
Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun 

Samrådsyttranden och svar från samråd våren 2021 
 

Akademiska hus 
Genomgående i programmet ser vi att kollektivtrafiknoden som är belägen vid NUS norra del och 
som i sin östra del når fram till huvudcampus på vissa sidor i dokumentet benämns med olika namn 
Umeå t.ex. Umeå Östra, Universitetssjukhuset. Denna kollektivtrafiknod har genom att platserna för 
de olika trafikslagen fysiskt i princip sitter ihop en unik möjlighet att kommuniceras som ett 
sammanhållet tydligt resmål.  Universitets- och sjukhusområdet samt Universitetsstaden är 
vedertagna namn för hela området man kommer till. Kan en namngivning för hela 
kollektivtrafiknoden med starkare koppling till området vara till fördel för såväl buss- som 
tågresenärer?  
I programmet finns ett antal åtgärder listade som har nära anknytning till huvudcampus där 
Akademiska Hus är fastighetsägare. Vi är väl medvetna om att framkomligheten i området är en 
utmaning för kollektivtrafiken och vi är därför positiva till att frågan utreds och att åtgärder 
genomförs. Vi ser fram emot ett samarbete redan i utredningsskedet. 
Vi hittar ingen skrivning om konsekvenserna för kollektivtrafiken som ska genom Universitets- och 
sjukhusområdet kopplat till utbyggnaden av Lilljansområdet, Tomtebo Strand och Olofsdalsområdet 
(kanske har vi inte läst tillräckligt noga).  Vi förmodar dock att byggandet av ovanstående områden 
kommer att innebära en ökning av bil-, gång- och cykeltrafik genom Universitets- och 
sjukhusområdet och vi är därför intresserade av att få ta del av resultaten från de kommande 
utredningarna som ska klargöra konflikterna mellan ovanstående trafikslag.  Vi ser fram emot en 
fortsatt god samverkan i att utveckla Umeå till en än mer hållbar stad där kollektivtrafiken är en 
viktigt del. 

 

Svar 
Förslaget att se över namngivningen för hela kollektivtrafiknoden vid Umeå 
Östra/Universitetssjukhuset/Campusområdet för att med starkare koppling till området vara till 
fördel för såväl buss- som tågresenärer är en bra idé. Namnet Umeå Östra är dock beslutat utifrån 
nationella riktlinjer för namn på tågstopp, varför en namnändring blir svår att få till.  
Vad gäller trafikökning som konsekvens av tillkommande bebyggelse samt förslag på utredning av 
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken i anslutning till Campusområdet är Akademiska hus en 
självklar part i det kommande utredningsarbetet. 
 

Kommunal ArbetsplatsKlubb Umeå Trafik - AKUT 
Kommunal ArbetsplatsKlubb Umeå Trafik – AKUT anser att rekommendationerna när det gäller 
bussförarnas hälsa i (Bussbranschens dokument) Bussar och gupp är otillräckliga.  
De vill helst inte ha några gupp alls. AKUT ställer sig positiva till påstigning via bakdörrarna och vill ha 
fortsatt stängd framdörr även efter pandemin. För att snabba upp påstigningen önskar de att alla 
bussbiljetter ska vara köpta i förväg. De ger också ett antal förslag på platser för 
framkomlighetsåtgärder. 

 

Svar 
För att värna de oskyddade trafikanterna – på gator med busstrafik är dessa ofta resenärer på väg till 

och från busshållplatser – behövs farthinder för att minska ner motorfordonens hastighet. Särskilt 

när det gäller stomlinjerna 1, 8 och 9 försöker vi hitta alternativa lösningar, men inget vi hittills 



prövat får ner hastigheterna lika mycket som rätt utförda gupp. Det finns några s.k. kuddgupp i 

Umeå, men det är inte bara bussar som kan grensla dessa, även alla andra stora fordon, vilket gör att 

dessa inte är lika effektiva som konventionella gupp.  
Bussar och gupp är det dokument som Trafikverket, arbetsmiljöverket, SKR, kollektivtrafikhuvudmän 

och representanter från bussbranschen enats om och tills något nytt dokument tagits fram utgår vi 

från detta.  

De senaste åren har det utvecklats många nya fartdämpningsanordningar, de är dock ännu inte 

testade i kombination med vinterväghållning. Sådana vill vi gärna testa i våra busstråk i Umeå. 

Bussförarna är inte bara chaufförer utan också de personer som resenärerna träffar på och de som 

ska hjälpa resenärer som behöver assistans, t.ex. med att ge råd om färdväg eller fälla ut ramp för 

personer med hjälpmedel. De tester som idag utförs med förarlösa fordon på andra orter har ändå 

alltid med en förare, inte en som kör utan en som fungerar som en värd. 

Ju fler personer som köpt sin biljett i förväg, desto bättre. Än så länge bedömer vi dock att 

möjligheten att köpa biljett på bussen är mycket viktig för förstagångsresenärer och sällanresenärer.  

