

 

 

Utbud  
Linjen planeras att köras med halvtimmestrafik i högtrafik samt två turer mitt på dagen (M-F). Linjen 

kommer inte att köras under helger istället hänvisas till Östgötapendeln och buss mellan Finspång och 

Norrköping. Dimensionerade fordon för linjen är totalt sex stycken. Turutbudet mellan Finspång och 

Linköping ökar med tio turer medan utbudet mellan Finspång och Kimstad blir oförändrat.  

Infrastruktur  
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Stråket Finspång – Skärblacka - Kimstad - Norsholm – Linköping omfattar 23 hållplatser. Av dessa är 

idag: 

 16 är tillgänglighetsanpassade.   

 9 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 0 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 samt 1 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att 

linjen får ändrad sträckning.  

 14 hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  

 Inga hållplatser som ligger under prövotid. 

För närmare detaljer se bilaga 2.  

Vikbolandet  
Linje 440 och 444 kommer trafikeras enligt dagens utformning med några mindre körvägsjusteringar, 

linje 441 planeras utgå. Den nya linjedragningen illustreras i figur nedan.  Turutbudet ökar med cirka 

sju procent i stråket.   

 

Linje 440 
Linje 440 är den starkaste linjen i det här delområdet. Linjen planeras i stora drag att gå enligt dagens 

utformning med trafikering i Östra Husby och Ljunga. En förändring är att linjen körs längs med 

Fjärilsgatan hela vägen och angör Bjällbrunna. Hållplatsjusteringar kommer ske på väg 209 för att 

effektivisera körtiden något. Restiden beräknas bli cirka 40 minuter mellan Norrköping och Östra Husby 

vilket är samma som idag.  Mellan Östra Husby och Arkösund är restiden likt dagens, det vill säga cirka 

en halvtimme.  

Utanför Ljunga på väg 209 har nya hållplatser anlagts som ännu inte nyttjas fullt ut. Trafiken på linje 

440 bör så snart som möjligt flyttas ut på väg 209 istället för att köras via Ljunga. För att detta ska vara 

möjligt måste en trafiksäker gång- och cykelväg anläggas till och från hållplats Dagsbergs Brink vid 

den västra infarten till Ljunga. Denna fråga är av högsta prioritet för att snabba upp och förbättra trafiken 

på Vikbolandet. Restiden mellan Norrköping och Östra Husby kan kortas med 4-5 minuter när denna 

åtgärd är genomförd. 

Om stora nybyggnationer sker i Marviken kan linjen på samma sätt komma att flyttas ut på väg 209 

utanför Östra Husby. Detta eftersom Marviken då blir en större målpunkt än Östra Husby och för att få 
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till en snabb och konkurrenskraftig kollektivtrafik måste restiden till Norrköping för så många kunder 

som möjligt bli kort. Om så blir fallet, kommer de boende i Östra Husby få gå ut till väg 209 för att 

kliva på bussen vid en större omstigningspunkt med trafiksäkra GC-kopplingar. 

Utbud  
Östra Husby planeras få halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik i låg- och mellantrafik (M-F). 

En styrande faktor är Östgötapendeln i Norrköping. Linjen planeras att köras med 90- till 120-

minuterstrafik på helger.  

Infrastruktur  
Stråket Norrköping – Arkösund omfattar 75 hållplatser. Av dessa är idag: 

 5 är tillgänglighetsanpassade.   

 11 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 12 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 samt 16 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att 

linjen får ändrad sträckning.  

För närmare detaljer se bilaga 2.  

Linje 444  
Linje 444 har idag ett lågt resande men planeras ändå att köras enligt dagens utbud och utformning men 

med förstärkning till Ljunga samt vissa hållplatsjusteringar i form av utglesning. Anledningen till att 

linjen planeras att finnas kvar beror på att Norrköpings kommun har aviserat byggnationsplaner längs 

med linjens sträckning. Linjen föreslås därför finnas kvar för att möta det behovet. Restiden beräknas 

bli likt dagens, det vill säga cirka 15 minuter mellan Norrköping och Ljunga samt cirka 20 minuter 

mellan Ljunga och Djurön. Om utvecklingen uteblir kommer linjen antagligen behöva läggas ned, 

eftersom den är utpekad som lågeffektiv. Den främsta motiveringen till att fortsätta köra linjen är för att 

kommunen har utvecklingsplaner i form av byggnationer längs med sträckningen. Förmodligen kommer 

linjen vara fortsatt lågeffektiv och därmed får kommunen en så kallad prövotid under två år, om ingen 

resandeökning skett efter prövotiden kommer linjen att läggas ner.  

