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Begreppsförklaringar
Allmän kollektivtrafik: Persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten 
fortlöpande och utan diskriminering. Exempel på trafik som inte är kollektivtrafik är rundresor där 
passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt, resor där logi eller andra turisttjänster ingår  
i resan eller resor där det huvudsakliga syftet är något annat än själva persontransporten.

Anropsstyrd trafik: Kollektivtrafik som måste beställas i förväg för att den ska avgå. 

BRT: Bus Rapid Transit, ett samlingsnamn för kapacitetsstarka och prioriterade busstrafiklösningar  
på egen bana med god framkomlighet och regularitet.

Busstation: Angörings- och uppställningsutrymme för flera bussar samt tillhörande område  
för passagerare. 

Bytespunkt/nod: Knutpunkt med goda förutsättningar för byten mellan samma eller olika trafikslag.

Funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Funktionshinder: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation  
till omgivningen.

Hållbara färdsätt: Resor som genomförs till fots, med cykel eller kollektivtrafik

Hållplats: Angöringsutrymme för buss i linjetrafik med plats för väntande samt av- och påstigande. 

Hållplatsavstånd: Avstånd mellan hållplatser längs en busslinje. Inte att förväxla med avstånd från 
bostaden/målpunkt till hållplats. 

Hållplatsläge: En hållplats består vanligtvis av minst två hållplatslägen, ett i varje riktning.

Hållplatstopp: (Hållplats-topp) Skylt med information om hållplatsens namn.

Högtrafik: Mest belastad tid av trafikdygnet, ofta en period på morgonen och en på eftermiddagen. 

Kommunal färdtjänst: Särskilt anordnade transporter som erbjuds för personer  
med funktionsnedsättning. 

Linje: En definierad sträcka av gator och vägar som trafikeras av för allmänheten upplåtna 
 tidtabellsbundna turer.

Lokallinje: Linje i Umeå stadstrafik som inte är en stomlinje.

Prator: Informationsskylt med uppläsning för personer med synnedsättning.

Påstigande: Antal resenärer som stiger ombord på en linje eller trafikslag under en viss tidsrymd. 

Resecentrum: Knutpunkt för flera olika trafikslag, vanligtvis tåg och regionbuss.

Restid: Den totala tidsåtgången för en resa från startpunkt till målpunkt. 

Riksfärdtjänst: Resor från en kommun till en annan inom Sverige, där hemkommunen lämnar er-
sättning för kostnader utöver normala reskostnader för personer som till följd av stor och varaktig 
funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

Stadstrafik: Kollektivtrafik som trafikerar endast i en tätort.

Stomlinje: Snabb och kapacitetsstark linje med hög turtäthet. Idag är linje 1, 8 och 9 stomlinjer.
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Särskilda persontransporter: Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. 

Tillgängligt utformad: Produkter, tjänster och miljöer som är utformade så att så många som  
 möjligt kan använda dem. Vid utformning är utgångspunkten att alla människor är olika och har  
olika  förutsättningar. Exempelvis använder många olika hjälpmedel som hörapparat, teknikkäpp, 
gånghjälpmedel etcetera.

Tur: En till sträckning och tid bestämd körning på en kollektivtrafiklinje.  

Väderskydd: Skydd vid hållplats avsett att skydda resenären mot blåst och nederbörd.  
Kallas även busskur.

Övergångstid: Bytestid, möjlighet att fortsätta med annan, eller samma, busslinje på samma biljett.
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Inledning
År 2008 antog Umeå kommun en vision att växa till 200 000 invånare år 2050 och ett mål om att 
 hållbara färdsätt ska stå för 65 % av alla resor för boende inom Umeå tätort år 20251.

För att uppnå detta är kollektivtrafiken en viktig komponent i arbetet då den har potential att minska 
trängsel, utsläpp av växthusgaser och ge människor en möjlighet att göra hållbara val i vardagen som  
de annars inte kunnat göra.

Denna nulägesbeskrivning har tagits fram som en del i Umeå kommuns arbete med framtagande av ett 
kollektivtrafikprogram. Beskrivningen har varit en utgångspunkt i arbetet och har gett arbetsgruppen en 
faktabaserad grund att stå på vid framtagandet av programmets strategier, mål och åtgärder. I ett  senare 
skede, när kollektivtrafikprogrammet är antaget, ska den utgöra ett komplement till program delen för 
att ge läsarna en grundläggande förståelse för de förutsättningar som ligger till grund för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Umeå kommun. Nulägesbeskrivningen belyser allt ifrån viktiga infrastrukturella förut-
sättningar och dagens resande till större trender inom mobilitet och framtidens resande.

1 Ursprungligen var målåret 2022, men under 2020 reviderades detta till 2025.

Stadsbuss anländer till Vasaplan. Foto: Malin Grönborg.
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Organisation av kollektivtrafiken  
i Umeå kommun 
I varje län ska det enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik fr.o.m. 2012-01-01 finnas en regional 
 kollektivtrafikmyndighet i förvaltningsform, som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken.  
I  Västerbotten är det Region Västerbotten som är regional kollektivtrafikmyndighet. Det finns även 
andra organisationer och verksamheter inom Umeå kommun som antingen är direkt ansvariga för  
att kollektiv trafiken fungerar så bra som möjligt, eller indirekt påverkar kollektivtrafiken, till exempel  
genom  skolornas starttider eller bullerkrav.

Region Västerbotten 
Region Västerbotten upprättar och fastställer ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken  
och  fattar beslut om allmän trafikplikt enligt kollektivtrafikförordningens bestämmelser. De har  
det  ekonomiska ansvaret för all regional kollektivtrafik, det vill säga även den trafik som kallas 
 stadstrafik. Enligt kollektivtrafiklagen går det inte att undanta viss trafik, till exempel tätortstrafik,  
från  myndighetens ansvar. 

I en del kommuner i Västerbotten har Region Västerbotten ansvar för kommunal färdtjänst och 
 riksfärdtjänst, dock inte i Umeå kommun. Sedan januari 2019 då landstinget och Region Västerbotten 
gick samman är regionen beställare och finansiär av den kommungränsöverskridande och länsgräns-
överskridande busstrafiken samt den regionala tågtrafiken. De har också det ekonomiska ansvaret  
för sjukresor. 

Region Västerbotten har delat ansvar för utrustningen på hållplatser inom Umeå kommun som även 
 regional kollektivtrafik angör. Detta ansvar delas med Umeå kommun. Region Västerbotten  upprättar 
och beslutar också om länstransportplanen, i vilken medel för bland annat kollektivtrafikåtgärder 
på statligt och kommunalt vägnät avsätts. Från och med januari 2020 sker en delskatteväxling för att 
finansiera de gemensamma och övergripande kostnaderna för kollektivtrafikmyndigheten och regionen 
övertog både skatteintäkter och fler kostnader från kommunerna.

Länstrafiken i Västerbotten AB
Länstrafiken upphandlar och ingår avtal om allmän kollektivtrafik. De äger och förvaltar de tekniska 
system som krävs för att kunna trafikera och de är också ansvariga för information och kommunikation 
med resenärer, inklusive marknadsföring av kollektivtrafiken. Länstrafiken ägs av Region  Västerbotten. 
Bussgods Västerbotten är ett dotterbolag till Länstrafiken. I Umeå har Länstrafiken reseinfo vid 
 busstationen, Vasaplan och NUS.

Norrtåg
Norrtåg ägs av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och 
Västerbotten (i vissa fall via länstrafikbolag). I Västerbotten är det Region Västerbotten som är regional 
kollektivtrafikmyndighet. Uppdraget är att upphandla den regionala tågtrafiken i dessa län.

Respektive trafikoperatör
Trafikoperatörerna ansvarar för driften av busstrafiken. De flesta trafikoperatörer har sina egna buss-
depåer, men Umeå kommun bekostar en bussdepå på Västerslätt som den entreprenör som har 
trafikavtalet för stadstrafiken har tillgång till. Övriga trafikbolag har egna bussdepåer. Fordonen ägs av 
respektive entreprenör, förutom de 34 elbussar som trafikerar inom stadstrafiken, vilka ägs av Umeå 
kommun. Trafikoperatörerna ansvarar också för förare och annan personal.
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Väghållaren
Väghållaren (Umeå kommun, Trafikverket eller enskild fastighetsägare/vägförening) är ansvarig för 
hållplatserna upp till marknivå, det vill säga plattform, ledstråk med mera, inklusive drift och underhåll 
av dessa. 

Umeå kommun 
Umeå kommun är väghållare för större delen av gatorna i kommunernas största tätorter Umeå, 
 Holmsund, Obbola, Sävar och Hörnefors. Umeå kommun beställer och finansierar den allmänna 
och  särskilda kollektivtrafiken inom kommunens gränser och utarbetar tillsammans med Region 
 Västerbotten ett förslag till kollektivtrafikplan för sitt geografiska område. Umeå kommun är ansvarig 
för all utrustning på hållplatserna inom kommunen som den inomkommunala kollektivtrafiken angör, 
oavsett väghållare. Med utrustning menas exempelvis hållplats-topp, väderskydd, informationstavlor 
och sittplatser. För hållplatser som även regional kollektivtrafik angör delas ansvaret för  utrustningen 
med Region Västerbotten. Umeå kommun är också ägare av Umeå busstation. Det kommunala bolaget 
INAB äger Umeå C, Umeå Ö och Hörnefors Resecentrum. Umeå kommun är ansvarig för hållplats-
funktionen inklusive väntsal, medan Länstrafiken och Bussgods hyr ytor för godshantering och 
 biljettinformation och biljettförsäljning på Umeå Busstation. 

Tabell 1. Ansvarsfördelning för kollektivtrafiken i Umeå kommun.

Ansvarig verksamhet Uppgifter

Umeå kommunföretag Umeå Kommunföretag har uppdraget att ansvara för 
kollektivtrafiken i Umeå kommun. I uppdraget ingår att 
planera, utveckla och upphandla trafikutövare tillsam-
mans med Länstrafiken. Inom ansvarsområdet ryms: 

• Ultra – stadstrafiken i Umeå tätort med närområde

• Övrig linjelagd busstrafik med start- och slutpunkt 
inom Umeå kommun. Detta inkluderar busslinjer 
som trafikerar  mellan Umeå och övriga större 
 tätorter, bland annat busstrafik till/från Sävar, 
 Holmsund/Obbola och Hörnefors. 

• Ringbilstrafiken i Umeå kommun 

• Den färjetrafik som under sommarhalvåret  
bedrivs mellan Norrbyskär och Norrbyn. 

INAB (Infrastruktur i Umeå AB) Äger och förvaltar Umeå Ö, Umeå C och  
Hörnefors resecentrum.

Övergripande planering Ska ta fram och uppdatera övergripande strategier 
såsom översiktsplanens trafikstrategi, som bland  
annat behandlar kollektivtrafiken. I strategin  beslutas 
i vilka stråk stomlinjerna ska gå. Det är också i  första 
hand  denna verksamhet som har kontakt med 
 Trafikverket i  principiella och strategiska frågor.