Det är önskvärt att stadsbussarna får en gemensam körväg dygnet runt Öst på stan, det skulle 

underlätta orienteringen för våra resenärer. Det som ställer till det är kombinationen av äldre hus, 

buller och vibrationer.  

Vi tackar för övriga åtgärdsförslag och sparar dem till kommande program då detta program dels 

fokuserar på stomlinjestråken, dels har en mycket kort genomförandetid. Akuta problem 

utreds/åtgärdas givetvis omedelbart.  

 

BioFuel Region 
Den övergripande målsättningen och ambitionen att resorna med kollektivtrafik, cykel och till fots 

ska överväga och utgöra minst 65 % år 2025 är mycket bra. BioFuel Region saknar dock tydlig 

uppföljning av 65 %-målet och basår för målen. De önskar ett mer ambitiöst fossilfrimål och lyfter 

fram biogas. BioFuel Region efterfrågar också kampanjer eller liknande för att få människor att byta 

bil mot buss igen. De efterfrågar tuffare målsättning för andelen förnybart drivmedel. De tycker att 

det är bra att satsning på bytespunkter lyfts i programmet. De önskar en stomlinje till Tavleliden och 

fler åtgärder för kollektivtrafik på landsbygd, inklusive utredning om hur nyttja pendlingstid som 

arbetstid vid hög restidskvot, Park and Ride-lösningar med laddplatser. 

Svar 
Sist i programmet finns målen inklusive de indikatorer som vi ämnar at följa upp. Dock har basåret 

2019 fallit bort på flera platser i denna text, detta lägger vi till igen. Tack för att ni uppmärksammade 

oss på detta. Uppfyller vi dessa mål bedömer vi att kollektivtrafiken i Umeå kommun blir mer 

attraktiv och ger därigenom ett ökat kollektivtrafikresande. 

Vi har valt att inte sätta mål för kollektivtrafikens andel av det totala resandet i detta 

kollektivtrafikprogram. Dels för att vi då indirekt skulle sätta mål för gång och cykel som har egna 

program, dels för att de hållbara färdsätten inte ska behöva ha en inbördes tävlan. Det är minst lika 

bra om Umeborna väljer att gå eller cykla som att vi väljer att åka buss. 

I Umeå är alla tre hållbara färdsätt (gång, cykel och kollektivtrafik) högst prioriterade. Detta medför 

att det ibland kan uppstå konflikter dessa färdsätt emellan. Vi har valt att i första hand prioritera 



huvudcykelstråk och stomlinjestråk. Ifall det blir konflikter mellan dessa genomförs en utredning för 

den enskilda platsen och avvägning görs från fall till fall utifrån ett antal parametrar. 

Representanter från Umeå kommun deltar i Region Västerbottens samarbete för kollektivtrafikens 

återhämtning och måluppfyllelse (SAMÅKOLL). Detta syftar till att kollektivtrafiken i länet ska vara 

beredd när restriktionerna släpper och Folkhälsomyndigheten inte längre avråder från att åka 

kollektivt. 

I och med att linje 8 förlängts till hållplats Lyktvägen har större delen av de boende på Tavleliden max 

500 m till närmaste stomlinjehållplats. Ännu närmare finns hållplats för linje 118 som visserligen går 

mycket mer sällan, i gengäld är restiden betydligt kortare. 

Det ”gamla” målet om minst 75 % förnybara bränslen har vi nått för länge sedan, idag drivs 

stadsbussarna till 100 %, och i det närmaste 100 % av landsbygdsbussarna av förnybara bränslen (el 

respektive HVO). Eftersom ingen upphandling gällande fordon planeras innan programmets målår 

2025 har vi inte alls berört frågor som innebär utbyte av dessa. Förutom att elbussarna släpper ut 

betydligt mindre koldioxidekvivalenter så är de även mycket tysta i jämförelse med övriga bussar. Vi 

tar med oss frågan om övriga bränslen till nästa kollektivtrafikprogram. 

Under 2019 genomfördes ca 10,5 miljoner bussresor i Umeå kommun, varav ca 9,5 miljoner av dessa 

genomfördes i stadstrafiken. Detta avspeglar också utbudet, den som vill åka buss i Umeå centralort 

har många turer att välja på. Turtätheten ökades dock i stråken mot Tavelsjö, Sävar, 

Holmsund/Obbola inför år 2020, precis innan pandemin alltså.  

Den främsta åtgärden i programmet för att öka kollektivtrafikens attraktivitet på landsbygden är att 

rusta upp busshållplatser och deras anslutningsvägar. Detta sker i dialog med Trafikverket som är 

väghållare och Region Västerbotten som både beslutar om investeringar gällande busshållplatser 

längs statlig väg samt finansierar de bussar som går mellan kommunhuvudorterna.   

Cykeltrafik behandlas inte i detta program, men synpunkterna har lämnats vidare till Trafikverket 

samt ansvariga för cykel inom Umeå kommun. 

 

Byaknuten Sörmjöle  
Sörmjöleborna känner sig tvingade att använda bilen för att klara kommunikationerna. Byaknuten 

lyfter ett antal förbättringar till kollektivtrafikprogrammet.  