Utbud  
Planeras köras enligt dagens utbud. Styrande faktorer är skol- och arbetstider samt linje 440. Linjen körs 

med totalt sex förbindelser till och från Djurön. Linjen kommer inte ha någon helgtrafik. 

Infrastruktur  
Stråket Norrköping – Djurön omfattar 33 hållplatser. Av dessa är idag: 

 4 är tillgänglighetsanpassade.   

 10 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 6 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 samt 10 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att 

linjen får ändrad sträckning.  

 3 hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov 

För närmare detaljer se bilaga 2.  
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Västra Husby & Östra Ryd 
I området Västra Husby/Östra Ryd föreslås två linjer, linje 470 som går mellan Norrköping och Östra 

Ryd via Västra Husby och linje 471 som går mellan Söderköping och Västra Husby.  Västra Husby blir 

alltså en viktig knutpunkt i sammanhanget eftersom de båda linjerna planeras att mötas där för att skapa 

goda möjligheter till byte. Linje 471 har som syfte att plocka upp resenärer som bor mellan Söderköping 

- Västra Husby och som ska vidare till antingen Norrköping eller Söderköping.  

Turutbudet beräknas öka med cirka 88 procent i stråket Västra Husby-Norrköping. I figur nedan 

visas stråkets linjedragningar.   

 

Linje 470 
Linje 470 körs mellan Norrköping och Östra Ryd via Västra Husby. Linjen utgår från Östra Station i 

Norrköping. Den största skillnaden från dagens utformning är att bussen inte trafikerar Luddingsbo/ 

Snöveltorp utan de boende får gå till hållplats Ludden alternativt hållplats Snöveltorp på Gamla Övägen. 

I och med att bussen inte trafikerar Luddingsbovägen kommer körtiden reduceras med 8–10 minuter 

från dagens körtid mellan Norrköping och Västra Husby, vilket i sin tur skapar en mer attraktiv linje.  

Utbud  
Mellan Norrköping och Västra Husby planeras bussen gå med halvtimmestrafik i högtrafik (M-F) och 

timmestrafik övrig tid. Under helg planeras linjen gå med 90- till 120-minuters trafik. Till Östra Ryd 

planeras linjen gå med tvåtimmars trafik under vardag och tretimmartrafik under helg.   Antalet 

dimensionerade fordon är tre. I Västra Husby kommer linjen ha koppling mot nya linje 471 mot 

Söderköping.   
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Infrastruktur  
Stråket Norrköping – Västra Husby – Östra Ryd omfattar 33 hållplatser. Av dessa är idag: 

 2 är tillgänglighetsanpassade.   

 8 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 7 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 8 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att linjen får 

ändrad sträckning.  

 8 hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  

 1 hållplatser som ligger under prövotid. 

För närmare detaljer se bilaga 2.  

Linje 471 
Nya linje 471 planeras gå mellan Söderköping och Västra Husby. Linjen planerar köra enligt dagens 

utformning inne i Söderköping och restiden beräknas ta cirka 20 minuter likt dagens restid.  

Utbud  
Linjen planeras köra åtta turer i vardera riktningen (M-F) och ingen helgtrafik. Linjen kommer ha 

passning i Västra Husby mot linje 470 samt vara anpassad för skol- och arbetstider i Söderköping.  

Infrastruktur 
Stråket Söderköping – Västra Husby omfattar 16 hållplatser. Av dessa är idag: 

 5 är tillgänglighetsanpassade.   

 1 hållplatser bedöms med anledning av högt resande eller utgör regionala bytespunkter vara 

kvalificerade för tillgänglighetsanpassning.  