Gator och parker Tar fram Umeå kommuns kollektivtrafikprogram 
och ska planera, förvalta och sköta  kommunens 
 anläggningar, gator och vägar som används av 
kollektiv trafiken. GoP är också ansvariga för 
 utrustningen på alla hållplatser där  inomkommunal 
kollektivtrafik angör, inklusive längs statlig väg. 
För hållplatser som även regional kollektivtrafik 
angör delas ansvaret för utrustningen med Region 
 Västerbotten. Tillståndsenheten för färdtjänst är 
 ansvarig för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst.
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Tabell 1. Fortsättning

Ansvarig verksamhet Uppgifter

Utbildningsförvaltningen Ansvarig för skolskjuts och påverkar inomkommunala 
linjers avgångstider för att de ska passa till skolors 
start, slut och resor till lektioner på andra skolor. 
 Planeringen av trafiken sker hos UKF. 

Detaljplanering Skapar förutsättningar för att kollektivtrafiken fysiskt 
ska rymmas i gaturummet och har möjlighet att i 
 detaljplanearbetet bestämma läge för busshållplatser 
på allmän plats. Avgör lämplighet för gröna parkerings-
köp (närhet till kollektivtrafik är ett av kriterierna).

Mark och exploatering Ansvarar för att planera och genomföra exploatering 
av bostads- och verksamhetsområden på kommunal 
mark. 

• Påverkar i vilken ordning större nya exploaterings-
områden byggs ut => har påverkan på var och när 
behovet av kollektivtrafik uppstår. 

• Följer upp nödvändiga krav på utformning av allmän 
plats (till exempel behov av ny busshållplats) i  privata 
exploateringsprojekt genom exploateringsavtal.

Det är viktigt med långsiktighet för att medborgare och näringsliv ska kunna lita på att kollektivtrafiken 
finns kvar. Trafikeringen kommer dock att utvecklas hela tiden för att anpassas till kommande behov. 
Linjer eller turer med lägre efterfrågan dras in till förmån för att till exempel öka turtätheten där det 
behövs, eller en helt ny linje i takt med att staden växer. Nedan finns en tabell med exempel på vanliga 
kollektivtrafikåtgärder och vilka verksamheter som är ansvariga för dessa.

Tabell 2. Exempel på kollektivtrafikåtgärder samt ansvariga verksamheter. På kommunala gator är Gator och parker väghållare,  
på statliga vägar är Trafikverket väghållare.

Exempel Initiativtagare Beslutsfattare

Önskemål om ny linje Ofta allmänheten, 
 Övergripande planering/
Kommunstyrelsen, UKFs 
tjänstemän eller styrelse 

UKFs styrelse 

Önskemål om borttagande av linje UKFs tjänstemän UKFs styrelse 

Större linjeförändring Övergripande planering/ 
Kommunstyrelsen,  
UKFs tjänstemän  
eller styrelse 

UKFs styrelse 

Mindre linjeförändring och  
tillfälliga linjeförändringar 

UKF, Väghållaren 

 UKFs trafikplanerare 

Tidtabellförändring UKF UKFs styrelse 

Trafikering av hållplats, borttagande av hållplats UKF, Väghållaren Väghållaren 

Ny hållplats UKF, Detaljplan Väghållaren 

Flytt av hållplats UKF, Väghållaren, Detaljplan Väghållaren 

Utrustning på hållplats UKF, Gator och parker Gator och parker (TN)

Önskemål gällande tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning 

UKF, Funktionshinder-
rörelsen, allmänheten

UKF (i fordonen), 
 väghållaren (på allmän plats 
inklusive  busshållplatser) 

Önskemål om ökad framkomlighet för buss UKF, trafikföretag Väghållaren
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Resvaneundersökningar i Umeå kommun 

Resvaneundersökning 2014
Hösten 2014 utfördes den senaste heltäckande resvaneundersökningen i Umeå, Resvaneundersökning 
(RVU 2014)2 där kommuninvånare mellan 16–84 års ålder deltog. Undersökningen visade att under en 
genomsnittlig vardag gör kommuninvånarna ungefär tre resor per person, medan Umebon gör något 
färre resor på helgerna. 

Män och kvinnor i Umeå kommun gör lika många resor och lägger ungefär lika mycket tid på sina resor, 
men män reser något längre och använder bil i högre utsträckning än kvinnor som i stället cyklar och 
går till fots vid större andel av sina resor. Kvinnor använder även buss något oftare än män, vid 8 % av 
resorna jämfört med 6 %. Flest resor per person gör kommuninvånarna i åldern 30–49 år.

Bil Buss Cykel Fots Övrigt

0 20 40 60 80 100

65–84 år

50–64 år

30–49 år

20–29 år

16–19 år

Samtliga

66 % 5 % 13 % 16 %

55 % 7 % 23 % 13 % 2 %

34 % 31 % 23 % 10 % 2 %

37 % 9 % 40 % 13 % 1 %

59 % 21 % 14 %5 % 1 %

65 % 4 % 20 % 10 % 1 %

Figur 1. Vardagsresor inom Umeå kommun. Färdmedelsfördelning uppdelat på ålder. RVU2014

Andelen bilresor ökar med stigande ålder, i åldersgruppen 65–84 år görs 66 % av resorna med bil. 
Störst andel kollektivtrafikresor (31 %), återfinns i åldersgruppen 16–19 år, medan invånare i åldern 
20–29  cyklar i större utsträckning än invånare i andra åldersgrupper. 

2 Indebetou, L. och Slotte, J. Resvanor i Umeå – Så reste kommuninvånarna hösten 2014.



11

58 %

6 %
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1 %

21 %

Övriga

Till fots
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Buss
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1 %

15 %

27 %

6 %

50 %

Bil är det vanligaste färdsättet för boende inom kommunen och används vid fler än hälften av resorna. 
Ungefär var femte resa görs med cykel, 13 % av resorna görs till fots och 6 % av resorna görs med buss. 
Boende utanför Umeå tätort använder bil vid ungefär 4 av 5 resor, samtidigt som andelen buss-, gång- 
och cykelresor därmed är liten. För boende i Umeå tätort är bil också det vanligaste färdsättet även om 
färdmedelsfördelningen är mer jämn – bil används vid ungefär varannan resa. 

Färdmedelsfördelningen i Umeå skiljer sig från fördelningen i riket som helhet. Andelen bilresor är 
på ungefär samma nivå, medan andelen cykelresor är betydligt större och andelen resor till fots är 
 betydligt mindre i Umeå. Bussåkandet är något lägre i Umeå jämfört med liknande städer. 

Kollektivtrafiken i Umeå används i störst utsträckning under vinterhalvåret. Under vintern anger fler 
än var fjärde invånare att de färdas med kollektivtrafiken dagligen eller åtminstone varje vecka. Under 
sommarhalvåret är motsvarande andel ungefär hälften så stor. Sammantaget är det en stor andel som 
anger att de sällan eller aldrig använder kollektivtrafiken – knappt 6 av 10 under vinterhalvåret och 
drygt 7 av 10 under sommaren. 

För samtliga vardagsresor inom kommunen startar en stor del av dessa, 14 % respektive 16 %, mellan 
klockan 07–08 och mellan klockan 16–17. Mellan klockan 08–15 görs 33 % av resorna. Efter klockan 20 
minskar resandet markant.

Den oftast förekommande resan under vardagar sker inom Ålidhems-/NUS-området eller inom  
 centrala stan. Det är också dessa två områden som tillsammans med Haga/Sandbacka/Berghem  
har störst  befolkning. Den vanligaste reserelationen mellan två områden under vardagar är mellan 
Ersboda/ Ersmark och Centrala stan följt av Haga/Sandbacka/Berghem och Centrala stan.  
Ålidhems-/ NUS-området är målpunkt för flest resor inom kommunen. Övriga områden som är 
 målpunkt för en stor del av resorna är Centrala stan och Ersboda/Ersmark.

Även färdmedelsvalet påverkas av var i kommunen målpunkten är lokaliserad. Andelen hållbara resor 
är störst till centrala stan, Haga/Sandbacka/Berghem, Tomtebo/Tavleliden och Ålidhems-/NUS-området.

Figur 2. Färdsätt, alla resor under veckan  
för alla boende i Umeå kommun. RVU 2014.

Figur 3. Färdsätt, alla resor under veckan  
för alla boende i Umeå tätort. RVU 2014.
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TravelVU 2017
Under hösten 2017 gjordes en mindre resvaneundersökning för boende i Umeå tätort, TravelVU 20173,  
i åldersgruppen 30–49 år, den åldersgrupp som enligt tidigare resvaneundersökning gör flest  antal 
 resor. Då denna undersökning gjordes med hjälp av en app i telefonen kunde deltagarnas resor 
 kartläggas på ett mer detaljerat sätt än vad som varit fallet i tidigare utförda resvaneundersökningar. 
Resultaten i denna undersökning överensstämde dock till största del med de resultat för åldersgruppen 
som framkom i resvaneundersökningen 2014.

För 30–49-åringarna som bor i Umeå tätort är bil är det vanligaste färdmedlet och används vid lite fler 
än hälften av resorna (53 %) en genomsnittlig höstvecka. Vid nästan en fjärdedel av resorna går man 
till fots. Män använder bil mer för sina resor jämfört med kvinnor som istället har dubbelt så stor andel 
 resor med buss, men även går och cyklar vid större andel av resorna. Det totala bussanvändandet  
i denna åldersgrupp är 6 %, för kvinnor 8 % och män 4 %.

Unga 18
Vartannat år svarar ungdomar i Umeå på en enkät, Unga 184, där syftet är att beskriva hur ungdomarna 
mår. 2018 tillfrågades de för första gången om hur de reser till skolan. Svaren visar att drygt 20 % av 
högstadieeleverna och nästan 50 % av gymnasieeleverna åker buss till skolan.

GymnasietHögstadiet

0 %

20 %

Till fots Cykel Buss Moped Bil Annat

40 %

60 %

80 %

100 %

Figur 4. Färdsätt till skola för högstadieelever respektive gymnasieelever.

3 Indebetou,L. och Börefelt,A. Resvanor invånare 30–49 år i Umeå tätort – Kartläggning med hjälp av ny 
 datainsamlingsmetod hösten 2017

4 Thuresson, P. och Rosenlöv, J. Unga 18 – Hur mår tonåringarna i Umeå kommun?
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Kundnöjdhet
Kollektivtrafikbarometern5 genomförs branschgemensamt varje år för att studera nöjdkundindex.  
Det är en kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik och  
som  genomförs via intervjuer med resenärer men också bland de som inte använder kollektivtrafiken. 
De olika bolagen som ingår kan därefter ta del av resultaten via en portal. 

Resultaten i denna portal för tätortstrafik som redovisats för 2019 visar på hög nöjdhet med stads-
trafiken I Umeå. 75 % av de intervjuade svarade att de var nöjda med bolaget vilket gör att de ligger 
bland de tre främsta i Sverige bland kunder som reser fler än en gång i månaden. Det nationella snittet 
för tätortsresenärer var 62 % nöjda. Bland de som reser mer sällan beskrev 61 % att de var nöjda med 
bolaget medan det nationella snittet låg på 51 %. 

Då det gäller övrig länstrafik i Västerbotten svarar 58 % av de som reser fler än en gång i månaden att 
de var nöjda med bolaget Länstrafiken medan det nationella snittet låg på 56 %. 52 % av de som reser 
mer sällan är nöjda medan det nationella snittet låg på 46 %.

5 Svensk kollektivtrafik. Kollektivtrafikbarometern 2019

Resenärer som samtalar med varandra Foto: Fredrik Larsson.
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Kollektivtrafikresandet genom livet

Barn och unga
Barn som reser utan medresenär måste själv kunna hantera på- och avstigning, bagage,  eventuella 
byten och trafikstörningssituationer. Därför rekommenderar Länstrafiken i Västerbotten att barn  
under sex år inte reser ensamma. Varje vuxen resenär får ta med sig max två barn 0–6 år på bussen 
kostnadsfritt, övriga medföljande barn betalar barnbiljett. 