Svar: En del av förslagen handlar inte om kollektivtrafik och skickas därför vidare till berörda 

myndigheter respektive verksamheter inom Umeå kommun.  

Byaknuten Sörmjöle vill att de befintliga planerna på en tågstation ska realiseras. 

Svar: Vi inom kollektivtrafikprogrammet har dock ingen kännedom om att en tågstation har 

diskuterats för Sörmjöle.  

Vidare vill byaknuten ha en busslinje som trafikerar Bovikenvägen vidare mot Hörnefors under 

morgon och kväll. 

Svar: Detta är inte aktuellt inom programmets genomförandetid men tas med till framtida 

kollektivtrafikprogram.  

En lokalbusslinje önskas längs Norrmjölevägen till Sörmjöle. Från Sörmjöle via E4 med hållplats vid 

Åhedån till Umeå. 



Svar: Linje 126 trafikerar denna sträcka idag.  

Slutligen önskas hållplatser vid flyget för de busslinjer som går E4 norrut. 

Svar:  Från flygets hållplatser går linje 80, 125 och 127. För att ta sig norrut behöver man ta sig in till 

Vasaplan eller busstationen via flygbussen-linje 80 för att ta sig norrut. Önskemål om att bussar 

norrut längs E4 från Umeå även ska angöra flygplatsen skickar vi vidare till UKF Kollektivtrafik samt 

Regionala kollektivtrafikmyndigheten.   

 

Bygderådet 

Synpunkt att program ej tar höjd för insatser för att återfå resenärer från landsbygden efter pandemin 

Bygderådet framför synpunkt om att programmet ej tar höjd för insatser som behövs för att återfå 

resenärer från landsbygden efter pandemin. 

Svar: Vi håller med om att det kan se tunt ut i åtgärdslistan när det kommer till åtgärder som syftar 

till att öka resandet på landsbygden. Detta beror dock på att det gjordes stora satsningar i ökat 

turutbud i tillväxtstråken i samband med att de nya trafikavtalen startade där vid årsskiftet 2019 - 

2020. På grund av pandemin och de reserestriktioner som funnits sedan tidigt förra året har dock 

denna hamnat i skymundan och ambitionen är därför att jobba med information och marknadsföring 

av dessa satsningar efter pandemin lagt sig. Vidare finns det ytterligare åtgärder i listan som bedöms 

ha en positiv påverkan på resandet i tillväxtstråken, exempelvis förbättring av hållplatser, förbättrad 

information inför och under resan samt på terminaler, snabbare biljettköp på buss med mera. 

Prioriteringsordningen som föreslås i programmet har tagits fram för att maximera nyttan för de 

pengar och resurser som planeras investeras i kollektivtrafiken under den kommande 

programperioden - vanligen är potentialen till resandeökningar som störst där det redan finns stort 

resande. Med detta sagt så ser vi i arbetsgruppen precis som ni att det finns behov av en översyn av 

kollektivtrafiken på landsbygden, något som nämns i ett stycke under rubriken ”Utblick efter år 

2025”. Vi har dock gjort bedömningen att en sådan översyn tyvärr inte hinns med inom denna 

programperiod. 

 

Synpunkt att dela upp kollektivtrafikprogrammet 

Bygderådet har lämnat synpunkt om att programmet bör delas upp i en del för stadstrafiken och en 

del för landsbygdstrafiken. 

Svar: I framtagande av detta program diskuterades just detta men landade sedan i en lösning där vi 

behandlar all trafik i samma del. Detta då många resor inom kommunen både sker med stadstrafik 

och landsbygdstrafik med byten däremellan. Dessutom berör många åtgärder både stadstrafiken och 

landsbygdstrafiken. 

 

Synpunkt om tillförlitlighet 

Bygderådet framför en synpunkt om att tillförlitligheten i byten på vissa platser i landsbygden ofta är 

låg med anslutande bussar som missar varandra eller att bussarna kör förbi väntande passagerare.  

Svar: Detta är givetvis inte bra men är något som följs upp och hanteras löpande av Länstrafiken 

genom bland annat dialog och vite med de entreprenörer som kör respektive linje. 

 



Synpunkt om trafiksäkerhet 

Bygderådet framför en synpunkt om att trafiksäkerheten vid många hållplatser är dålig. 

Svar: Vi är medvetna om detta och har flera åtgärder i programmet som syftar till att förbättra 

trafiksäkerhet, trygghet och komfort på hållplatserna inom hela kommunen. 

 

Synpunkt om parkeringsplatser 

Bygderådet framför en synpunkt om att det finns behov av pendlarparkeringar i de större naven på 

landsbygden. 

Svar: Vi är medvetna om detta och har en åtgärd i programmet som syftar till att studera 

möjligheterna till och införandet av pendlarparkeringar i kommunen. 

 

Synpunkt om nav utanför stadskärnan 

Bygderådet framför synpunkt om att det bör finnas större möjligheter att byta från landsbygdstrafik 

till stadsbussar i stadens utkanter för att enklare nå större målpunkter utan att behöva åka in till 

centrum. 