 1 hållplatser bedöms med anledning av dagligt resande vara kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 samt 2 hållplatser föreslås utgå med anledning av lågt resande, låg trafiksäkerhet eller att 

linjen får ändrad sträckning.  

 12 hållplatser som inte behöver åtgärdas utan uppfyller dagens behov.  

 0 hållplatser som ligger under prövotid. 

För närmare detaljer se bilaga 2.  

Simonstorp  
Underlaget visar att linjelagd trafik till Simonstorp bör utgå för att uppnå de regionala målen. I 

resandestatistiken framgår det att cirka två procent av det totala resandet på linje 430 som sker efter 

Åby. Kostnadstäckningsgraden är endast fem procent, vilket är under det riktvärde som finns i Region 

Östergötlands riktlinje för lågeffektiv trafik. Simonstorp är en ort som inte förväntas växa tillräckligt 

under de kommande åren. Alltså är trafiken definierad som mycket lågeffektiv eftersom den inte klarar 

kravet på tio resenärer per tur och en kostnadstäckningsgrad på 20 procent.  

För att ersätta den trafik som i nuläget går till Simonstorp föreslås närtrafik som går mellan Simonstorp, 

Hultsbruk och Åby. I Åby kan byte ske för vidare resa in mot Norrköping med stadstrafiken. Vid 

nedläggning av linjetrafiken omfattas områdena av regionens regler för närtrafik. De resurser som 

används för att finansiera linjen omfördelas till mer målstyrd trafik, exempelvis bättre förbindelser till 

och från Åby.    



Trafikutredning – Norrköpings landsbygd 2022 

 

Sida 37 av 71  

 

Uppskattade effekter  
Vid införandet av det nya linjenätsförslaget för Norrköpings landsbygd kommer resenärerna märka 

skillnad framförallt i utbud och upptagningsområde men även i restid. Vid en stor trafiksatsning tar det 

upp till tre år innan den får full effekt på ökat resande. Utvärdering av omläggningen kan därför först 

ske runt år 2024–2025. Men utifrån analysen och kunskap om trafikomläggningar kan ändå ett antal 

effekter antas. 

Omläggningen av trafiken är ett viktigt steg på vägen för att nå Region Östergötlands övergripande 

trafikrelaterade mål. Inget av de tre målen, marknadsandel, tillgänglighetsanpassade hållplatser samt 

medelhastighet i städernas yttre delar, kommer att uppnås enbart med denna trafiksatsning, men den är 

ett viktigt steg på vägen för att nå målen. 

Det är svårt att på ett enkelt sätt bedöma effekten på resandet och intäkterna inom de utredda 

områdena. Dock kan man slå fast att omfördelningen av trafikresurserna kommer innebära att resandet 

ökar totalt. Detta eftersom resurserna ökas på de platser där flest resor sker idag, där störst befolkning 

och dagbefolkning finns, där största pendlingen sker och så vidare.  

En trafiksatsning kan beskrivas som i figur nedan. Effektivisering i utgångsläget kan bytas ut mot 

resursökning i trafiken eftersom en satsning ger samma effekt i utgångsläget som en effektivisering. 

Mer resurser tillförs trafiken som en primär effekt vilket gör att mer trafik kan köras vilket ger fler 

resande tack vare det ökade utbudet. Slutsatsen är ökat utbud som genererar mer resande som i sin tur 

ger mer intäkter som används till ytterligare trafiksatsningar. Det i sin tur bidrar till en positiv spiral för 

ett hållbart trafiksystem.  

 

Utbud i systemet som helhet 
I Norrköpings landsbygdstrafik innebär detta förslag en utbudsökning. Utbudet i trafiken, räknat i 

kilometer, ökar med cirka tolv procent om man slår samman all trafik inom de områden som ingår i 

utredningsområdet.  