Skolskjuts 
Elever i förskoleklass, grundskola årskurs 1–9 samt grundsärskola och träningsskola kan bli beviljade 
skolskjuts. Skolskjuts med buss genomförs främst med den linjelagda trafiken inom Umeå kommun men 
det förkommer även speciella skolturer. När buss i linjetrafik inte finns eller kan användas, kan skolbil 
hämta och lämna vid anvisad plats i anslutning till hemmet och skolan. 

För att bli beviljad skolskjuts måste eleverna bo ett visst avstånd från den skola som är anvisad av 
 kommunen. Skolskjuts till annan vald skola kan i vissa fall beviljas, beroende på trafikförhållanden, 
 funktionsnedsättning hos elev eller under någon annan omständighet. 

Avståndsgränser bostad–skola
• Elev i förskoleklass, åk 1–3, 3 km

• Elev åk 4–6, 4 km

• Elev åk 7–9, 4 km

Längsta gångavstånd från bostad till anvisad påstigningsplats för skolskjutsen är
• Elev i förskoleklass, åk 1–3, 1 km

• Elev åk 4–6, 2 km

• Elev åk 7–9, 3 km

I de fall eleven bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom Umeå kommun prövas behovet av 
 skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser. Förutsättningen är att eleven bor lika mycket på  
båda adresserna och att det är fråga om växelvis boende. 

Antalet skolresor är störst på linje 1 Umedalen–Östra Ersboda (175 000 per år) samt linje 8   
Tomtebo–Östra Ersboda (97 000 per år). Störst andel skolresor har dock linjer på landsbygden,  
på många av dem är 80–100 % av de påstigande skolelever. 

Pendlingsresor för gymnasieelever
Gymnasieelever med mer än sex kilometer från bostaden till skolan kan ansöka om busskort för  
dagliga resor. Sexkilometersgränsen beräknas utifrån närmast möjliga väg lämplig för cykling. Elever  
i gymnasie särskola, med Umeå kommun som huvudman, har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en  
plats i  anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.
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Arbetsresor
Under en arbetsdag gör kommuninvånarna i åldern 16–84 år ungefär 52 000 arbetsresor.

Annat (2 000 resor)

Service (10 000 resor)

Fritid (31 000 resor)

Inköp (28 000 resor)

Hämta/lämna (24 700 resor)

Skola (13 300 resor)

Tjänsteärende (9 500 resor)

Arbete (52 500 resor)

31 %

8 %

16 %

18 %

6 %

14 %

6 %

1 %

Figur 5. Ärendefördelning under vardagar.

Av de kommuninvånare som förvärvsarbetar genomför 88 % en resa under en vardag. Ungefär 57 % av 
resorna görs med bil, 26 % med cykel och 7 %, görs med buss. De flesta arbetsresor sker på morgonen 
mellan kl 06–09. De största målpunkterna för arbetsresor är Centrala stan, Ålidhem/NUS-området samt 
Ersboda/Ersmark.

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

 Östteg (N=44)

Ålidhem-/NUS-området (N=229)

 Västteg, Röbäck (N=49)

Västerslätt (N=12)

Täfteå, Täfteå omland (N=7)

Tomtebo, Tavleliden (N=5)

Tavelsjö med omland (N=9)

Sävar tätort (N=4)

 Obbola tätort (N=9)

Marieområdet (N=23)

Landsbygd söder om Umeå (N=12)

Landsbygd nordost om Umeå (N=4)

 Hörnefors tätort (N=8)

 Holmsund tätort (N=19)

 Haga/Sandbacka/Berghem (N=26)

Ersboda/Ersmark (N=82)

Centrala stan (N=241)

 Backenområdet (N=40)

Figur 6. Målområde för arbetsresor i Umeå kommun. RVU 2014
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Fritidsresor
Fritidsresorna ökar i andel under helgerna och 5 % av dessa genomförs med buss. Fler fritidsresor 
 genomförs av kvinnor, 17 500 resor, medan män genomför 13 000 fritidsresor. Studier på barns 
 fritidsresor pekar på att de flesta resor till barns fritidsaktiviteter sker med bil6. 

Äldre
Andelen 65 år och äldre i Umeå kommun 2019 är 16,8 %. Det färdsätt som medborgarna i Umeå 
 kommun i åldern 65–84 år använder mest är bil, 66 %. Det näst vanligaste sättet att förflytta sig är  
till fots 16 %, därefter cykel 13 % och med buss är siffran 5 %.

Trots den låga kollektivtrafikandelen i denna åldersgrupp, så anser fler än hälften av 65–84-åringarna, 
52 %, att buss är viktigaste färdmedlet att prioritera. 30 % av de äldre anser att cykel är viktigast medan 
18 % ser prioritering av bilen som viktigast. De ärenden som utförs vid resor handlar till 35 % om att 
genomföra inköp, 25 % är fritidsresor och 15 % rör övrig service.

6 Tillberg Mattson, K., Barnfamiljers dagliga fritidsresor i bilsamhället: ett tidspussel med geografiska och  
könsmässiga variationer

Träkur vid väg 363 i Långviksvallen Foto: Fredrik Larsson.
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Tillgänglighet
Trafikanalys bedömer att ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har minst en funktionsnedsättning 
som påverkar deras vardag7. I programmet används Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning. 
En funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell. Det kan till exempel vara hörsel-  eller 
synskada, nedsatt rörelseförmåga, nedsatt kognitiv förmåga eller allergier, gruppen personer med 
 funktionsnedsättning är alltså mycket heterogen och förändras över tid.  

Den som utövar kollektivtrafik ska se till att trafiken utformas med hänsyn till resenärer med funktions-
nedsättningar8. Dessutom ska de fordon som används så långt som möjligt vara lämpade för  resenärer 
med funktionsnedsättningar9. Tillgängligt utformade fordon, hållplatser och anslutningsvägar under-
lättar inte bara  för dessa personer utan även anhöriga, vissa yrkesgrupper, den som har med sig barn-
vagn eller annat bagage. Hindren ska åtgärdas i den takt och omfattning som bedöms vara skälig med 
hänsyn till syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningar hos dem som utövar trafiken.10

Tillgänglighet vid busshållplatser
Umeå kommun har sedan början av 2000-talet jobbat med att göra busshållplatserna utmed det 
 kommunala vägnätet tillgängliga för alla. Årligen har hållplatser åtgärdats för att klara de krav som ställs 
för att personer med en funktions nedsättning ska kunna åka med kollektivtrafiken. 

Kantstenen vid nyanlagda busshållplatser ska ha en höjd på 16–18 cm för att underlätta av- och 
 påstigning, främst för de som har någon typ av rörelsenedsättning. Hållplatserna ska vara  utrustade 
med ledstråk till entrédörren på bussen. Hållplatser med många påstigande ska ha väderskydd med  
bänk. Större delen av hållplatserna inom stadslinjenätet är utformade på detta sätt. De två  hållplatserna 
med flest resande, Vasaplan och Universitetssjukhuset, har förutom kantstenshöjd 17 cm,  ledstråk, 
 väderskydd och sittplatser även taktila informationstavlor, pratorer (informationstavlor med 
 uppläsningsfunktion), lutningar som inte över stiger 2 % i sidled och 5 % i längdled och förstärkt 
 belysning. Båda terminalerna har markvärme vilket gör att ytorna är fria från snö och is året runt.

I stadstrafiken är samtliga hållplatser längs linje 1 och 8 åtgärdade och på övriga linjer 90–95 % av 
hållplatserna. Det har påbörjats ett arbete med att se över anslutningsvägar till och från hållplatser för 
att resenärerna ska kunna ta sig till och från bussen på ett bra sätt. När det gäller busshållplatser utanför 
Umeå tätort är det däremot få busshållplatser som är tillgängligt utformade i båda riktningar.

Riksdagen har beslutat om rökförbud i offentliga miljöer, däribland ingår kollektivtrafiken.11 Under 2019 
infördes rökfria miljöer i Umeå kommun och det är numera förbjudet att röka i väntsalar, tågperronger 
och på busshållplatser12. Detta innebär att personer som är överkänsliga mot cigarettrök ska kunna 
vistas i fordon och på busshållplatser.

7 Trafikanalys, Kollektivtrafikens barriärer – kartläggning av hinder i kollektivtrafikens tillgänglighet för personer  
med funktionsnedsättning

8 Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

9 Lag (1994:1253) om ändring i lagen (1979:58) om handikappanpassad kollektivtrafik

10 Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik samt Liss, V., Funktionsnedsatta och kollektivtrafik.  
Hur fungerar lagen?

11 Svensk kollektivtrafik, Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

12 Umeå kommun, Bygga, bo och miljö
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Tillgänglighet i bussarna
Det finns bestämmelser gällande vilka hjälpmedel som är tillåtna att ta ombord på bussarna i 
 Västerbotten. Vid upphandling av trafikföretag som ska köra trafiken i Västerbotten utgår Länstrafiken 
och Umeå kommun från den branschgemensamma kravbilagan Bus Nordic. Denna är en gemensam 
uppsättning funktionskrav för bussar inom Norden och innefattar därmed också krav på tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning i fordonen. Samtliga fordon som trafikerar busslinjer i Umeå 
tätort är av låggolvstyp med ramp och den övervägande delen av övriga har antingen ramp eller lift. 
Alla bussar har särskilda platser för rullstol eller barnvagn. Vid mittdörren finns vanligtvis knappar som 
resenären kan trycka på för att göra föraren uppmärksam på att hjälpmedel ska på eller av bussen.

Det finns en begränsad yta i bussarna för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, såsom 
rollatorer och rullstolar. Denna yta är också avsedd för barnvagnar och den som inte får plats får vänta 
till nästa buss. Det är föraren som fattar beslut om hur många hjälpmedel som får tas med ombord och 
var de ska placeras. I de nya elledbussarna finns plats för barnvagnar både vid mittingången och vid den 
bakre ingången, men rullstolar kan bara lastas ombord vid mittingången. Certifierad assistanshund  
(t.ex. ledarhund) får tas med på alla bussar. 

Stadstrafiken har inre och yttre hållplatsutrop samt skyltning i bussen som visar nästa hållplats och 
slutdestination. Skylten kan dock inte ses av den som åker buss i rullstol eftersom rullstolen ska fästas 
baklänges.  Utvändigt finns högtalare som talar om bussens linjenummer och vilken slutdestination den 
aktuella bussen har. Bussarna utanför Umeå tätort saknar än så länge audiovisuellt utrop, men planeras 
att införas under 2020. 

Bussförarna har ett särskilt ansvar att se till att resenärer med funktionsnedsättning kommer på och  
av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthanteringen ifall resenären har svårt att klara det på egen  
hand. Ifall en person med särskilda behov pga. funktionsnedsättning inte kan nyttja ordinarie  fordon, 
trots att det är markerat i tidtabellen att den turen trafikeras med ett tillgängligt utformat fordon, 
 garanterar trafikoperatören en annan transportlösning men med samma krav på mått som en 
 tillgängligt utformad buss. Denna symbol finns endast i tidtabeller för bussar som trafikerar  utanför 
Umeå tätort. Stadstrafiken har biljettläsare även vid mittendörren i syfte att underlätta för resenärer 
med  rollatorer, rullstolar och barnvagnar. Information om de branschgemensamma funktionskraven för 
 bussar finns att läsa hos Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Svensk kollektivtrafik.13

Tillgänglighet vid järnvägsstationerna
De järnvägsstationer som trafikeras inom Umeå kommun är Umeå Centralstation (Umeå C), Umeå Östra 
station (Umeå Ö) och Hörnefors Resecentrum. Alla dessa är utformade enligt EU-förordningen14 om 
tillgänglighet på stationer för personer med funktionsnedsättningar. 