Svar: Vi ser även detta behov och har därför föreslagit en åtgärd i programmet som syftar till just 

detta. 

 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden anser att de föreslagna åtgärderna utifrån de tre insatsområdena svarar väl mot 
nuvarande direktiv och vad programmet syftat att fokusera på. De påminner om att alla 
trafikprogram ska samordnas med varandra. Byggnadsnämnden efterfrågar vilken tidsperiod 
strategin omfattar och när i tid som åtgärderna ska vara genomförda. Referensår för målen saknas. 
Undran om vart uppföljning redovisas. Önskan om att kollektivtrafik ska finnas på plats tidigt i nya 
stadsdelar. och möjliggöra hållbara transportsätt i och till stan.  
Slutligen anser Byggnadsnämnden att Umeå kommun ska: 

- Utveckla koncept som pendlarparkering, cykelpool, Bus Rapid Transit med mera för att 
minska biltrafiken i centrala Umeå och möjliggöra hållbara transportsätt i och till stan. 

- Utveckla spårbunden kollektivtrafik mellan Umeå och Holmsund.  
- Utreda och genomföra riktade satsningar för att öka mäns hållbara resande.  

 

Svar 
Kollektivtrafikprogrammet har målår 2025 och ambitionen är att alla åtgärder ska vara genomförda 
till dess. Åtgärder för pendlarparkeringar och Bus Rapid Transit finns i programmet, men 
cykelåtgärder lämnar vi till andra program. Uppföljning av alla trafikprogram ska redovisas årligen för 
Tekniska nämnden i ett gemensamt bokslut. I sista delen av programmet, i utblick efter 2025, finns 
förslag om utredning gällande spårvagn. År 2025 vet vi också mer om pågående åtgärdsvalsstudie 
gällande persontrafik på spår Umeå-Holmsund. Riktade satsningar för att öka mäns hållbara resande 
görs redan idag i projektform, men mer kan göras! 
 

Centerpartiet 
Övergripande synpunkt 



Inledande i Centerpartiets remissvar framfördes synpunkten att de upplever det som att det sätts ett 

likhetstecken mellan hållbarhet och kollektivtrafik och att landsbygden då kan uppfattas som 

ohållbar då potentialen till en hög andel kollektivtrafikresor är låg där. 

 

Svar: Vår ambition har inte varit att ge landsbygden en sådan negativ bild. I grunden utgår 65 %-

målet från att det inte finns samma möjligheter till kollektivt resande för alla över allt och att det 

därmed inte är möjligt till 100 % resor med hållbara färdsätt i Umeå tätort. Detta gäller i ännu större 

utsträckning för landsbygden. Vi ska justera formuleringarna så dessa nyanser framgår bättre för 

läsarna. 

Synpunkt om avgiftsfri kollektivtrafik till äldre 

Centerpartiet för fram en synpunkt om att personer över 67 bör kunna resa avgiftsfritt med 

kollektivtrafiken i Umeå kommun för att stimulera kollektivt resande i denna ålderskategori och 

överföra delar av resandet från färdtjänsten. 

Svar: Detta är en god idé som vi tar med oss men vi har tyvärr inte utrymme att undersöka detta 

under denna programperiod. 

Synpunkt om trafikutredning för landsbygden 

I Centerpartiets remissvar har de en synpunkt om att programmet bör innefatta en övergripande 

trafikutredning för landsbygden för att finna ytterligare hållbara kollektiva färdsätt. 

Svar: För detta kollektivtrafikprogram har avgränsningen varit allmän kollektivtrafik vilket exkluderar 

färdsätt som samåkning, merutnyttjande av kommunala fordon och så vidare. Men det är en bra idé 

som vi tar med oss inför arbetet med utformning av avgränsningar och innehåll i nästa 

kollektivtrafikprogram. 

Synpunkt om matartrafik på landsbygden 

I Centerpartiets remissvar för de fram synpunkter om att införa ny matartrafik på landsbygden för att 

utöka kollektivtrafikstråkens upptagningsområde.  

Svar: Vi känner till att det finns ett generellt behov av lösningar på landsbygden som nuvarande 

system inte fyller. Vi tackar för inspelet av ”8:an” och ”Täfteå-Innertavle-Tavleliden-8:an-Yttertavle” 

som båda är intressanta lösningar. Vår bedömning är dock att en översyn av denna typ av trafik inte 

kommer hinnas med under denna programperiod men att det kommer vara något vi behandlar i 

nästa kollektivtrafikprogram. 

Fritidsnämnden 
Fritidsnämnden framhåller vikten av en fungerande kollektivtrafiklösning med koppling till och från 

landsbygden. Det är av stor vikt att bussturtätheten mellan landsbygd och centrum kan tillgodoses 

även under kvällar och helger då tid för fritidsaktiviteter i olika former är som störst för gemene man. 

Det är även under dessa tider de större publikdragande idrottsarrangemangen äger rum. Det finns 

även ett behov av kollektivtrafik från centrum till landsbygd för att nå besöksmål som friluftslivs-och 

rekreationsområden. Det behovet är större under helgerna. 