I relationerna Norrköping - Krokek, Norrköping – Skärblacka, Norrköping - Norsholm samt Norrköping 

- Västra Husby kommer utbudet öka mer än tolv procent eftersom i dessa relationer finns störst potential 

att öka resandet. Detta beroende på stort befolkningsunderlag samt i viss mån att dagens trafik inte 

uppfyller kraven på en god kollektivtrafik. Ny förbättrad, attraktivare trafik införs på dessa områden. 
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I relationerna Norrköping-Östra Husby (–Arkösund) samt Västra Husby-Söderköping är utbudet på 

ungefär samma nivå som tidigare. I den förstnämnda relationen kommer all trafik köras den snabba 

vägen via Ljunga jämfört med idag när utbudet är fördelat på en snabb linje och en långsam linje via 

södra Vikbolandet. 

Andra faktorer som påverkar resandeutvecklingen är att utbudsökningen inte är utlagd lika över alla 

tider på dygnet utan är inriktad på tider då den ger mest effekt.  

Restid  
Förkortad restid blir också fallet i vissa relationer tack vare att antalet hållplatser minskas samt att 

linjesträckningar rätas ut. Minskad väntetid kommer också att bli fallet tack vare den generella ökningen 

av turtäthet i systemet eftersom ju oftare bussarna går desto kortare blir bytena.  

En liten negativ påverkan på resandet är att gångvägen till närmaste hållplats blir något längre eftersom 

ett antal hållplatser läggs ner, men den påverkan är liten på totalen och vägs upp av den kortare restiden 

samt ökade utbudet. 

I relationen Skärblacka-Norrköping ökar restiden med några minuter, men detta vägs upp av kraftigt 

ökat utbud både till Söder Tull men även anslutning till fler tåg i Kimstad. Med tåget når man enkelt 

Norrköpings och Linköpings resecentrum. 

Upptagningsområde 
I den föreslagna trafiklösningen görs förändringar både i linjedragning men även hållplatsutbud. I 

nuläget finns flertalet hållplatser med lågt påstigande i stråken samtidigt som det nya 

trafikeringsförslaget innebär viss justering i linjedragning. Med anledning av detta blir det ganska stora 

förändringar i upptagningsområde inom vissa delar av stråken.  

Vissa linjegrenar och områden blir utan linjelagd kollektivtrafik och kommer istället att få anropsstyrd 

närtrafik. I dessa områden är resandet lågt och trafiken förhållandevis dyr att bedriva. Resurserna som 

sparas i dessa områden kommer istället att satsas i de områden som får utökad trafik.  

Nedan presenteras hur många som påverkas av en förbättrad linjelagd trafik samt hur många som 

övergår till närtrafik. Siffrorna är tagna från SCB, 2018 års data och antalet gymnasieleverna som 

redovisas är de som är antagna under perioden 2016–2018.  

I tabellen nedan redovisas antalet som går får linjelagd trafik till närtrafik. I de flesta fall innebär det en 

förbättring för invånarna eftersom de med närtrafiken slipper gå långt till närmsta busshållplats. 

Närtrafik erbjuds samtliga som har två kilometer eller längre till närmsta busshållplats.  

 

I tabell nedan redovisas antalet som får en förbättrad linjelagd trafik i form av högre turutbud och 

förkortad restid. Det är drygt 18 tusen som påverkas av en förbättrad linjelagd trafik. I förhållande till 

drygt fyra tusen som övergår till närtrafik.   
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I figur nedan illustreras de som påverkas av trafikförslaget, röda ytor är områden som övergår till 

närtrafik och gröna ytor är områden som får en förbättrad linjelagd trafik. De röda ytorna utgör cirka 20 

procent av de markerade ytorna, det innebär att 20 procent av de boende i utredningsområdet övergår 

till närtrafik medan 80 procent av de boende i området får en förbättrad linjelagd trafik. Ett kraftigt och 

tydligt resultat över trafikförändringarnas effekt mot uppsatta mål. 