Tillgänglighet ombord på tågen
Alla Norrtågs tåg har destinationsskyltar som visar tågets slutstation och nästkommande station och de  
flesta tåg har ingång med lågt golv och plant insteg. Det finns särskilda platser på tågen för den  
som har rörelsenedsättning. 

13 Svensk kollektivtrafik. Bus Nordic

14 EU 1300/2014, TSD PRM om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska 
 unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar
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Stationsledsagning
Stationsledsagning innebär att resenären blir ledsagad mellan bussen/tåget och en fast mötesplats.  
I Umeå finns möjlighet till stationsledsagning vid Umeå Busstation, Umeå C, Universitetssjukhuset, 
Umeå Ö och  Vasaplan. Ledsagaren möter upp resenären vid en särskild mötesplats och följer med  
till bussen eller tåget. Ifall resenären ska byta buss eller tåg möter ledsagaren upp vid fordonets dörr 
och hjälper till vid bytet. Vid resans slut hjälper ledsagaren resenären från fordonet till  mötesplatsen. 
Ifall  resenären  behöver hjälp från hållplatsen Universitetssjukhuset in till den mottagning inne på 
 sjukhuset som  resenären ska besöka, kan resenären få ledsagning till mötesplatsen inne på sjukhuset. 
Där finns det  entrévärdar under dagtid som kan hjälpa resenären (och alla andra i behov av hjälp) att 
hitta rätt inomhus.

Kommunal färdtjänst 
Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för den som har särskilda behov och inte 
klarar att resa med buss eller tåg. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser man tillsammans med 
andra, men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Det är inte tillåtet att göra avbrott 
under resan för att uträtta ärenden längs resvägen. Färdtjänstresa kan användas både för privata resor 
och för resor till och från lönearbete eller daglig verksamhet. Färdtjänst får inte användas för resor till 
sjukvårdande behandling, tandläkare m.m. som Region Västerbotten ansvarar över. Färdtjänst får inte 
användas för tjänsteresor. 

För att få åka med färdtjänst behövs ett särskilt tillstånd och det ansöks hos Tillståndsenheten för 
färdtjänst på Gator och parker. För att kunna ansöka om färdtjänst i Umeå kommun måste den sökande 
vara folkbokförd i kommunen. För att bli beviljad tillståndet ska resenären ha allvarliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska 
vara varaktig minst tre månader. Tillståndet gäller inom Umeå kommun. Efter särskild prövning kan 
personer som bor nära kommungräns beviljas resa 20 km från bostaden in i närliggande kommun. 

Egenavgiften baseras på Länstrafikens taxa för enkelbiljett med ett tillägg för den extra service som 
den kommunala färdtjänsten innebär som exempelvis att resan går från port till port (i markplan) och 
att föraren vid behov hjälper till in och ut ur fordonet, samt hjälper till med bagage. Den som har blivit 
beviljad färdtjänst i Umeå kommun har möjlighet att kvittera ut ett busskort för färdtjänstberättigad  
och får åka kostnadsfritt på busslinjer inom Umeå kommun.

Riksfärdtjänst
Tillgängligheten i buss, tåg och flyg förbättras hela tiden. Trafikbolagen erbjuder också kostnadsfri 
 assistans för att fler ska kunna resa med kollektivtrafik. Om en person ska resa mellan olika kommuner  
i Sverige och det inte räcker med trafikbolagens assistans finns riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för 
den som har en stor och varaktig (minst 6 månader) funktionsnedsättning som gör att hen inte kan  
resa till normala kostnader. Exempelvis kan det vara extra biljettkostnad för att personen behöver ha  
en ledsagare med sig. För att få resa med riksfärdtjänst behövs ett särskilt tillstånd och det ansöks om 
hos Tillståndsenheten för färdtjänst.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Det är endast  
i undantag som resa med personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Syftet med resan ska vara  
av fritidskaraktär. Den resande ska vara folkbokförd i Umeå kommun.

RIAK – resa i annan kommun
Kommunal färdtjänst är primär i förhållande till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas inte för en resa 
som kan göras med kommunal färdtjänst. Resenär kan vid behov erhålla resor i annan kommun, RIAK, 
för transport inom besökskommunen. RIAK beställs hos Tillståndsenheten för färdtjänst i god tid innan 
avresa. Maximalt 40 enkelresor på ett kalenderår kan användas i annan kommun. 
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Allmän kollektivtrafik i Umeå kommun

Figur 7. Turutbud vid hållplatserna i Umeå kommun år 2019.
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Kartan ovan visar att kollektivtrafiken i Umeå kommun har en hög täckningsgrad, det finns buss-
hållplatser i stort sett hela kommunen. Däremot finns det många hållplatser med låg turtäthet.  
I sommar stugeområdena söder om Umeå som till viss del omvandlats till permanentboende finns  
det få hållplatser. Kartan nedan visar turtätheten per hållplats i Umeå tätort.

Figur 8. Turutbud vid hållplatserna i Umeå tätort.

Kartan ovan visar att där befolkningstätheten är hög, där finns också hållplatser med hög turtäthet. 

Tabell 3. Antal resande per linjetyp år 2018.

Linjetyp Antal påstigande 2018

Umeå stadstrafik 9,3 miljoner

Övrig inomkommunal linjetrafik ca 900 000

Ringbilar ca 500 

Största antalet bussresor görs inom Umeå tätort. Det är också här som turutbudet är störst.  
Totalt finns 42 ordinarie busslinjer som finansieras av Umeå kommun, varav en som delvis trafikerar  
i Nordmalings kommun. Därutöver finns även 27 linjer som är anropsstyrda, så kallade ringbilar.  
Se mer om dem i bilaga 1.
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Figur 9. Stadsbusslinjer i Umeå. 

Ultra är ett varumärke för Umeå stadstrafik. I stadstrafiken idag finns 34 normalbussar (varav  
6 el bussar) respektive 34 ledbussar (varav 28 elbussar). I bilaga 3 finns en karta över linjenätet  dagtid. 
Nattetid trafikeras samma sträckningar, med undantag för Öst på stan där buss 1, 5, 8 och 9 kör 
 sträckningen via Östra Esplanaden–Kungsgatan–Hamrinsvägen och att linje 2 respektive 5 inte  trafikerar 
de stora handelsområdena.

Befolkningsutvecklingen har varit stark sedan år 2005. I figuren nedan har antal invånare  indexerats 
till 100 för år 2005 och man kan se att det har ökat. Även resandeutvecklingen har indexerats till 
100 för startåret, men denna har ökat mycket mer, den har fördubblats redan till år 2019. Justerat 
för befolknings ökningen innebär detta att antalet resor per invånare i Umeå tätort även den har 
 fördubblats under samma tid. Nu finns ett nytt fördubblingsmål, det gäller 2016–2030 och innebär  
att antal påstigande ska öka från ca 9 miljoner till 18 miljoner.
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Figur 10. Utveckling av resandet inom stadsbusstrafiken 2005–2019 jämfört med befolkningsökningen under samma tid15. 
Basåret är satt till 2005 vilket är det år som kommunens fördubblingsmål 2005–2020 gällde från.

Stomlinjer
Det finns tre stomlinjestråk i Umeå tätort som är utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Umeå, 
dessa är dagens linje 1, 8 och 9. Se karta nedan över stråkens sträckningar. Ca 85 % av Umeås tätorts-
befolkning (inklusive Röbäck, exklusive Ersmark och Tavleliden som är egna tätorter enligt SCB) bor inom 
500 m från en busshållplats i ett stomlinjestråk. Ambitionen är att dessa linjer ska ha en hög turtäthet. 
Idag körs linje 1 (Umedalen–Ersboda) och linje 8 (Tomtebo–Ersboda) vanligtvis med 10-minuterstrafik 
på vardagarna, förutom i högtrafik på eftermiddagen då de körs med 5-minuterstrafik. Linje 9 körs 
främst med 15-minuterstrafik, förutom 07.00–08.00 på morgonen då den körs sex turer per timme.

15 År 2005 är indexerat till 100 för att visa den relativa ökningen av befolkningstillväxten och resandet. Linjerna representerar 
alltså inte absoluta tal.
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Figur 11. Karta över stomlinjestråk utifrån bild i Fördjupning för Umeå – Umeås framtida tillväxtområde.16 

Kompletterande linjer
De kompletterande linjerna i stadstrafiken är dagens linje 2, 3, 5 och 7. Det finns även ett antal  buss linjer, 
72–81, som kallas direktbussar. De flesta är bussar som avgår i pendlingstid och passar till  skolornas 
och arbetsplatsernas start- och sluttider. Undantaget är buss 81 som avgår från centrum med jämna 
mellanrum under dagen och i stället för en snabb resa så är syftet att ta resenären nära målpunkter som 
vårdcentral, livsmedelsbutik och kyrka. Denna buss fungerar också som pendlingsbuss till verksamhets-
området Klockarbäcken i kombination med busslinje 1. Se bilaga 3 över dessa linjers sträckningar.

16 Umeå kommun, Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Umeå – Umeås framtida tillväxtområde, 2018
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Övrig inomkommunal kollektivtrafik

Busslinjer 
Förutom stadstrafiken finns 27 busslinjer som har både start- och målpunkt inom Umeå kommun.  
Av dessa är det endast nio som har turer under hela året, övriga är till främst för skolpendling och 
har således inga avgångar under skolornas sommarlov. Det är linjerna i kollektivtrafikstråken från 
Sävar, Holmsund, Obbola, Hörnefors respektive Tavelsjö som trafikeras under hela året. Även stråket 
mot Gräsmyr trafikeras hela året, dock endast med ett fåtal turer. I bilaga 1 finns en förteckning över 
 samtliga busslinjer som Umeå kommun finansierar och i kartan i figur 11 finns linjerna som trafikerar 
utanför Umeå tätort.

Figur 12. Regionala stomlinjestråk med start eller målpunkt i Umeå och inomkommunal kollektivtrafik, inkl. ringbilslinjer.  
Umeå kommun, Lantmäteri.
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Anropsstyrd trafik
Det finns även 27 anropsstyrda busslinjer, så kallade ringbilar, som avgår om en resenär beställt att 
turen ska köras. Tanken med ringbilstrafiken är att det ska finnas en möjlighet på landsbygd, där det är 
långt till närmaste busslinje eller serviceort, att ta sig till och från en linje eller till och från en serviceort. 
I Umeå kommun ska ringbilar normalt beställas minst en timme innan avgång och resan utförs vanligen 
av taxibil. Ringbilslinjerna är framför allt anslutningslinjer till inomkommunal eller regional busslinje för 
vidare färd, men kan också vara transport till närmaste serviceort eller till Vasa färjan, Holmöfärjan samt 
färjan till Norrbyskär. En ringbil ansluter till en stadsbusslinje (linje 5 i Ersmark). 

