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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen 2010-03-18, kl 14.00 – 14.55 
  
Beslutande Bo Lindström (M), Lars Nilsson (S), Roger Bohman (C),  

Inger Billenman (S), Egon Palo (M), Rasmus Joneland (V),  
John-Olof Degerhäll (NS) 

Ersättare Anders Pettersson (KD), Anna-Karin Nylund (S) 

Övriga Teknisk chef Stefan Wuolo, avdelningschef Mats Elgcrona,  
trafikingenjör Lisa Henriksson-Stridsman 

Utses att justera Lars Nilsson (S) 
 
Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, administrativa avd 2010-03-19 
    

 Underskrifter Sekreterare 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 9 Linjenätsöversyn för lokaltrafiken  
 KS 2010/58 

Beslut 

Tekniska utskottet fastställer linjenätsöversynen för lokaltrafiken. 

Reservationer från Rasmus Joneland (V), Lars Nilsson (S) och Inger Billenman (S).  

Sammanfattning 

Bodens lokaltrafik delas in i tre stomlinjer och en lokallinje.  

Vintertid trafikeras stomlinjerna helgfria vardagar med en turtäthet var 30 minut 
under högtrafik morgon och eftermiddag. Övrig tid, under lågtrafik, går turerna var 
60 minut. Det gäller stomlinjerna 1 (Sävast – Södra Svartbyn), 2 (Heden – Södra 
Svartbyn) och 3 (Svartbjörnsbyn – Västra Torpgärdan).  

Stomlinje 3 (Svartbjörnsbyn – Västra Torpgärdan) förlängs till Buddbyn och Sävas-
tön vintertid under högtrafik morgon och eftermiddag. 

Vintertid trafikeras lokallinje 4 (Vittjärv – Erikslund) helgfria vardagar under hög-
trafik morgon och eftermiddag. 

Lördagstrafik införs på stomlinjerna 1, 2 och 3 under en försöksperiod på två år. 

Sommartid trafikerar lokaltrafiken samma linjenät som vintertid med tre stomlinjer 
och en lokallinje med en anpassad turtäthet i tidtabellen samt förlängningen av 
stomlinje 3 sker endast till Buddbyn.  

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att minska lokaltrafikens kostnader med 1,2 
miljoner kronor på årsbasis. En linjenätsöversyn har därför gjorts för att minska 
kostnaderna men även för att se möjligheter till förbättringar av dagens trafik samt 
att arbets- och skolpendling ska fungera morgon och eftermiddag för samtliga lin-
jer.  

Dagens linjenät har trafikerats länge och förutsättningarna som fanns från starten 
har förändrats.  

Nya linjenätsförslaget har samma stomlinjer och lokallinje året om. Detta skapar 
trygghet för resenären som vet att bussen går samma linjesträckning året runt.  
Lördagstrafik föreslås införas mellan klockan 9-15 på stomlinjerna under en prov-
period på två år.  
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 9 Linjenätsöversyn för lokaltrafiken, forts   
 KS 2010/58  

Förslaget innebär att linjenätet delas in i tre stomlinjer och en lokallinje. Stomlin-
jerna trafikeras var 30 minut mellan kl 6-10 och 14-18. Mitt på dagen samt mellan 
kl 18-23 går turerna var 60 minut. Lokallinjen (Vittjärv – Erikslund) trafikeras 
helgfria vardagar mellan kl 6-10 samt 13-18 med 60 minuters trafik.  

Vintertid förlängs stomlinje 3 (Svartbjörnsbyn – Västra Torpgärdan) till Buddbyn 
och Sävastön helgfria vardagar under högtrafik. Buddbyn trafikeras med 60 minu-
ters trafik mellan kl 6-10 samt 14-19 både sommar och vintertid. Sävastön trafike-
ras med 30 minuters trafik mellan 6-10 samt 14-18 vintertid. Övrig tid hänvisas re-
senärerna till Länstrafikens linje 28 som trafikerar Sävastön – Boden mellan kl 6-23 
med 31 avgångar.  

Sommartid är det lägre resande och därför minskas turtätheten på linjenätet.  

Yrkanden 

Rasmus Joneland (V) föreslår återremiss av ärendet. 

Lars Nilsson (S) föreslår återremiss samt att ärendet ska avgöras i kommunstyrel-
sen. 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras av tekniska utskottet eller kom-
munstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras av tekniska utskottet.  

Ordföranden frågar därefter om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  

 

För genomförande 
Tekniska förvaltningen 
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