 
 

I tabell nedan redovisas samtliga delsträckor där den linjelagda trafiken planeras läggas ner samt hur 

många resenärer som påverkas. Påstigandestatstiken visar ett snittvärde per vintervardag 2019 i 

förhållande till påstigande på hela linjen. Totalt påverkas cirka 5 procent av resenärerna i 

utredningsområdet. Omvänt betyder det att 95 % inte påverkas, utan istället får del av linjetrafik även i 

fortsättning. I flera relationer även ett ökat utbud.  
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Slutsats 
Den föreslagna trafiklösningen innebär ett ökat utbud av resor till och från Krokek, Skärblacka, Kimstad, 

Norsholm, Västra Husby, Östra Ryd och Östra Husby. Detta innebär en positiv förändring för 

majoriteten av befolkningen som bor i utredningsområdet. Införande av den nya trafiklösningen sker i 

samband med trafikstart av de nya avtalen för landsbygdstrafik i juni 2022.  

Det nya trafikupplägget för landsbygdstrafiken i Norrköping innebär en hel del nya linjesträckningar 

samt ett ökat utbud och ett steg på vägen för att nå regionens mål om marknadsandel, medelhastighet 

samt tillgängliga hållplatser. Trafiklösningen beräknas ge positiva effekter på resandet i det stora hela 

och därigenom även marknadsandelen.  

Medelhastigheten ökar något i det nya linjeupplägget, ett antal hållplatser läggs ner för att minska 

restiden. Gällande målet för tillgänglighetsanpassning så är det inget som Östgötatrafiken själva styr 

över. I detta stråk är det endast ett fåtal hållplatser som behöver prioriteras för tillgänglighetsanpassning, 

däremot finns flera utmaningar gällande byggnation av hållplatser på landsväg främst väg 209.  

Omläggningen av trafiken, som innebär en utbudsökning med tolv procent i snitt, antas öka resandet 

under en treårsperiod. Bedömningen är också att omläggningen medför en förbättrad kostnadstäckning 

för trafiksystemet. Uppfylls prognoserna avseende resande och intäkter så kommer omläggningen att 

vara ett bra steg på vägen för att nå Region Östergötlands övergripande mål. Tack vare de ökade 

intäkterna som det ökade resandet genereras, kan ytterligare resurser satsas i trafiken vilket ger 

ytterligare ökat resande och intäkter.   
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Bilaga 1 – Statistik   

Linje 430 
Resandestatistik  
I tabell nedan presenteras snittpåstigande för delområdet samt för hela linjen.  

 

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigande per hållplats på delsträcka Simonstorp – Åby.   
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Biljettkategori  

 

Resande över dygnet  

 

Trafikekonomi  
I tabellen nedan visas avstånd för hela sträckan samt för delsträckorna mellan Åby - Simonstorp 

(Hållplats: Gransjön – Simonstorps station).  

 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och delsträckan. 
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Linje 432  
Resandestatistik  
I tabell nedan presenteras snittpåstigande för de två delområdena samt för hela linjen 432.  

 

I tabell nedan redovisas påstigandestatistik på hållplatsnivå för delsträcka Strandvägen samt delsträcka 

Öster om djurparken. 
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Biljettkategori  

Resande över dygnet  
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Trafikekonomi  
I tabellen nedan visas avstånd för hela sträckan samt för delsträckorna mellan Krokek – Kvarsebo 

(Hållplats: Timmergata skola – Björkholmen) samt Strandvägen (hållplats: Tunafors - Alkavägen). 

 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och delsträckan. 

 

 
 

 

 

 

Linje 433 
Resandestatistik  
I tabellen nedan presenteras snittpåstigande för linje 433.  
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Biljettkategori  

 

 

Resande över dygnet  

 

 

Trafikekonomi  

 

Linje 440  
Resandekategori  
I tabell nedan visas snittpåstigande per dag och vecka för linje 440.  
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Resandekategori  

 

 Resande över dygnet  

 

 

Trafikekonomi  
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Linje 441 
Resandestatistik 
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Resandekategori   

 

Resande över dygnet  

 

Trafikekonomi  
I tabell nedan visas avstånd för hela sträckan samt för den utvalda delsträckan Rambodal – Östra Husby 

(hållplats: Vilhelmsdal – Vippatorp).  

 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och respektive delsträcka. 
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Linje 444 
Resandestatistik  
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Resandekategori  
  

 

 

Resande över dygnet  

 

 

Trafikekonomi  
I tabell nedan visas avstånd för hela sträckan samt för den utvalda delsträckan Djurövägen (hållplats 

Gillerhälla – Djurön).  