Många av kommunens ringbilslinjer har inte använts på flera år och under 2018 var det knappt 
500  resenärer totalt på samtliga linjer som är belagda med trafikplikt. Jämför med nästan 9,4 miljoner 
resor inom stadsbusstrafiken 2018. Sträckan Umeå–Vasafärjan drivs som kommersiell trafik17 och har 
särskilda villkor gällande taxa och bokningstid, här gäller att turen måste bokas tre timmar innan avfärd. 
Detta är kommunens mest använda anropsstyrda trafik med ca 30 000 påstigande per år (2019). Övriga 
ringbilar ingår i samma taxesystem som alla andra linjer som Länstrafiken har hand om. Dock kan bara 
enkelbiljetter köpas till dessa, periodkort och rabattkort kan inte användas. 

Tåg
Sedan 2010 går tågen på Botniabanan, främst regional och nationell trafik. Det finns en inomkommunal 
anslutning med tåg från Umeå Central och Umeå Östra till Hörnefors resecentrum. Under 2019 skedde 
drygt 27 000 tågresor från Hörnefors Resecentrum, (jämför med drygt 40 000 påstigande på bussarna, 
sammanslaget samtliga hållplatser i Hörnefors.) Kommunen och Trafikverket planerar även för utökade 
tågpendlingsmöjligheter med kommande Norrbotniabanan och ett stationsläge i Sävar.

Allmän regional kollektivtrafik
Umeå kommuns huvudnoder för regional kollektivtrafik är Vasaplan, Universitetssjukhuset, Umeå 
 Busstation, Umeå C och Umeå Ö. Busspendling sker både in till och ut från Umeå. På flera regionala 
linjer finns det även möjlighet till inomkommunala resor, exempelvis buss 16 mot Vindeln och buss 21 
mot Skellefteå via Burträsk. 

Anslutning till pendlingsorter 
Det är möjligt att pendla med kollektivtrafik till/från Umeå till Vännäs, Bjurholm, Vindeln,  
Robertsfors, Nordmaling, Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik. Samtliga orter trafikeras med  
Region  Västerbottens stombusslinjer. Nordmaling och Vännäs trafikeras av buss och tåg. I kartan  
nedan finns  information om restid från Umeå till dessa orter. Det är alltså relativt lång restid till  
samtliga  närliggande  kommunhuvudorter.

17 De påstigande på denna linje är inte medräknade i övrig ringbilsstatistik.
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Figur 13. Karta med pendlingsorter och ungefärlig restid från dessa.
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Relativ restid, kollektivtrafik och bil
För att få en uppfattning om kollektivtrafikens tidsmässiga attraktivitet gentemot bilkörning på en viss 
sträcka kan man räkna ut en kvot mellan restiden för buss och privatbil. Restidskvoten är ett mått på 
hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken är jämfört med bilen utifrån restid. En vanlig bild som brukar 
visas i dessa sammanhang är den s.k. Stockholmsgrafen som utgår från restidsdata för Stockholm från 
en prognos för år 2030 som är framtagen 1997. 

Figur 14. Stockholmsgrafen. Andelen resande med kollektivtrafik som funktion av restidskvoten kollektivtrafikresa/bilresa18.

Den grafen visar att det finns tydliga samband mellan en god restidskvot och kollektivtrafikens 
 marknadsandel i olika relationer. Ett examensarbete19 från Lunds universitet har tagit fram en 
 motsvarande graf för medelstora kommuner (däribland Umeå kommun) och den visar samma  
mönster, ju lägre kollektivtrafikkvot, desto högre kollektivtrafikandel. Men givet samma restidskvot  
når inte dessa kommuner upp till samma kollektivtrafikandel som Stockholms prognosticerade andel.  
Se exempel från Umeå nedan.

18 Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting, Kol-TRAST (2012) 

19 Olausson, B och Solvin D, Restidskvotens påverkan på färdmedelsvalet En undersökning av sambandet  
för mellanstora kommuner
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Figur 15. Andelen resande med kollektivtrafik som funktion av restidskvoten kollektivtrafikresa/bilresa i Umeå stadstrafik.

Enligt planeringshandboken TRAST (Trafik för en attraktiv stad)20 bör inte restiden med buss vara mer 
än 1,5 gånger längre än med bil, dvs. en restidskvot på 1,5. Restider i tätort på över 30 minuter bör 
undvikas, oavsett restidskvot. Restidskvoten blir mindre både genom att minska kollektivtrafikens 
restid och genom att öka biltrafikens restid. Umeås trendlinje ligger dock lägre än Stockholms, och med 
en restidskvot på 1,5 når vi endast upp till ca 30 % kollektivtrafikandel, medan Stockholm vid samma 
 restidskvot beräknas nå upp till 50 % kollektivtrafikandel21.

Restider för kollektivtrafik jämfört med bil i Umeå 
Umeå kommuns Lantmäteriavdelning har tagit fram restidskvoter för 17 målpunkter i Umeå: Gymnasie-
skolor, stora arbetsplatser/arbetsplatsområden samt fritids- och servicemålpunkter. Restiden för buss är 
beräknad med hjälp av Länstrafikens öppna API som modifierats för att passa denna analys. I detta fall 
är det oviktade restider och i stället för att ha med turtätheten som en parameter har ett antal klockslag 
för ankomst till målpunkten valts. För en del av målpunkterna har det räknats på fler än en ankomsttid, 
vilket innebär att det totalt handlar om 22 analyser.

I analysen har följande parametrar för restiden använts:

Buss: Gångtid till hållplats + väntetid + restid (+ eventuell bytestid) + gångtid från hållplats.

Bil: Gångtidsschablon 5 min + restid (skyltad hastighet –10 %) + 5 minuter parkeringssökstid + tid för 
parkering + gångtid från parkeringsplats.

För målpunkter där det kan vara lång parkeringssökstid eller långt avstånd från parkeringsplats till 
 målpunkten har alltså bilens restid sannolikt underskattats, exempelvis Rådhustorget.

Startpunkterna är mittpunkten i respektive sexsiffrigt nyckelkodsområde. Se www.umea.se/kartor för 

20 Boverket, Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. Trafik för en attraktiv stad Handbok utgåva 3.

21 Olausson, B och Solvin D, Restidskvotens påverkan på färdmedelsvalet En undersökning av sambandet  
för mellanstora kommuner
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kartor över nyckelkodsområdena. 
Tabell 4. Analyserade målpunkter och ankomsttider.

Målpunkt Ankomsttid Ankomsttid Ankomsttid Veckodag

Komatsu (Klockarbäcken) 06.30 08.00 Vardag

Volvo 06.30 08.00 Vardag

Västerslätt 06.30 Vardag

Universitetssjukhuset (NUS) 06.30 08.00 Vardag

Dragonskolan 08.00 Vardag

Forslundagymnasiet 08.00 Vardag

Maja Beskow-skolan 08.00 Vardag

Midgårdsskolan 08.00 Vardag

Rådhustorget 08.00 10.00 Vardag/lördag

Söderslätts handelsområde (Avion) 10.00 Lördag

Gammliavallen 10.00 Lördag

IKSU Sport 10.00 Lördag

Ishallen 10.00 Lördag

Navet 10.00 Lördag

Nolia 10.00 Lördag

Stora Birk 10.00 Lördag

Strömpilen 10.00 Lördag

Analyserna visar att de flesta målpunkter går att nå från en stor del av kommunen, men ofta går det  
2–5 gånger fortare att köra bil än att åka buss.

Figur 16. Restidskvoter från områden i Umeå tätort till Rådhustorget med ankomsttid 08:00 en vardag i november 2018.
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De målpunkter som har lägst restidskvot är Umeå centrum (Rådhustorget, framme 08.00) och 
 Universitetssjukhuset (Framme 06.30 och 08.00). Där understiger kvoten i vissa områden 1, d.v.s. 
det går fortare att åka kollektivt än att köra bil. Det gäller främst centrala delar samt i närheten 
av  hållplatser där inomkommunala linjer stannar i Umeå tätort. Som tidigare nämnts är de största 
målpunkts områdena enligt resvaneundersökningen centrum, sjukhuset, Ersboda och Västerslätt.

Ifall startpunkten är Mariehem är restidskvoten någorlunda för att åka till Ersboda (Stora Coop), men 
större delen av kommunen har en restidskvot på mer än 2 för att åka till Ersboda. Till Umeås fjärde 
största målpunkt Västerslätt är det en restidskvot på som bäst 2–5, men från en stor del av kommunen 
går det mer än fem gånger fortare att åka bil än att åka kollektivt.

Övriga restidskvotskartor finns i bilaga 2.
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Miljö och hälsa

Luft, kvävedioxid och partiklar
Umeå har likt många andra städer luftföroreningar som kommer från motorfordon, särskilt tunga 
fordon. Miljö- och hälsoskydd mäter Umeås luft året om. Mätningar visar att halten kvävedioxid sjunker 
i Umeå men att miljökvalitetsnormen överskrids i centrala staden. Kvävedioxid är en skadlig  förorening, 
men även en viktig markör för andra föroreningar från förbränningsmotorer. De högsta halterna 
 kvävedioxid alstras vintertid vid låga temperaturer i kombination med låg vindhastighet, vilket ofta leder 
till så kallad inversion, då luftföroreningarna från trafik stannar i gatunivå.

Det är idag grövre partiklar som slitagepartiklar från bromsar, däck, väg och halkbekämpning som 
har negativa effekter på hälsan på kort sikt. Det är inte klarlagt i vilken utsträckning slitagepartiklar 
från vägtrafik medverkar till hälsoeffekter på lång sikt. Hastig acceleration och inbromsning samt hög 
fordonsvikt gör att det skapas och virvlar upp mer partiklar. Vridmoment och därmed accelerations-
förmåga är större för elfordon. Luften har blivit bättre i Umeå genom främst att bilavgaser har  blivit 
 renare samt att dammbindningsåtgärder mot partiklar används. De högsta halterna av partiklar 
 uppmäts på vårvintern i samband med snösmältningen.22

Buller och vibrationer
Buller och vibrationer påverkar vår hälsa. Det är det vanligaste miljöproblemet i Sverige.  Trafikbuller 
är en stressfaktor som påverkar både hälsa och välbefinnande. Längs många gator i Umeå har 
 stadsbussarna varit den dominerande bullerkällan, om bullerproblemet kvarstår nu när kollektivtrafiken 
använder en högre andel elfordon utreds just nu. Tunga fordon kan orsaka vibrationer i byggnader och 
det gör att vi kan få svårt att somna och att vi får störd sömn som kan leda till koncentrationsproblem 
och trötthet.23 

Miljözon 
I centrala Umeå finns en miljözon där äldre tunga fordon (lastbil och buss med totalvikt på över 3,5 ton) 
inte har tillträde pga. högre avgasutsläpp än nyare fordon.  

För att förbättra luftkvaliteten i Umeå är genomfartstrafik med tung lastbil förbjuden genom Umeå 
centrum, på väg 503 mellan Söderslättsrondellen och Ersbodarondellen. Trafik som har ärenden till 
centrum eller Västerslätts industriområde är fortsättningsvis tillåten. Västra Esplanaden ingår inte  
i miljözonen då Trafikverket är väghållare men kommunens ambition är att inkludera Västra Esplanaden 
när väghållaransvaret övergår till kommunalt väghållaransvar. Umeå kommun upphandlar bara bussar 
som klarar miljözonskraven.