I åtgärdstabell på sidan 36 bör samtliga nämnder ansvara för att Informera om närmaste 

busshållplats samt vilken/vilka linje/r som trafikerar den för alla kommunala anläggningar, då 

kommunala anläggningar och fastigheter omfattar arbetsplatser, skolor, omsorg, kultur-och 

fritidsanläggningar. Detsamma bör gälla för åtgärden att uppmana evenemangsarrangörer och andra 

som hyr kommunala lokaler att informera sin målgrupp om hur de tar sig till platsen på ett hållbart 

sätt. 



Kollektivtrafiken ska kunna vara ett självklart alternativ vid resande till och från olika frilufts-och 

idrottsanläggningar. Därför är det viktigt att detta blir en av grundförutsättningarna vid nya 

linjedragningar. Extraturer sätts in till och från anläggningar vid större publikevenemang.  

Svar 
Syftet med kollektivtrafikprogrammet och översiktsplanens tillväxtstråk är att öka efterfrågan i 

befintliga kollektivtrafikstråk på landsbygden så att högre turtäthet och täckning över fler av dygnets 

timmar för kollektivtrafik på landsbygden kan uppnås. Detta ökar tillgängligheten till såväl 

målpunkter inom Umeå tätort som till målpunkter inom de mindre tätorterna inom kommunen och 

på landsbygden. 

Det stämmer att alla kommunens nämnder har intresse av att informera om hur kollektivtrafiken kan 

användas för att resa till olika målpunkter inom kommunen. Den aktuella åtgärden gäller dock enbart 

de anläggningar som har vägbeskrivningar för biltrafik på kommunens hemsida. 

Åtgärd gällande att uppmana evenemangsarrangörer och andra som hyr kommunala lokaler att 

informera sin målgrupp om hur de tar sig till platsen på ett hållbart sätt justeras enligt 

Fritidsnämndens förslag. 

Frågan om hur kollektivtrafiken hanteras vid större evenemang, exempelvis förstärkning av 

kollektivtrafiken, kommer att utredas enligt åtgärd i detta program. 

Funktionsrätt och PRO 
Organisationerna önskar gratis/billigare kollektivtrafikresor för seniorer. De har också   önskemål om 
att strategiska målpunkter för äldre ska nås med buss och att stomlinjer och lokallinjer ska 
synkroniseras bättre tidsmässigt. De önskar mindre fokus på kort restid och har hellre nära till 
hållplats (max 200 m till hpl) och ostressig påstigning. De påtalar också att det tar tid att lära om att 
ta buss i stället för bil. 
Önskemål om annan typ av bänkar vid hållplatser och fler rullstolsplatser på bussarna. De menar att 
dokumentet Bus Nordic har för låga minimikrav när det gäller utformning som passar personer med 
funktionsnedsättning. De saknar också redovisning av målens basår.  

 

Svar 
Redan idag är kollektivtrafiken i Umeå subventionerad till 40–50 % per bussbiljett och det finns 

rabattkort för personer som är 65 år och äldre som fungerar oavsett vilken tid på dygnet resenären 

väljer att åka. Det vore intressant att titta på ytterligare prisreduktion vid lågtrafik. Dock är det 

mycket korta perioder varje dygn som kan räknas som lågtrafiktid i Umeå. Strategiska målpunkter 

beaktas alltid vid nya linjedragningar, skicka gärna in förslag på nya målpunkter som skulle behöva 

bättre tillgänglighet med kollektivtrafik.  

 Ju kortare restider, desto fler väljer buss istället för bil och Umeå kommun har då större chans att nå 

målet om att 65 % av resorna ska ske med hållbara färdmedel år 2025.  

I valet mellan täta avgångar och kort gångavstånd till hållplats föredrar resenärer i allmänhet det 

förstnämnda. Enligt ÖP ska det vara max 500 meter från bostad till hållplats i stomlinjestråk. 

Majoriteten av Umeås centralortsbefolkning har max 300 meter till hållplats. Samtidigt finns det 

andra resenärsgrupper som värderar närhet till busshållplats högre än kort restid. Idag finns ett stort 

antal ringbilslinjer på landsbygden avsedda för serviceresor. Det är många olika linjer, men få 

resande. Denna trafik bör utvecklas för att i stället erbjuda en grundläggande mobilitet oavsett 

boende i landsbygd eller i tätort. 



Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken håller just nu på att ta fram en standard för 

utrustning på hållplatser i Västerbotten. I detta ingår även bänkar. 

Bus Nordic är en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar har tagits fram för att ha en jämn 
och hög standard på de fordon som levereras till kollektivtrafikutförare i Norden. Det är inte primärt 
ett tillgänglighetsdokument, men det följer Europeiska unionens direktiv gällande tillgänglighet i 
bussar (som finns i ECE-reglemente 107, bilaga 8), ett direktiv som även är inarbetat i 
Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som 
tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare (TFNS 2016:22) och som styr de svenska reglerna för 
utformning av bussar. 