 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och respektive delsträcka. 
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Linje 457 
Resandestatistik  

 

 

Resandekategori 
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Resande över dygnet  

Trafikekonomi  
I tabellnedan visas avstånd för hela sträckan samt för den utvalda delsträckan (hållplats: Luddingsbo – 

Björkåsen).  

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och respektive delsträcka. 
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Linje 471 
Resandestatistik  

 

 

Resandekategori  
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Resande över dygnet  

 

Trafikekonomi  
I tabell nedan visas avstånd för hela sträckan samt för den utvalda delsträckan Västra Husby – Östra 

Ryd (hållplats: Hylingekorset - Eke Östra Ryd). 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

hela linjen och respektive delsträcka. 
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Linje 480 
I tabell nedan presenteras snittpåstigande för delområdet Skärblackavägen samt för hela linjen. 

  

I tabell nedan redovisas antalet snittpåstigande per hållplats på Skärblackavägen.  

 

Biljettkategori  
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Resande över dygnet  

 

Trafikekonomi  
I tabell nedan visas avstånd för hela sträckan samt för delsträcka Skärblackavägen (Hållplats: 

Runslingan – Borgs Kyrka). 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och delsträckan. 
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Linje 482  
Resandestatistik  
I tabell nedan presenteras snittpåstigande för de två områdena samt hela linjen.  

 

I tabellerna nedan redovisas antalet snittpåstigande per hållplats på delsträcka Skärblackavägen samt 

delsträcka Vånga - Ljusfors.  
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Resandekategori  

Resande över dygnet  

 

Trafikekonomi  
I tabell visas avstånd för hela sträckan samt för delsträckorna Skärblackavägen (hållplats: Runslingan – 

Borgs kyrka och sträckan mellan Vånga och Ljusfors ut till Vånga (Hållplats: Slagget – Ljusfors station). 

 

 
  

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och respektive delsträcka. 
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Linje 483 
Resandestatistik  
I tabell nedan presenteras snittpåstigande för delområdet Kimstad - Herrebro samt för hela linjen.  

 

I tabellen nedan presenteras antalet snittpåstigande på hållplatsnivå för delsträcka Kimstad – Herrebro.  
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Resandekategori  
 

Resande över dygnet  

  

Trafikekonomi  
I tabell nedan visas avstånd för hela sträckan samt för delsträckan Kimstad Herrebro (hållplats: Brink 

Kimstad – Borgs kyrka). 

 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och respektive delsträcka. 
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Linje 484 
Resandestatistik  
I tabell nedan presenteras snittpåstigande för delområdet samt hela linjen.  

 

I tabellen nedan presenteras antalet påstigande på hållplatsnivå för delsträcka Norsholm – Skärkind.   
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Reskategori  

  

Resande över dygnet  

 

Trafikekonomi  
I tabell nedan visas avstånd för hela sträckan samt för den utvalda delsträckan Norsholm – Skärkind 

(hållplats: Skärkinds kyrka – Rosenlund-Norsholm). 

 

 
 

I tabellerna nedan visas kilometer per år för hela linjen och respektive delsträcka, även den procentuella 

fördelningen är beräknad. De övriga tabellerna visar kostnader, intäkter samt kostnadstäckningsgrad för 

linjen och respektive delsträcka. 
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Bilaga 2 – Infrastruktur  
I följande avsnitt beskrivs hållplatser som Östgötatrafiken föreslår utvecklas respektive för 

nedläggning. Hållplatserna är uppdelade i tre kategorier, hållplatser som bedöms bör åtgärdas till 

högsta standard, fullt tillgängliga, hållplatser som bedöms bör åtgärdas med minst god trafiksäkerhet 

(ficka och anslutning till hållplatser), hållplatser med låg eller mycket låg standard/trafiksäkerhet där 

resande samtidigt bedömts som lågt och därigenom föreslås läggas ner. 

