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Kommunstyrelse

Medborgarförslag - bussförbindelser
Fyra ungdomar har inkommit med ett medborgarförslag om nya bussturer
bl.a från Norsjö till Jörn, Bastuträsk och Skellefteå.
När kollektivtrafik planeras görs det utifrån ett bedömt trafikbehov samt
vilka kostander som uppstår för att bedriva trafik. Norsjö kommun
administrerar lokala linjer inom kommunen men även till mindre icke
huvudorter i andra kommuner. Landstinget administrerar i huvudsak s.k.
stomlinjer mellan kommunernas huvudorter.
Förslagställarna önskar en trafik Norsjö till Jörn varannan fredag ca klockan
18.00. I dagsläget finns ingen trafik mellan Norsjö och Jörn den närmaste
vägen utan resenärer hänvisas exempelvis till en tur vardagar från Norsjö
15.00 till Boliden. En viss väntan uppstår men trafik finns sen från Boliden
till Jörn med ankomst 17.15. Ett annat alternativ är att åka ringbil från
Norsjö 18.05 till Bastuträsk och vidare med Norrtåg till Jörn med
ankomst19.53.
Underlaget bedöms som litet varför ingen direkttrafik mellan Norsjö och
Jörn kommer att föreslås.
Vidare önskar förslagställarna en trafik mellan Norsjö och Bastuträsk mitt
på dagen under lördagar. I dagsläget finns möjlighet att beställa ringbil med
busstaxa 12.05 från Norsjö med ankomst Bastuträsk 12.35. Från Bastuträsk
till Norsjö önskas mera trafik senare på kvällen under vardagar. Ringbil kan
beställas med avgång 20.00 och 22.10. Dagens resemöjligheter uppfyller
därmed förslagsställarnas önskemål.
Trafik från Norsjö till Skellefteå vid 17.00 önskas alla kvällar. Idag finns en
tur med avgång vardagar 17.30 och ankomst Skellefteå 18.40. Lördagar
finns möjlighet med ringbil till Bastuträsk 19.10 och vidare med buss från
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Bastuträsk med ankomst Skellefteå 20.50. Söndagar finns exempelvis buss
med avgång Norsjö 18.50 och ankomst Skellefteå 20.05.
Bedömningen är att önskemålen är delvis uppnådda och att inga övriga
ändringar föreslås.
Slutligen önskas trafik från Skellefteå till Norsjö på helgkvällar vid 20.00.
Lördagar finns buss från Skellefteå till Bastuträsk 18.30 och sen ringbil fram
till Norsjö med ankomst 20.30. Söndagar finns buss 21.40 till Norsjö med
ankomst 22.50.
Bedömningen är att önskemålen är delvis uppnådda. Eventuellt kan en
tidigareläggning av den sena turen från Skellefteå vara möjlig. Anledningen
är en ankommande buss från Umeå som inkommer 21.30. Om
tidigareläggning görs innebär det att resenärer mot Boliden och Norsjö med
startpunkt i Umeå måste åka en tidigare buss som ankommer Skellefteå
19.40.
Senaste årens utveckling av tågtrafiken med lokaltåg mellan Luleå och
Umeå och med anslutningar med ringbil mellan Norsjö och Bastuträsk har
förbättrat utbudet av kollektivtrafik till Norsjöområdet. Ringbil är att
jämställa med buss när det gäller avgifter. Nackdelen är att det krävs
förhandsbokning minst en dag i förväg. Ett hjälpmedel för att se hela
trafikutbudet mellan två orter är att använda sig av ”Res robot” som finns på
Länstrafiken i Västerbottens hemsida (www.tabussen.nu). Det finns även en
app att ladda ner till sk. smarta telefoner med möjlighet att erhålla tidtabeller
direkt i telefonen.
Förslag till beslut
Med ovanstående anse medborgarförslaget besvarat.