22 Naturvårdsverket. Luftguiden – Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

23 Umeå kommun, Åtgärdsprogram mot buller 2019–2023
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Kostnader för allmän kollektivtrafik  
i Umeå kommun
Allmän kollektivtrafik finansieras via biljettintäkter – vanligtvis ca 50 % av kostnaden – och via 
 underskottsfinansiering från det offentliga. Under de senaste åren har kostnadsökningarna för 
 kollektiv trafiken i Sverige varit stora samtidigt som resandeutvecklingen varit låg. Enligt statistik från 
bussbranschen har resandet ökat med drygt 20 % samtidigt som kostnaderna stigit med över 60 %. 
Kollektivtrafikens stora utmaning i Sverige är att hantera behovet av tillkommande kollektivtrafik inom 
de ramar som det offentliga har möjlighet att tilldela.

År 2018 hade stadstrafiken i Umeå kommun en kostnadstäckning på 60 %. Övriga kollektivtrafiken  
i kommunen hade för samma period 50 % kostnadstäckning.

Den allmänna kollektivtrafiken i Umeå har under många år haft en långsam kostnadsutveckling, de 
 senaste åren har dock kostnaderna för lokaltrafiken ökat. En faktor är den allmänna befolknings-
tillväxten i Umeå tätort, dock är kostnadsutvecklingen en av de lägsta i landet. I och med att 
befolknings ökningen framför allt skett i kollektivtrafikstråken har det funnits möjlighet till ett ökat 
turutbud då befolkningstätheten ökat. Se resandeutvecklingen i figur 10. Andra faktorer som påverkar 
kostnaderna är:

• Tillskapande av kollektivtrafik i nya områden

•  Fler fordon i trafik i befintliga linjer på grund av ökande resandevolymer

•  Högre kostnader för det fossilfria drivmedlet HVO

•  Satsningar på elbussar

•  Satsningar på fordon i regiontrafiken med lågentréutförande för att göra kollektivtrafiken  
tillgänglig för fler
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Figur 17. Kostnadsutveckling för allmän kollektivtrafik i Umeå kommun

Kostnaden per invånare har stigit från 584 kr år 2010 till 801 kr år 2018. Som synes i figuren ovan så har 
dock kostnaden per resa sjunkit från 8,50 kr till 7,93 kr under samma tidsperiod, se figur 16.
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Utformning av gaturum

Kommunal gata där buss i linjetrafik körs 
Det finns en överenskommelse inom Umeå kommun att vid nybyggnation av en gata som ska trafikeras 
av stombusslinje, i nya områden som exempelvis Tomtebo strand, ska körbanan vara minst 7,5 meter 
bred för att säkra hög framkomlighet för kollektivtrafiken. Är gatan 7,5 meter kan två bussar mötas 
obehindrat i skyltad hastighet större delen av året, även vintersäsong.

I befintlig bebyggelse, i exempelvis de centrala stadsdelarna, där omgivande bebyggelse och andra 
behov i gaturummet konkurrerar om ytan trafikerar stombusslinjer smalare gator. Körbanebredderna 
varierar mellan 6,2–9,5 meter. I dagsläget försöker kommunen uppnå åtminstone 7,0 meters körbane-
bredd på stomlinjestråk i befintlig bebyggelse om det är dubbelriktad kollektivtrafik.

För övriga gator som trafikeras av lokaltrafik finns inga beslut avseende bredder, men äldre praxis är att 
gator där övriga bussar i linjetrafik trafikerar ska ha 6 meter bred körbana, medan nuvarande praxis är 
minst 6,5 m. Är gatan 6,5 m kan bussarna mötas obehindrat under barmarksperioden, vintertid måste 
bussförarna sakta in vid möte av annat stort fordon då vägbanan blivit smalare på grund av plogvallar 
vid sidorna.

Utformning av gaturum i andra kommuner i Sverige och Finland
Vi har frågat kollegor i ett antal andra kommuner/regioner i Sverige och Finland hur de utformar 
gaturummet utifrån ett kollektivtrafikperspektiv, se tabell i bilaga 4. Gemensamt bland dessa är att 
gatubredden ska vara minst 7 meter på stomlinje och 6,5 på kompletterande linje.  Hållplatsavstånden 
är vanligen 300–500 meter i tätort, men längre än så på landsbygden. Från bostad till hållplats är 
avstånden 400–1 000 meter beroende på landsbygd/stad samt vilken bostadstyp som finns i området. 
Lägenhetstäta områden har kortare avstånd till hållplatsen än villaområden. I vissa län finns så kallad 
närtrafik, där den som har långt till närmsta hållplats kan få subventionerad taxiresa till hållplatsen. 
Väderförhållanden och snömängd påverkar gaturummet. Där det blir snörika vintrar måste det planeras 
för snöupplag i gaturummet. 

Prioritering av kollektivtrafik i gaturummet
För att kollektivtrafiken ska vara så tidsmässigt attraktiv som möjligt, är det viktigt att busstrafiken 
flyter smidigt utan onödiga stopp mellan busshållplatserna. Därför är de flesta gator med buss i 
linjetrafik  huvudled eller är kompletterade med väjningsplikt för anslutande gator. Kollektivtrafikens 
 framkomlighet behöver dock ställas i relation till andra trafikslags behov samt trafiksäkerhet i staden. 
Med anledning av det kan kollektivtrafiken inte alltid ges ett optimalt utrymme för sin framkomlighet 
och ibland behövs farthinder för att kommunen ska kunna uppnå Nollvisionens intentioner. Avvägningar 
mellan de olika trafikslagen ska göras enligt riktlinjerna i kommunens fördjupade översiktsplaner24 25. 

Umeå kommun har genomfört två utredningar av farthinder på kollektivtrafikstråk i Umeå26. Kortfattat 
kom båda två fram till att befintliga farthinder i Umeå inte innebär att gränsvärdet eller insatsvärdet 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter överskrids. Trots detta kan vibrationerna upplevas som störande 
och obehagliga. 

24 Umeå kommun, Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Umeå – Umeås framtida tillväxtområde. 2018.

25 Umeå kommun, Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för de centrala stadsdelarna. 2011.

26 Sigma Civil: Mätning Transdev rapport. 2018–2019. Tyréns: Helkroppsvibrationer hos busschaufför, Transdev, Umeå. 2019
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Figur 18 nedan visar var det finns olika sorters farthinder, cirkulationsplatser samt  signalreglerade 
 korsningar, både med och utan bussprio. Figuren visar att de flesta farthinder på stomlinje finns på 
 linje 8 i östra stadsdelarna, särskilt på Tomtebo. Cirkulationsplatser sänker hastigheten och ökar 
 trafiksäkerheten i korsningspunkter. De minskar dock framkomligheten för buss mer än för bil vilket 
innebär att den relativa restiden gentemot bil ökar. De flesta busspriosignalerna finns Öst på stan  
och nedre Haga. Historiskt har det bara vara stadsbussarna som har utrustning så att de kan dra nytta 
av bussprion, men sedan 2020 finns möjligheten även för Länstrafikens övriga fordon. När det gäller 
farthinder på lokallinje så utmärker sig linje 5 på Östra Kyrkogatan där det är åtta farthinder på en  
kort sträcka.

Figur 18. Busstråk, huvudleder, väjningsplikt, signalreglerade korsningar (bussprio), farthinder.

Utformning av statlig väg där buss i linjetrafik körs
Trafikverket ska utforma alla sina vägar enligt kraven27, och till viss del råden i VGU28 (Trafikverkets 
regler för vägar och gators utformning), oavsett om vägarna trafikeras av buss i linjetrafik eller inte. 
 Kollektiv trafik ska främjas vid ny- och ombyggnad av väg och på vägar med ett mycket högt antal bussar 
per dygn görs särskilda riskanalyser.

27 Trafikverket, Krav – VGU, Vägars och gators utformning

28 Trafikverket, Råd – VGU, Vägars och gators utformning
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Drift och underhåll av gator  
med buss i linjetrafik 

Kommunens vinterväghållning av stomlinjestråk  
och övriga gator med buss i linjetrafik
De kommunala gator som trafikeras av bussar i linjetrafik snöröjs, halkbekämpas och isrivs med 
 högsta prioritet. Mer information om kommunens prionivåer finns på Umeå kommuns webbsida.29 
Halk bekämpning på stomlinjenätet sker rutinmässigt varje vardag vid vinterväglag, för att dessa ska 
hålla hög standard även vintertid, detta sker under merparten av vinterhalvåret då behov  föreligger. 
 Laddstationerna för elbussarna isrivs kontinuerligt. Utlastning av snö sker på sträckor där behov 
 föreligger för att framkomligheten ska påverkas så lite som möjligt. Det finns sandlådor utplacerade vid 
 busshållplatser där halka ofta uppstår, tex på grund av lutning. Ny budget för vinterväghållning antas 
varje år. Den styr kvaliteten på vinterväghållningen och påverkar därmed bussens framkomlighet och 
resenärers  framkomlighet och tillgänglighet till och från busshållplats.

Trafikverkets vinterväghållning av stomlinjestråk  
och övriga gator med buss i linjetrafik
På statliga vägar i kommunen är det ingen skillnad på vinterväghållningen oavsett om sträckan trafikeras 
av buss i linjetrafik eller inte, däremot går de flesta busslinjerna på vägar med en hög standardklass. 
Större delen av de statliga vägar som inomkommunal kollektivtrafik körs på är Trafikverkets standard-
klass 4 (till exempel väg 363, 364, 531 till Holmsund, väg 642 via Täfteå till Sävar). E4 och E12 har länets 
högsta driftsklass, standardklass 3. Entreprenören har dubbelt så lång tid på sig att snöröja och halk-
bekämpa sidoanläggningar, som till exempel bussfickor och busshållplatser, jämfört med intilliggande 
körbana. Trafikverket rekommenderar en separat vintertidtabell på de mindre trafikerade vägarna.

29 www.umea.se/vinter
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Fordon
Dessa fordon trafikerar kollektivtrafiken inom Umeå kommun. 

Tabell 5. Olika busstyper som används i Umeå kommun.

Tvåvåningsbuss Boggibuss Ledbuss Normalbuss Minibuss Personbil

Umeå stadstrafik x x

Inomkommunal trafik x x x x

Regiontrafik x x x x

Ringbilar x x

Dimensionerande fordonstyp är boggibuss, den bussmodell som kräver mest utrymme. Regiontrafiken 
bekostas inte av Umeå kommun, men eftersom flera linjer har start/målpunkt i Umeå centrum behöver 
vi även planera för dessa fordon.

Blå buss på Vättarnas Allé, Tomtebo. Foto: Fredrik Larsson.



38

Hållplatser

Hållplatstyper i Umeå kommun
De vanligaste busshållplatserna i Umeå tätort är raka busshållplatser (körbanehållplats). I undantagsfall 
finns fickhållplatser kvar, där bussen behöver svänga av körbanan med risk att resenärer som  förbereder 
sig för avstigning faller i bussen pga svängrörelsen. I högtrafik är det svårt för bussen att komma ut 
på körbanan igen vid avfärd. Ett exempel på fickhållplats är hållplats Paradisgränd på Umedalen. Det 
finns även några klackhållplatser, exempelvis hållplats Parkvägen längs Östra Kyrkogatan. Hållplatser 
med ett lågt antal resande kan ha en hållplatstopp fäst på en lyktstolpe, som hållplats Blåbärsstigen på 
 Berghem. Den grundtypritning för busshållplatser som finns i Umeå kommuns Teknisk handbok30 gäller 
raka busshållplatser. 