Krokek & Kvarsebo  
Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 9 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard. Vissa hållplatser är redan åtgärdade till viss del medan andra kräver större 

insatser. Hållplatserna har ett högt resande (20 eller fler påstigande per dag) eller pekas ut som viktiga 

bytespunkter och fyller därigenom viktig funktion ur ett ”hela resan perspektiv”.  

 

Hållplatser/gånglänkar som föreslås få trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafiksäkerhetsåtgärder avser i detta fall att tillskapa säkra vändytor för resenärer på hållplatser eller 

säker gånganslutning fram till hållplatsen. Kostnaderna för denna typ av åtgärder är normalt sett lägre 

och har kortare åtgärdstider än att genomföra fullskaliga tillgänglighetsanpassningar som är betydligt 

mer omfattande. Östgötatrafiken har inte identifierat någon hållplats som bedöms vara i behov av 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder i detta stråk. Dock behöver några gångstråk åtgärdas för att uppnå god 

trafiksäkerhet till hållplats. 

 

Hållplatser som läggs ner 
Ett antal hållplatser föreslås läggas ner från sommaren 2022. Dessa hållplatser har idag en låg eller 

mycket låg standard/trafiksäkerhet och samtidigt ett lågt resande. I några undantagsfall föreslås några 

hållplatser utgå som har ett bra resande, men kan då dessa fall erbjuda annan närliggande hållplats. I 

det stråket har 5 hållplatser bedömts ha sådana brister eller nyttjandegrad att de kommer att läggas 

ned.  
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Hållplatser som är kvar under prövotid 
En hållplats har bedömts behöva bli kvar under prövotid i det aktuella stråket för att väghållaren ska få 

tidsutrymme för att hinna åtgärda anslutande gång- och cykelvägnät till annan närliggande hållplats. I 

stråket har två hållplatser pekats ut att vara kvar under prövotid för att säkerställa gånglänkar till 

närliggande hållplatser. 

 

Simonstorp  
Hållplatserna norr och väster om Åby kommer inte trafikeras av linjelagd trafik.  

Skärblacka, Kimstad & Norsholm (Linköping & Finspång)  
Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 20 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard. Vissa hållplatser är redan åtgärdade till viss del medan andra kräver större 

insatser. Hållplatserna har ett högt resande (20 eller fler påstigande per dag) eller pekas ut som viktiga 

bytespunkter och fyller därigenom viktig funktion ur ett ”hela resan perspektiv”.  

 

Hållplatser som föreslås få trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafiksäkerhetsåtgärder avser i detta fall att tillskapa säkra vändytor för resenärer på hållplatser eller 

säker gånganslutning fram till hållplatsen. Kostnaderna för denna typ av åtgärder är normalt sett lägre 

och har kortare åtgärdstider än att genomföra fullskaliga tillgänglighetsanpassningar som är betydligt 

mer omfattande. Östgötatrafiken har inte identifierat någon hållplats som bedöms vara i behov av 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder i det samlade stråket.  

Hållplatser som läggs ner 
Ett antal hållplatser föreslås läggas ner från sommaren 2022. Dessa hållplatser har idag en låg eller 

mycket låg standard/trafiksäkerhet och samtidigt ett lågt resande. I några undantagsfall föreslås några 

hållplatser utgå som har ett bra resande, men kan då dessa fall erbjuda annan närliggande hållplats.  
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Hållplatser som är kvar under prövotid 
Ett antal hållplatser bedöms vara kvar under prövotid för att väghållaren ska få tidsutrymme för att i 

vissa fall åtgärda hållplatser med undermålig standard, eller åtgärda anslutande gång- och cykelvägnät 

till annan hållplats som avses ersätta befintlig linjesträckning. Det kan även handla om tillförande av 

hållplatser på nya kollektivtrafikgator.  

 

  

Vikbolandet  
Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 12 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard sammantaget i stråket Norrköping – Arkösund och Norrköping – Djurön. Vissa 

hållplatser är redan åtgärdade till viss del medan andra kräver större insatser. Hållplatserna har ett högt 

resande (20 eller fler påstigande per dag) eller pekas ut som viktiga bytespunkter och fyller därigenom 

viktig funktion ur ett ”hela resan perspektiv”.  

