
Senaste nytt från Trafikförvaltningen och från oss som är ute i trafiken …tack 
alla ofrivilliga miljöaktivister- varje gång du reser med SL-trafiken tar du ett stort 

klimatansvar – fast du kanske inte alltid tänker på det. Vem du än är och hur du än reser 
kollektivt så åker du miljövänligt. Så därför är det ännu viktigare att anpassa trafikmiljön, 
cykel- och gångbanor till äldres sätt att röra sig tex till och från busshållplatser och 
tågstationer. 
 
Här kommer på begäran ett sammandrag om; ”Utvecklade landsbygdstrafik med 
anropsstyrd trafik”! Det har varit en studie som pågått under ett par år inför de nya 
trafikavtalen inom Stockholms län (E34-E38) med trafikstart 2021. Det finns linjer som har 
låg beläggning, detta beror delvis på spridd befolkning och långa avstånd. Anropsstyrd trafik 
innebär att man kan beställa bussen till en adress. Det blir bättre för resenärerna till samma 
kostnad. Man kan ha mindre bussar vilket är bra då många vägar är smala. Bussarna tar 8-16 
passagerare. Bussarna är lätta att vända på en liten yta. Om detta slår väl ut kan det införas 
på fler platser i länet. Man måste beställa resan två timmar innan. Man ringer SL Kundtjänst, 
beställer via SL.se eller SL-appen. Vanlig SL taxa gäller-alla biljetter valideras ombord.. Det 
blir 4-5 resmöjligheter per dag. Man kan inte bestämma tiderna helt själv, det finns bara ett 
antal tider att välja på .. De börjar i tre områden i Norrtälje och Vallentuna.  
Bakgrund! Sittplatsbeläggningen i landsbygdstrafiken i de undersökta avtalsområdena E35-
E38 är låg pga spridd befolkning och långa avstånd. 
 
SPF Seniorerna konstaterar att närtrafik består av två delar, servicelinjer och linjetrafik. 
Tanken är väl att i framtiden integrera närtrafiken och den anropsstyrda trafik? Det krävs 
mycket information för att få resenärerna att åka, särskilt på de ställen där de är vana vid ett 
sätt att åka och nu ska det bli ett annat.   
 
 Två typer av anropsstyrd trafik föreslås: 1. Anropsstyrd linjetrafik eller 
 2. Anropsstyrd områdestrafik. Från valfri adress i ett fördefinierat område till närmsta tätort 
eller vice versa. Ett 4- 5 resmöjligheter per vardag. Resorna samplaneras och körs med 
mindre fordon (minibussar) Trafiken kommer i samråd med kommuner och trafikutövare 
fortlöpande utvecklas under avtalsperioden. Bedömda effekter som uppnås är bland andra: 
1. Fler boende får tillgång till kollektivtrafik. 2. Enklare och tydligare trafikupplägg för 
resenärerna. 3. Minskad total kostnad för Trafikförvaltningen. 
4. Minskad miljöpåverkan genom att inga turer utan passagerare körs och att resorna 
fortsatt samordnas. 
Ekonomiska konsekvenser Genomsnittskostnaden per resa för landsbygdstrafiken i 
föreslagna områden bedöms bli lägre med anropsstyrd trafik, givet föreslagen servicenivå. 
Vid en framtida ökad samordning med kommunerna kring skolskjutstrafiken kan en 
ytterligare sänkning av trafikförvaltningens och kommunernas kostnader möjliggöras. Om 
biljettvalidering kan göras med det nya biljettsystemet i vanlig taxa, kan ytterligare besparing 
göras. Sociala konsekvenser Den anropsstyrda trafiken förväntas skapa utrymme för att 
upprätthålla befintlig, eller utveckla ny, kollektivtrafik i områden på landsbygden där 
linjetrafik annars inte hade kunnat motiveras. Konsekvenser för miljön Genom att utförande 
av trafik utan resenärer undviks och de beställda resorna samplaneras, förväntas 
miljöpåverkan minska för den trafik som görs anropsstyrd. 
Ja, precis som jag sa inledesvis .. tack alla ofrivilliga miljöaktivister-¨som åker kollektiv 
trafik 
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