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NULÄGE HÄSSLEHOLM NORR
Tätorter i pärlband (9 600 inv) och däremellan
spridd landsbygdsbebyggelse (300-400 inv).
Stort turutbud (40 dt).
Öresundstågstrafik t/fr Osby (17 dt). Kort
restid.
Krösatågstrafik t/fr Ballingslöv, Hästveda
och Osby (13 dt). Ganska kort restid.
Regionbusstrafik t/fr Ballingslöv, Hästveda
och Osby samt mellanliggande landsbygd
(10 dt). Lång restid.
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Närtrafik för invånare med långt till
hållplats. 1 restillfälle per vardag.
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FÖRSLAG HÄSSLEHOLM NORR
Idag är linjetrafiken kollektivtrafikens bas. I förslaget ändras
närtrafiken till att bli kollektivtrafikens bas. Bastrafiken får
utökat utbud till 4 restillfällen per dag alla dagar. Ordinarie
kollektivtrafik-taxa. Kortare bokningstid. Enkel bokning via
mobilen. Tre linjer som kör till matarpunkter, i detta fall
Hässleholm, Hästveda och Osby.
Regionbuss 536 slopas. Resande till/från landsbygden mellan
tätorterna får då tillgång till bastrafiken.
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Krösatågen utökas med 3 dubbelturer så att det blir
timmestrafik dagtid m-f.
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RESANDEKONSEKVENSER HÄSSLEHOLM NORR
Bastrafiken får 1 resa per tur ger +9 000 resor/år
(mest ogynnsamma fallet för ekonomin, eftersom alla turer då måste utföras)

Regionbuss 536 slopas, -32 % per år (-21 000 resor/år).
(Linje 536 bedöms med utgångpunkt från äldre resanderäkningar ha 80 % av resandet i tätorterna och 20 % till eller från landsbygd. Tätortsresorna
antas till 80 % flytta över till tåg (20 % förloras) medan det omvända förhållandet gäller för landsbygdresor (20 % flyttas över till tåg, 80 % förloras).

Krösatågen Hässleholm-(Älmhult) får turutbudsökning, +13 %
resande (+47 000 resor/år) (ökning fr 13 dt/vardag till 16 dt/vardag ger med en turutbudselasticitet på 0,3 c:a +7 %
resandeökning. Övergång från oregelbunden tidtabell till delvis genomförd takttrafik ger c:a 6 % resandeökning)
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Nettoeffekten blir + 35 000 resor/år
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EKONOMISKA KONSEKVENSER HÄSSLEHOLM NORR
Bastrafiken (f d närtrafiken) kör c:a 88 000 fordonskm per år = kostnadsökning 1,7 mkr/år
(utgår från att alla turer efterfrågas 365 dagar per år och att en genomsnittlig tur är 2 x 15 km, 12 kr/fordonskm samt 20 kr i fast kostnad per tur).

Regionbusslinje 536 slopas = kostnadsminskning 3,6 mkr/år
(2 x 10 turer/vardag x 250 vardagar per år x 36 km/tur = 180 000 fkm/å, 1 dimensionerande buss = 0,5 mkr/år, utgår från investering på
2,9 mkr per fordon, 17 kr/fordonskm exkl kapitalkostnad samt 0,5 mkr/år för 1 dim. fordon)

Krösatågen utökas = kostnadsökning på 2,2 mkr/år
(2 x 3 turer/vardag x 250 vardagar/år x 45 km/tur = 67 500 fkm/år), (33 kr/fordonskm exkl kapitalkostnad (antas vara 75 % av X61). Alla
de nya turerna går i icke-dimensionerande tid).
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Kostnaderna ökar med 0,3 mkr/år (1,7 3,6 + 2,2)
Intäkterna ökar med 0,7 mkr/år (+35 000 resor x medelintäkt per resa 20 kr, Källa: Trafikanalys, genomsnitt för Skåne)
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