Utanför tättbebyggt område är vägrenshållplatser och fickhållplatser vanligast, se VGU för utformning 
av hållplatstyper31. Det finns även ett antal så kallade fiktiva hållplatser som varken har förhöjd kantsten 
eller ens en hållplatstopp, dessa kräver lokalkännedom av såväl resenärer som busschaufförer. Dessa 
har dock mindre än tio passagerare per vardagsdygn. Riktlinjer för hållplatsutrustning är just nu under 
framtagande. Länstrafiken i Västerbotten beräknar att de är klara i april 2020.

Hållplatserna med flest påstigande i Umeå kommun finns i tabellen nedan.

Tabell 6. Hållplatser med flest antal påstigande i Umeå kommun.

Hållplatsnamn Totalt antal påstigande 2019 

Vasaplan 2 771 913

Universitetssjukhuset 937 103

Ålidhems Centrum 331 606

Mariehems Centrum 264 016

Renmarkstorget 253 113

Universum 200 571

Kärnvägen 174 364

Umeå Busstation 168 544

Ö.Ersboda 166 721

Söderslätts handelsomr. 151 501

Nydala 147 211

Byttgränd 139 971

Inkl. 25 % schablon för mobilbiljetter.

De hållplatser som har flest påstigande ligger vanligtvis vid stora målpunkter. Från Vasaplan (4,5 gånger 
fler resenärer än Umeå Airport) nås många målpunkter i centrum och detta är Norrlands största 
 k ollektivtrafiknod. Vid hållplatsen Nydala finns både bostäder och arbetsplatser, medan hållplatsen 
 Östra Ersboda domineras av bostäder. Den största hållplatsen utanför Umeå tätort är Himmelska 
 fridens torg i Holmsund som har drygt 44 000 påstigande per år.

30 Umeå kommun, Teknisk handbok för gator och parker

31 Trafikverket Krav-VGU
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Bytespunkter
Den mest trafikerade hållplatsen i Umeå kommun är Vasaplan och det är också där flest byten  
 mellan  olika busslinjer sker. Andra stora bussterminaler med många hållplatslägen som många  
busslinjer  passerar eller utgår ifrån är Universitetssjukhuset och Umeå busstation, som även har 
 anslutning till tåg. Vid dessa tre bytespunkter finns möjlighet till stationsledsagning för personer  
med funktionsnedsättningar.

Förutom de stora terminalerna ovan finns det många hållplatser där ett stort antal informella byten 
sker, se tabell 4. Observera att övergångstiden är två timmar från resans start, för att det exempelvis 
ska vara möjligt att lämna på förskola utan att behöva lösa två biljetter. Denna relativt långa bytestid 
innebär också att i ett ”byte” kan det hinnas med t.ex. inköp och en resa med samma linje tillbaka igen. 

De tre stora bussterminalerna är överst i tabellen, därefter kommer de informella bytespunkterna  
i storleksordning efter antal byten. Notera att det sker relativt få byten mellan busslinjer vid Umeå 
 busstation. Fogvägen är den hållplats som har relativt flest byten, 37 % av alla påstigande.

Tabell 7. Stora bytespunkter och inkluderar en schablon på 25 % mobilbiljetter.

Hållplatsnamn Trafikerande linjer Total antal 
 påstigande

Varav antal byten Andel byten

Vasaplan 28 linjer 2 771 913 930 209 34 %

Universitetssjukhuset 25 linjer +Y-buss 937 103 241 283 26 %

Universum 2, 5, 8, 9, 72, 118, 121 200 571 57 420 29 %

Renmarkstorget 1, 3, 5, 7, 8, 16, 76, 78, 81, 
114, 115, 120, 127, 133 253 113 54 283 21 %

Mariehems Centrum 1, 2, 7, 12, 17, 20 264 016 40 389 15 %

Växthuset 2, 5, 8, 72, 118, 121 118 854 36 509 31 %

Fogvägen 1, 2, 5, 17, 120 74 625 27 388 37 %

Ålidhems Centrum 5, 8, 75, 121, 179 331 606 27 011 8 %

Ö.Ersboda 1, 8 166 721 18 989 11 %

Kylgränd 2,8, 76 120 815 18 625 15 %

Ersboda handelsområde 2 68 423 13 284 19 %

Östermalmsgatan 1, 5, 8, 9 110 116 13 244 12 %

Söderslätts handelsomr. 2, 126 151 501 12 814 8 %

Församlingsgården 1, 2, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 
55, 75, 118, 121, 123, 124 105 681 11 543 11 %

V.Ersboda Centrum 2, 5, 8 104 080 10 266 10 %

Umeå Busstation 12, 14, 20, 21, 31, 63, 98, 
100 + Y-buss 168 544 9 616 6 %
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Parkeringar
Cykelparkeringar finns vid ett flertal av kommunens busshållplatser. Vid resecentrum i Hörnefors finns 
totalt 68 bilparkeringsplatser varav 18 bilparkeringsplatser har motorvärmare. De sistnämnda kostar  
en mindre summa per dag för vintersäsongen, övrig tid är samtliga parkeringsplatser gratis för 
 bilisterna. Förutom denna finns inga iordningsställda pendlarparkeringar avsedda för kombinationen  
bil och kollektivtrafik. 

Identifierade brister gällande kollektivtrafiken  
i Umeå kommun

Identifierade brister enligt Kollektivtrafikplan 2020–2023, UKF 
Bussarnas framkomlighet påverkas av biltrafiken och det skapar problem i Umeås centrala delar samt i 
universitets- och sjukhusområdet. Under de senaste åren har två tillkommande fordon krävts på linjer 
2 och 5 för att hantera försämrad framkomlighet genom Universitets- och sjukhusområdet utan att nya 
turer erbjuds resenärerna. Bilköer i anslutning till Tomtebo skapar problem för den regionala kollektiv-
trafiken till/från Sävar/Täfteå vilket gör att tidtabellen måste göras om alternativt fler fordon anskaffas 
för att bibehålla turtätheten. Befolkningstillväxten ställer krav på utformningen av de gator och vägar 
som nyttjas av kollektivtrafiken, och de noder som finns för att skapa ett sammanhållet  transportsystem 
behöver vara tillräckligt kapacitetsstarka. Det finns även behov att stärka trafiken primärt under 
 morgonrusningen, i synnerhet på linjerna 1 och 8. 

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande för timmedelvärde och dygnsmedelvärde 
på Västra Esplanaden. De fordon som nyttjas i kollektivtrafiken behöver därför minska utsläppen av 
växthusgaser. Alla fordon inom kollektivtrafiken är ännu inte fossilfria och det finns fortfarande fordon 
som inte är tillgängligt utformade för personer med funktionsnedsättning. 

Region Västerbotten genomför kontinuerligt förändringar i sin linjestruktur vilket inneburit att de  
i en allt mindre omfattning kör in i byarna utan väljer genare trafikeringsalternativ. Detta har skapat  
en  försämring av kollektivtrafiken i delar av kommunen.

Synpunkter och felanmälningsärenden från medborgare  
och trafikoperatör till Umeå kommun 
Umeå kommun uppmanar kommuninvånarna att lämna synpunkter, ställa frågor eller göra  felanmälan 
via webbformulär, app eller via telefon. Även ärenden som nuvarande trafikoperatör Transdev har 
 rapporterat registreras i samma system. Tonvikten bland inkomna ärenden ligger på felanmälan, få 
 lämnar synpunkter eller ställer frågor. Felanmälningarna handlar till övervägande del om akuta åtgärder. 

Under ett år, 1 juli 2018–30 juni 2019, registrerades 16 593 ärenden hos Umeå kommun. Av de  
542 ärenden som rör kollektivtrafik inrapporterades 439 ärenden av allmänheten. Allmänhetens 
 ärenden avser huvudsakligen problem vid busshållplatser (56 %), varför en uppdelning har skett  
i  generella ärenden respektive ärenden rörande busshållplatser. 103 ärenden inrapporterades av 
 trafikoperatören Transdev. 
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Figur 19. Antal inrapporterade ärenden till Umeå kommun som rör buss och busshållplatser 2018/2019.
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Synpunkter och felanmälningar  
från allmänheten

Buss, generella ärenden
Umeå är en norrländsk kustkommun med snörika vintrar och växlande temperatur med halka som 
följd. Analysen (figur 8) visar att flest ärenden, 97 st, rör Vinterväghållning såsom halkbekämpning och 
 snöröjning. Den största andelen, ca. 2/3 av dessa, rör problem som påverkar bussens  framkomlighet. 
1/3 rör halka och framkomlighet för resenär. Av de 30 ärenden som rör Trafiksäkerhet handlar 
 majoriteten av ärendena om skador i gatans beläggning medan en mindre andel ärenden rör bussarnas 
hastighet. Av de 11 ärenden som redovisas som Trafikplanering finns ärenden om turtäthet, tid som 
det tar att åka buss jämfört med bil, vägbulor samt placering av busshållplats. Av de 16 ärenden som 
rör Trafikreglering handlar majoriteten om framkomligheten för bussen i konkurrens med bilen  medan 
ett mindre antal ärenden rör framkomligheten för oskyddade trafikanter såsom gående, cyklister 
samt personer med funktionsnedsättningar. Vad gäller de 10 ärenden som rör miljöstörningar handlar 
 majoriteten av ärenden om damm från bussar medan några få rör buller och vibrationer.
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Figur 20. Ärenden som rör buss generellt, inrapporterade från allmänheten 2018/2019.
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Buss, busshållplats
Samma mönster återfinns vid busshållplatser, även här är en hög andel ärenden som rör 
 vinterväghållning, 106 av 248 ärenden. 83 st handlar om åverkan på själva busskuren och 32 ärenden 
beskriver nedsmutsning av platsen. De ärenden som handlar om trafiksäkerhet beskriver mestadels 
skador i beläggning eller problem med översvämning, ett fåtal ärenden handlar om säker tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättningar. Bland de fyra ärenden som redovisas som trafikplanering 
handlar samtliga om placering (läge) av hållplatsen. Då det gäller de fyra ärenden om miljöstörningar  
vid busshållplatsen så handlar tre om buller. Det finns också några enstaka ärenden som handlar om 
åsikter om reklam och hur utrustningen på busshållplatsen bör utformas.
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Figur 21. Ärenden som rör busshållplats, inrapporterade från allmänheten 2018/2019.

Synpunkter och felanmälningar från Transdev (trafikoperatör)
Från Transdev inkommer huvudsakligen ärenden om vinterväghållning. 72 av 103 ärenden rör 
 halkbekämpning, isrivning av vägbanor samt snöröjning för bussarnas framkomlighet. Då det gäller 
trafiksäkerhet handlar de flesta ärenden om skador i ex. vägbeläggning. Både kategorin Bussprio  
och Trafikregleringar handlar om ärenden som rör bussarnas framkomlighet. 
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Figur 22. Ärenden inrapporterade från Transdev 2018/2019.
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Synpunkter och felanmälningsärenden från medborgare till Länstrafiken
Länstrafiken uppmanar också kommuninvånarna att lämna synpunkter, ställa frågor eller göra 
 fel anmälan via webbformulär, app eller via telefon. Tonvikten bland inkomna ärenden ligger på 
 klagomål, en mindre andel lämnar synpunkter, ger beröm eller lämnar förslag till förändringar. 

Under ett år, 1 juli 2018–30 juni 2019, registrerades 851 ärenden som rör kollektivtrafik inom Umeå 
tätort samt 581 ärenden som rör busslinjer som trafikerar de större närliggande tätorterna. 42 ärenden 
registrerades för linjer som trafikerar mindre orter. 

