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Trafikförändringar i juni 2016   

 

Den 20 juni börjar de nya tidtabellerna att gälla. De största förändringarna sker på 

landsbygden där ett antal busslinjer läggs ner och ytterligare några får ett minskat  

utbud. Samtidigt introduceras Närtrafik, ett koncept som erbjuder service för 

landsbygden i Östergötland. Båda förändringarna beslutades av Trafik- och 

Samhällsplaneringsnämnden i augusti 2015 och verkställs nu i samband med 

tidtabellsskiftet. 

 

Nedläggning av busslinjer 

Många linjer på landsbygden har mycket få resenärer. Biljettintäkterna blir då av 

naturliga skäl små och trafiken blir dyr för skattebetalarna. På vissa linjer är det nästan 

uteslutande grundskoleelever som reser och då är det respektive kommuns ansvar att 

erbjuda skolskjuts. Trafiken som läggs ner har årligen kostat skattebetalarna motsvarande 

27 miljoner att bedriva och biljettintäkterna har varit blygsamma 2 miljoner kronor. 

 

- Då vår verksamhet till ca 60% finansieras av skattemedel från Region Östergötland är 

det viktigt att vi ständigt ser över att trafiken körs där den gör mest nytta, säger Paul 

Håkansson, vd Östgötatrafiken.  

Kollektivtrafik fungerar bäst där många reser. Genom den här förändringen får 

Östgötatrafiken möjlighet att utöka utbudet av trafik i områden och på linjer där många 

människor reser. Detta ökar resandet med kollektivtrafiken totalt sett, vilket också är ett 

tydligt politiskt mål.  

 

Närtrafiken – service på landsbygden 

Den 20 juni introduceras ett nytt koncept - Närtrafik - som erbjuder service på 

landsbygden i Östergötland. Närtrafiken finns för boende såväl som för besökare till 

områden där det saknas vanlig linjetrafik. Närtrafik kan beställas till och från alla 

adresser som har mer än 2 km till närmaste hållplats. En resa i Närtrafiken kan göras på 

vardagar mellan klockan 09.00-12.30 och 17.00–21.00 samt på lördagar kl. 09.00-15.00.  

 

Detaljerad information om trafikförändringar som sker i respektive område/kommun 

samt om det nya konceptet Närtrafik finns på Östgötatrafikens webbplats.  

 

För övrig information kontakta 

Paul Håkansson, vd, 013-37 11 01 

Eva Jylltorp, Kommunikationschef, 013-37 11 10 