Syftet med bussbranschens dokument Bus Nordic handlar alltså inte endast om tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. Vi har flyttat texten om detta dokument till kvalitetsavsnittet.   

Vi beklagar att ni upplever att ni inte varit delaktiga vid framtagande av kollektivtrafikprogrammet. 

Representanter som funktionshinderrådet valt ut har träffat projektgruppen vid tre tillfällen varav vid 

ett av dessa deltog även ledamöter från pensionärsrådet. Personer från arbetsgruppen har vid flera 

tillfällen medverkat med information hos funktionshinderrådet där rådet haft möjlighet att fråga och 

lämna synpunkter. Genom tillgänglighetstrateg har funktionshinderorganisationer och 

pensionärsrådet haft möjlighet att lämna synpunkter och berättelser om egna upplevelser av 

kollektivtrafiken i Umeå kommun. Synpunkterna har sammanfattats i en nulägesbeskrivning som 

överlämnades till arbetsgruppen för kollektivtrafikprogrammet.  

Till sist vill vi säga att vi uppskattar att två stora organisationer lämnat in ett gemensamt yttrande. 

 

Jämställdhetsutskottet – JUSK 
JUSK önskar tydligare skrivningar om olika gruppers möjligheter att lämna synpunkter, särskilt 
personer som inte har svenska som modersmål. De vill att kollektivtrafikprogrammet ska synliggöra 
skillnader i kollektivtrafikåkande mellan kvinnor och män och att det synliggörs att kvinnor känner sig 
mindre trygga på allmän plats. Önskemål om satsningar på kollektivtrafik till mansdominerade 
arbetsplatser. De tipsar om rapporten "Jämlika Liv 20" som Umeå kommun nyligen tagit fram. JUSK 
önskar att åtgärd om inventering av otrygga platser omformuleras för att bli mer konkret. De önskar 
även omformulering av åtgärd gällande autonoma fordon och efterfrågar könsuppdelad statistik där 
så är möjligt. 
 

Svar 
Gällande detta första kollektivtrafikprogram genomför vi inga fler samråd, men för framtiden 
är vi mycket positivt inställda till nya sätt att nå grupper som annars inte kommer till tals. Nationellt 
finns det många rapporter som visar på stora skillnader mellan mäns och kvinnors 
kollektivtrafikåkande, men enligt Umeå kommuns senaste resvaneundersökning (från 2014) är det 
inte så stor skillnad i vår kommun. Däremot går och cyklar kvinnor i betydligt högre utsträckning här. 
Sedan 2014 har antalet bussresor ökat mycket och vi ser fram emot kommande resvaneundersökning 
för att se om även andelen (av det totala resandet) också ökat. Kanske har skillnaden mellan mäns 
och kvinnors kollektivtrafikresande också förändrats? Senaste åren har kampanjer för hållbart 
resande till mansdominerade arbetsplatser genomförts, t.ex. inom projektet ”den koldioxidsnåla 
platsen” och fler är planerade med start under hösten 2021.  

Vi har lagt till hänvisning till Jämlika liv 20 gällande trygghet. Vi redovisar däremot ingen specifik 
statistik för den upplevda tryggheten till och från hållplats, eftersom sådan inte finns att tillgå. Därför 
är en av de föreslagna åtgärderna i programmet att inventera och lokalisera otrygga platser kopplade 



till kollektivtrafik. Eftersom målåret för programmet är redan år 2025 har vi strukit åtgärden om 
autonoma fordon. Vi bedömer att innan dess är det inte aktuellt med sådana i Umeå och vi väljer att 
satsa våra resurser på att hinna med övriga åtgärder.  
 
Där vi har könsuppdelad statistik redovisas den. När det gäller antal påstigande vet vi dock inte vilket 

kön resenärerna som blippat sina biljetter har. 

Kulturnämnden  
Kulturnämnden ställer sig bakom grunderna och principerna till Kollektivtrafikprogram för Umeå 
kommun. Kulturnämnden anser att det är viktigt att medborgarnas möjligheter att åka kollektivt till 
bibliotek, museum, teater, musikscener och till andra olika kulturevenemang och dess olika 
kulturarenor beaktas. Kulturnämnden anser att det bör tas i beaktande att socioekonomisk status 
inte får vara ett hinder förtillgång till kultur-, och fritidsaktiviteter. 

Svar 
Kommunen delar denna synpunkt och ett syfte med kollektivtrafikprogrammet är att öka 
tillgängligheten till de olika målpunkter som finns i kommunen, exempelvis kulturarenor, för de som 
reser med kollektivtrafiken. 

 

Länstrafiken i Västerbotten 

Synpunkt om ansvar 

I Länstrafikens remissyttrande påpekar de att vissa åtgärder ligger inom ramen för Länstrafikens 

ansvarsområde. 

Svar: Vi är medvetna om detta och har anmärkning om det i vår interna åtgärdslista som ligger till 

grund för programdokumentet. Vi har omformulerat dessa åtgärder så det tydligare framgår att 

Länstrafiken ansvarar för dem. 

