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28,5 miljoner resor med ÖstgötaTrafiken  

 

Den positiva trenden fortsätter och antalet resor som gjordes med ÖstgötaTrafiken 

under 2015 ökade med 2,2 % till 28,5 miljoner. I antal betyder detta att 620 000 fler 

resor gjordes med kollektivtrafik i länet under 2015 jämfört med 2014.  

Kollektivtrafiken fungerar bäst där många reser. Under 2015 gjordes satsningar på 

Östgötapendeln i form av en ökning från tre till fyra avgångar per timme i rusningstid. Likaså 

gjordes satsningar på fler fordon och tätare avgångar på hårt belastade linjer i tätortstrafiken i 

Linköping (linje 1, 10, 13 och 15). Båda förändringarna har gett en markant ökning av antalet 

påstigande. Under 2016 görs satsningar i tätortstrafiken i Norrköping vilket sannolikt kommer 

att synas i form av ett ökat resande under 2016. 

 
Tätortstrafiken ökar i Linköping och Motala 

I Linköpings tätort ökade resandet med 4 %. I Motala tätort ökade resandet med 11 %. Av de 

28,5 miljoner resor som gjordes i vårt län under 2015 gjordes 17,5 miljoner inom Linköpings 

och Norrköpings tätorter. Resandet i Norrköpings tätort ligger kvar på samma nivå som 2014. 

 

Östgötapendeln fortsätter att öka 
Under året ökade resandet på Östgötapendeln med 7 % och antalet resor uppgick till nästan 

3,5 miljoner resor. Jämfört med året före Östgötapendelns utökning med sträckan Motala-

Mjölby (2012) så har resandet ökat med 30 %. 

 
Landsbygdstrafiken minskar något 
Antalet resor i områden med ett litet resandeunderlag minskar en aning jämfört med 2014. 

Minskningen uppgår till 1,5 % vilket innebär att 16 000 färre resor gjordes i landsbygds-

trafiken under 2015 än 2014. Skoleleverna utgör basen i resandet på landsbygden och för 

många av dessa kommer respektive kommun att ta ett större ansvar från och med juni 2016 då 

en del linjer på landsbygden läggs ner och ersätts med skolskjuts.  
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