 

Hållplatser som föreslås få trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafiksäkerhetsåtgärder avser i detta fall att tillskapa säkra vändytor för resenärer på hållplatser eller 

säker gånganslutning fram till hållplatsen. Kostnaderna för denna typ av åtgärder är normalt sett lägre 

och har kortare åtgärdstider än att genomföra fullskaliga tillgänglighetsanpassningar som är betydligt 

mer omfattande. Östgötatrafiken har identifierat 18 hållplatser är kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder sammantaget i stråket Norrköping – Arkösund och Norrköping -Djurön.  
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Hållplatser som läggs ner 
Ett antal hållplatser föreslås läggas ner från sommaren 2022. Dessa hållplatser har idag en låg eller 

mycket låg standard/trafiksäkerhet och samtidigt ett lågt resande. I några undantagsfall föreslås några 

hållplatser utgå som har ett bra resande, men kan då dessa fall erbjuda annan närliggande hållplats. I det 

samlade stråket har 20 hållplatser bedömts ha sådana brister eller nyttjandegrad att de kommer att läggas 

ned. 

 

Hållplatser som är kvar under prövotid 
Ett antal hållplatser bedöms vara kvar under prövotid för att väghållaren ska få tidsutrymme för att i 

vissa fall åtgärda hållplatser med undermålig standard, eller åtgärda anslutande gång- och cykelvägnät 

till annan hållplats som avses ersätta befintlig linjesträckning. Det kan även handla om tillförande av 

hållplatser på nya kollektivtrafikgator. Hållplatserna som omfattas av enbart linje 444 är föremål för 

prövotid varför de hållplatsåtgärder som föreslås under rubrikerna ovan ska ses ur perspektivet att 
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trafikeringen av hållplatserna kan komma att återupptas eller att skoltrafik kommer att trafikera 

hållplatserna. 

 

Västra Husby & Östra Ryd 
Hållplatser som föreslås utvecklas med tillgänglighetsanpassning 
Östgötatrafiken har identifierat 9 hållplatser som kan anses prioriterade att åtgärda till full 

tillgänglighetsstandard i det samlade stråket. Vissa hållplatser är redan åtgärdade till viss del medan 

andra kräver större insatser. Hållplatserna har ett högt resande (20 eller fler påstigande per dag) eller 

pekas ut som viktiga bytespunkter och fyller därigenom viktig funktion ur ett ”hela resan perspektiv”.  

 

Hållplatser som föreslås få trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafiksäkerhetsåtgärder avser i detta fall att tillskapa säkra väntytor för resenärer på hållplatser eller 

säker gånganslutning fram till hållplatsen. Kostnaderna för denna typ av åtgärder är normalt sett lägre 

och har kortare åtgärdstider än att genomföra fullskaliga tillgänglighetsanpassningar som är betydligt 

mer omfattande. Östgötatrafiken har identifierat 8 hållplatser som är kvalificerade för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder i det samlade stråket Norrköping – Östra Ryd samt Söderköping – 

Västra Husby.  
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Hållplatser som läggs ner 
Ett antal hållplatser föreslås läggas ner från sommaren 2022 på trafikerade sträckningar. Dessa 

hållplatser har idag en låg eller mycket låg standard/trafiksäkerhet och samtidigt ett lågt resande. I några 

undantagsfall föreslås några hållplatser utgå som har ett bra resande, men kan då dessa fall erbjuda 

annan närliggande hållplats. I det samlade stråket har 10 hållplatser bedömts ha sådana brister eller 

nyttjandegrad att de kommer att läggas ned. 

 

Hållplatser som är kvar under prövotid 
I vissa lägen har bedömning gjorts att hållplatser kan behöva vara kvar under prövotid för att väghållaren 

ska få tidsutrymme för att i vissa fall åtgärda hållplatser med undermålig standard, eller åtgärda 

anslutande gång- och cykelvägnät till annan hållplats som avses ersätta befintlig linjesträckning. Det 

kan även handla om tillförande av hållplatser på nya kollektivtrafikgator. I det samlade stråket har en 

hållplats pekats för att vara kvar under prövotid. 

 

 