Synpunkt om kollektivtrafiknoder i Umeå tätort 

I Länstrafikens remissyttrande har de synpunkter om att en flytt av all regionbusstrafik till Umeå 

Central och Umeå Östra på sikt kan påverka det kollektiva resandet negativt. 

Svar: Detta är en riktlinje som är beslutad genom översiktsplanen Fördjupning för Umeå och som 

varit en förutsättning i arbetet av kollektivtrafikprogrammet. Riktlinjen har tagits fram för att 

säkerställa framtida kapaciteten av angöringsplatser för lokaltrafiken då det inte finns mycket 

utrymme för expansion av kollektivtrafiknoden Vasaplan. 

Vi är medvetna om att en bra kopplingen mellan stadsbusstrafiken och regiontrafiken är av 

betydande vikt för en viss del av resandet i kommunen och har i programmet två åtgärder som har 

till syfte att förenkla byten på och mellan noderna. I en framtid finns även tankar om att direkt 

sammanbinda Umeå C med en ny lokalbusshållplats längs linje 8’s körväg. 

Miljö- och hälsoskydd Umeå kommun – MoH 
Vid upphandling av bussar bör faktorerna klimatpåverkan och utsläpp av kvävedioxid och partiklar 
prioriteras högt, med skallkrav. 

 

Svar 
Umeå var först ut med en större elbussflotta och idag trafikeras våra största linjer, linje 1 och 8 med 
nya elbussar. Övriga linjer trafikeras med bussar som drivs på fossilfritt HVO, dessa släpper dock 
enligt uppgift ut lika mycket NOx och partiklar som bussar vilka drivs av fossilt diesel, dessa är inte 
heller lika tysta som elbussar. Krav gällande klimatpåverkan och utsläpp av kvävedioxid och partiklar 



behöver kontinuerligt uppdateras så att de är aktuella vid kommande upphandling. Även om detta 
kollektivtrafikprogram har kort genomförandetid bör kraven inte låsas fast i ett program som 
beslutas i flera politiska församlingar. 
 

Personskadeförbundet RTP och DHR 
De yttranden som inkommit från RTP och DHR är i stort sett identiska och vi har därför av 

utrymmesskäl slagit samman svaren. 

Synpunkt om disposition samt fördelning av utrymme och åtgärder 

RTP och DHR har inkommit med synpunkt om att insatsområdet tillgänglighet har tilldelats mycket 

mindre utrymme i programmet än de andra två insatsområdena. 

Svar: Det huvudsakliga förslaget till kollektivtrafikprogram är fördelat över tre 

insatsområden/strategier: systemstrategi, kvalitetsstrategi samt tillgänglighets- och 

trygghetsstrategi. Dessa innehåller strategier och konkreta åtgärder för att uppnå de övergripande 

målen i översiktsplan och detta program. Beskrivningen av områdena finns mellan sida 24 och sida 30 

och omfattar cirka en halv till en sida text var. Vi håller därför inte med ert yttrande om att det skulle 

finnas obalans i programmet mellan de olika insatsområdena, som utgör stommen i dokumentet, 

beträffande textmängd.  

Antalet åtgärder som ingår i de olika insatsområdena samt deras karaktär skiljer sig däremot åt, 

speciellt för insatsområdet för tillgänglighet och trygghet där det är färre åtgärder än i de två övriga 

områdena. Vi bedömer att de stora bristerna inom området ligger i den fysiska miljön som är våra 

hållplatsanläggningar och deras anslutningsvägar (vår bedömning angående den fysiska 

tillgängligheten i fordonen hittar ni under rubriken ”Bus Nordic” nedan). Detta gäller både inom och 

utanför Umeå tätort men bristerna bedöms vara mer påtagliga utanför tätorten. Denna åtgärd 

innefattar ett stort antal busshållplatser och innebär först och främst att en kompletterande 

inventering till den som Länstrafiken gjorde 2015 behöver göras. För hållplatser som ligger längs med 

statliga vägar behöver åtgärderna föras in i Region Västerbottens Länstransportplan och prioriteras 

bland övriga infrastrukturåtgärder i länet. Själva inventeringen och prioriteringen innebär ”arbetstid”, 

men självklart kommer ombyggnationer av hållplatserna längs med de kommunala gatorna kosta 

pengar. Vi har ändrat kostnadsuppskattningen i tabellen. 

 

Synpunkt om särkrav 

DHR och RTP har inkommit med synpunkt om att vi ensidigt pekar ut kollektivtrafikresenärer med 

funktionsnedsättning som kostnadsdrivande och särskilt ansvariga för en del av kollektivtrafikens 

kostnad. De har även synpunkt om att programmet ”hänger ut” personer med funktionsnedsättning 

då de uppfattar det som att särkrav måste ställas för att kunna upphandla fordon tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning. 

Svar: Det är olyckligt att ni uppfattar texten som att kollektivtrafikresenärer med 

funktionsnedsättning är kostnadsdrivande och ansvarar för delar av kostnaden för kollektivtrafiken. 

Vi har skrivit om denna text.  

Med särkrav menar vi krav på funktioner eller lösningar som inte levereras som standard av 

fordonstillverkarna, inget annat.  