Störst andel av ärenden för tätorten rör klagomål för körstil (153 st) och bemötande (135 st), därefter 
följer klagomål om att resenär blivit frånåkt (87 st). För de linjer som trafikerar de större orterna utanför 
tätorten utgörs störst andel av ersättningsanspråk (74 st) och klagomål för försening (73 st) som tillsam-
mans utgör en fjärdedel av ärendena. Därefter följer klagomål för körstil (72 st). För de mindre  trafikerade 
linjerna fördelar sig 42 ärenden mellan kategorierna utan övervikt mot någon specifik kategori.
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Trygghet och säkerhet 
Länstrafiken i Västerbotten följer det gemensamma programmet för trygghet och säkerhet som 
tagits fram av bussbranschen: Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska 
 Bussbranschens riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Trafikverket.

Olycksstatistik
Antalet skadade i eller i närhet av buss i Umeå är få32. Ett uttag från en treårsperiod (2015–2018) visar 
att totalt 32 personer blev skadade. 48 % av de resande blev skadad pga. hård inbromsning/ acceleration 
från start. De flesta blev lindrigt skadade. Under samma treårsperiod blev 20 personer skadade  
i Västerbottens län, Umeå borträknat. 45 % skadades pga. upphinnandeolycka. De flesta blev  
lindrigt skadade.

Säkerhet vid hållplatser
Länstrafiken jobbar för ökad trygghet på hållplatser i länet. Solcells-
belysning har testats i Lycksele och tänds när någon rör sig inne 
i  busskuren. Förhoppningen är att testet fungerar så bra att fler 
 hållplatser i Västerbotten får solcellsbelysning, främst för de håll-
platser som saknar elanslutning. Reflexsnurror finns på ett antal 
busshållplatser i Västerbotten. Reflexsnurrorna används för att stärka 
säkerheten på busshållplatserna samt uppmärksamma bussföraren 
att det finns påstigande på busshållplatsen.  Reflexsnurran riktar 
 uppmärksamheten mot resenären.

Vid Sörfors skola finns ett ljussystem (SeeMe) som även uppmärk-
sammar förbipasserande bilister på att personer vistas vid buss-
hållplatsen. Ett blinkande ljussken startar när personer med en 
särskild aktiveringsreflex närmar sig hållplatsen.

Trygghet i anslutning till busshållplatser
Det är inte undersökt specifikt hur Umebor upplever tryggheten 
till och från busshållplatser. Från den nationella trygghetsunder-
sökningen anges dock att mer än fyra gånger så många kvinnor har 
valt annan väg eller annat färdsätt på grund av oro för att utsättas  
för brott jämfört med män. 

Även när det gäller personer som helt och hållet avstått från en aktivitet på grund av rädsla för att 
 utsättas för brott, så skiljer sig svaren mellan män och kvinnor, mer än dubbelt så många kvinnor uppger 
att de stannat hemma. Under 2019 har bevakningen på bussarna och i anslutning till Vasaplan ökats för 
att bussförarna upplevt en ökad otrygghet.

32 Datauttag från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)

Reflexsnurra

Ljussystemet SeeMe
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Information och biljetter

Biljetter år 2020
Biljetter kan lösas via app och SMS, i biljettautomat, betalas med betal/kreditkort i förköp på reseinfo 
eller ombud eller ombord på buss. 25–30 % av alla biljettköp görs idag för appen.

Biljettyper
Biljett kan lösas som enkelbiljett eller som rabattkort, periodkort, besökskort, årskort eller reskassa.

Reskassa laddas med valfri summa (100–3 000 kr) på ett vanligt busskort. Kortet gäller under 
 obegränsad tid på stadstrafiken i Umeå, Länstrafiken och Norrtåg samt på bussar i Västernorrland, 
Norrbotten och region Jämtland/Härjedalen. 

Priser
Biljetter kan lösas för följande kategorier. Det blir alltid förmånligare pris med förköp.

• Barn/tonåring 7–19 år, hund

• Ungdom 20–25 år samt vuxna från 65 år

• Vuxen 26–64 år

• Besökskort

Information
I appen Ultra vill mer säljs enkelbiljetter, besökskort (24 eller 72 timmar) och periodkort. Där finns även 
tidtabeller, hållplatser och hållplatstider. 

Information om kollektivtrafik både lokalt i Umeå och regionalt i Västerbotten finns på webbsidan  
www.tabussen.nu 

Sommaren 2019 infördes ett realtidsystem för stadstrafiken som innebär att resenären via appen kan få 
en uppdaterad bild av var bussen befinner sig just nu.

Under 2020 införs systemet i hela länet, inklusive den inomkommunala busstrafiken i Umeå kommun. 
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Framtidens resenärer
Vad anser svenska kvinnor och män om framtidens kollektivtrafik?

Samhällsbarometern är en enkätundersökning som är statistiskt säkerställd på riksnivå. Nedan följer 
korta sammanfattningar av undersökningarna 2018 och 2019 avseende kollektivtrafik.

Samhällsbarometern 201833

2018 fick cirka 3 000 personer i åldrarna 18–74 år svara på frågor om hur de tror att det svenska 
 samhället kommer att se ut år 2050 inom områdena boende, trafik, samhälle, miljö och teknik.

Svenska folket tror att kollektiva färdmedel kommer att vara vanligare än personbilar innan år 2050. 
Närmare hälften av svenskarna förutspår att tunnelbanetåg och spårvagnar kommer att vara de 
 vanligaste transportmedlen. På andra plats hamnar bussar, 38 %, följt av små eldrivna poddar och 
 cyklar. 49 % anger att de kommer att åka kollektivt för att leva mer miljövänligt. Hela 92 % tror att 
 självkörande fordon kommer vara en självklar del i trafiken och 53 % tror att transportmedlen huvud-
sakligen kommer att drivas av el. Dessutom tror många att leveranser av post, paket och produkter 
kommer ske via självkörande, eldrivna poddar och drönare. Men framför allt att gatorna kommer vara 
mycket mindre belastade av motortrafik och att fler kommer att välja att cykla och åka kollektivt.

Samhällsbarometern 201934 
2019 svarade cirka 3 300 personer i åldrarna 18–74 år på 35 påståenden som beskriver hur smarta 
de 20 största städerna upplevs inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik, där Umeå 
 placerade sig på åttonde plats.

Drygt varannan svensk upplever att kollektivtrafiken fungerar mycket bra. Dessutom anser lika många, 
55 %, att det finns väl fungerande mobilapplikationer för kollektivtrafiken. 

Endast 17 % av svenskarna tycker att det finns en tydlig vision för hur trafiken i städerna ska utvecklas  
i framtiden. Samtidigt uppger 43 %t att de inte känner till om en sådan vision existerar.

Att staden har en väl fungerande kollektivtrafik är det som prioriteras högst av svenskarna inom 
 trafikområdet. Då kollektivtrafiken anses vara ett av de mest miljöeffektiva alternativen har den en 
stor betydelse i utvecklingen av smarta och hållbara städer. Detta har förmodligen att göra med att 
 motsatsen, alltså en icke fungerande kollektivtrafik, påverkar invånarna negativt. Detta bevisar att 
 kollektivtrafiken dels är något som är bra att ha i den smarta staden, dels är något som måste finnas  
för att invånarna ska kunna röra sig fritt. 

Framtidens mobilitet – initial kartläggning av långsiktiga invånarbehov  
i Umeå kommun
På uppdrag av Umeå kommun genomfördes 2019 en kvalitativ undersökning i form av ca 12 djup-
intervjuer med fokus på långsiktiga mobilitetsbehov. Resultatet är inte representativt för befolkningen 
som helhet men ger en inblick i hur människor i Umeå tänker om mobiliteten i framtiden.

Framtidens mobilitetsparadis är enligt deltagarna en stad som inte är konstruerad enbart utifrån effek-
tiv förflyttning, utan som ger större vikt till njutbara, flexibla och bekväma resor. Deltagarna vill förflytta 
sig själva och sin packning enkelt, styrt genom enkla tjänster och utan behov av avancerad planering. 

33  Projektengagemang. Samhällsbarometern 2018.

34  Projektengagemang. Samhällsbarometern 2019.
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Faktorer som de intervjuade uppgav skulle göra att de skulle vilja ta bussen mer var; hög turtäthet, hög 
pålitlighet (tex att bussen inte kommer för sent, för tidigt eller är full), bra yttäckning, att det finns plats 
att ta med sig saker man handlat, billigare biljetter med längre övergångstid och att tjänsterna kopplade 
till bussresande, t ex appar och betalningsmodeller, fungerade bättre.

Projektet visar att kostnadsbilden är mer komplex än att ”bussen är för dyr” eller att parkeringspriset 
styr bilanvändandet. Snarare är resans totala kostnad det viktiga, där kostnader i tid, bekvämlighet och 
klimatpåverkan väger tungt. 

Trender inom mobilitet
Hur människor transporterar sig kan inom en relativt snar framtid förändras genom den teknik-
utveckling som sker inom mobilitetsområdet och de möjligheter som detta medför. 

Fyra makrotrender gällande mobilitet har identifierats35. Dessa trender är; 1) Automatisering, 
2)  Elektrifiering, 3) Uppkoppling, Digitalisering och data, samt 4) Delad mobilitet.  Automatiseringen 
av fordon förväntas bidra till ökad säkerhet och optimering av trafiken i tätbebyggda områden. 
 Elektriska fordon erbjuder en mer hållbar mobilitet med minskade lokala emissioner och koldioxid-
utsläpp.  Digitaliseringen, och i synnerhet Internet of Things (IoT), förväntas kunna bidra till ett  smartare 
 transportsystem och ge möjligheter för utveckling av nya mobilitetstjänster. Tanken bakom delad 
 mobilitet är att mindre resurser används och i gengäld blir resan för användaren billigare och mer 
 tillgänglig. Ett sätt att öka attraktiviteten för delad mobilitet är att kombinera olika mobilitetstjänster 
vilket brukar kallas Mobility as a Service (MaaS). Detta begrepp bygger på att synen på mobilitet växlar 
från den traditionella privatbilscentrerade synsättet, till synen på mobilitet som en tjänst för att smidigt 
röra sig från en plats till en annan där valet av trafikslag inte styrs av vad man äger utan av hur den 
specifika resan genomförs på bästa sätt. Nyckeln till att få ett sådant system att fungera är att  förenkla 
betalning och planering av resetjänster genom att samla dem på samma plattform. Andra trender 
inom området inkluderar First/Last mile-lösningar och mikromobilitet. Mikromobilitet är en term för 
olika  former av lätta fordon som är designade för en eller två passagerare och First/Last mile-lösningar 
 handlar om resenärens första eller sista sträcka på deras resväg, mellan till exempel busshållplats och 
arbete eller hemmet. 

Hur dessa trender påverkar framtidens kollektivtrafik är svårt att förutspå och är till stor del  beroende 
av hur de nya teknikerna implementeras. Den traditionella kollektivtrafiken kan utvecklas och 
 kompletteras och i framtiden utgöra en grund i människors mobilitet, bland annat i kombination med 
MaaS-tjänster och nya first/Last mile-lösningar som gör resande med kollektivtrafiken mer attraktivt. 
Olika former av automatiserade, uppkopplade fordon skulle också kunna möjliggöra kollektivtrafik  
i glest befolkade områden eller för delar av befolkningen för vilka den traditionella kollektivtrafiken  
är otillgänglig.

35 Baid, V. och Hjälmdahl. M. Trends in Mobility: A literature study of macro and current trends in mobility of people and goods 
with a focus on urban environment.
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