Vi vill naturligtvis att alla resenärsgrupper ska ha samma möjligheter att ta sig ombord på 
bussen och åka bekvämt, säkert och hållbart inom ramen för de lösningar som kan levereras 



som standard av fordonsbranschen. Det innebär att vi gjort ett ställningstagande i 
programarbetet om att vi ska undvika ställa särkrav vid upphandling av kollektivtrafik, oavsett 
om det gäller lösningar för tillgänglighet, komfort, trafiksäkerhet, miljö med mera. I stället vill 
vi arbeta för att nivån av tillgänglighet i bussarna som levereras som standard ska öka. Vi har 
lagt till en åtgärd i programmet som innebär att vi genom Länstrafiken i Västerbotten ska 
arbeta för att det ska finnas en sakkunnig inom tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning knuten till arbetet med att ta fram kravdokumentet Bus Nordic.  
 

Synpunkter kring Bus Nordic 

I yttrandet skriver DHR och RTP att Bus Nordic endast ser till ”branschens” intressen och inte till 

kommunens eller resenärernas intressen och att Bus Nordic inte följer de lagar, regler och 

konventioner som gäller för tillgänglighet, jämlikhet och delaktighet. 

Svar: Umeå kommun har valt att använda Bus Nordic som ett verktyg vid upphandlingen av 

kollektivtrafiken inom kommunen. Vad vi tycker är viktigt att poängtera här är att det i Bus Nordics 

arbetsgrupp finns representation från trafikföretag, trafikbeställare (kommuner och regioner som 

upphandlar kollektivtrafik), busstillverkare samt branschorganisationerna Sveriges bussföretag (vars 

medlemmar består av bussföretag i Sverige) och Svensk kollektivtrafik (vars medlemmar är 

kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag i Sverige). Med anledning av denna breda 

representation i Bus Nordics arbetsgrupp (som vi indirekt är representanter i genom Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken och Svensk kollektivtrafik) delar vi inte er bedömning i 

frågan utan anser att resenärernas och kommunernas intressen tas tillvara genom representationen 

som finns i arbetsgruppen. Vi vill dock arbeta för att ytterligare bredda arbetsgruppen med en 

sakkunnig inom tillgänglighetsfrågor. 

I DHR’s och RTP’s yttrande skriver de att Bus Nordic inte följer de lagar, regler och konventioner som 

gäller för tillgänglighet, jämlikhet och delaktighet. Vår bedömning är den motsatta eftersom den 

följer Europeiska unionens direktiv gällande tillgänglighet i bussar (som finns i ECE-reglemente 107, 

bilaga 8), ett direktiv som även är inarbetat i Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om 

bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare (TFNS 2016:22) 

och som styr de svenska reglerna för utformning av bussar. Följs dessa direktiv och föreskrifter vid 

utformning av bussar definieras bussarna som tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning 

enligt de lagar och regler som gäller för utformning av dessa typer av fordon. 

Med detta sagt tycker vi precis som ni att de krav som ställs i lagstiftningen för tillgänglighet i 

bussarna är låga och att det går att göra bättre. Som vi ser det finns två möjliga alternativ för att lösa 

detta inom ramen för hur vi som kommun tillhandahåller kollektivtrafik till våra medborgare (dvs 

genom att upphandla utförandet av själva trafiken från entreprenörer i den privata sektorn). 

1:  Ställa särkrav vid upphandling (med särkrav menar vi krav på funktioner eller lösningar som inte 

levereras som standard av fordonstillverkarna) 

2: Aktivt arbeta för förändring av lagstiftning och direktiv 

I programarbetet har många diskussioner ägnats denna fråga och arbetsgruppen har slutligen valt att 

arbeta vidare med alternativ 2 – att aktivt arbeta för en förändring av lagstiftning, direktiv och en 

allmän förbättring av standarden för tillgänglighet i de bussar som marknaden levererar. Detta har 

gjorts av en mängd anledningar, bland annat: 



• Problemet är strukturellt, finns genomgående i hela branschen på alla geografiska nivåer 

(lokalt, regionalt, nationellt och i Europa) och styrs av nuvarande lagar och direktiv 

• Att ställa krav på funktioner eller lösningar som inte levereras som standard av tillverkarna 

kan innebära stora merkostnader, bland annat för: 

o Utveckling av nya lösningar  

o Anpassning av fordonsmodellerna för de nya lösningarna 

o Minskad konkurrens vid trafikföretagens anskaffning av fordon då alla 

fordonstillverkare inte har möjlighet eller vill leverera de icke standardiserade 

lösningarna som kravställts 

o Reparation och underhåll om specialkomponenter använts för att få till den funktion 

eller lösning som kravställts 

o Fordonen kan få ett sämre andrahandsvärde då de avviker från de krav som ställs i 

andra trafikområden i Sverige 

• Då Umeå kommun har begränsad budget för all sin verksamhet innebär eventuella 

kostnadsökningar eller intäktsminskningar för modifiering av fordon utöver standard 

(exempelvis kostnad för montering/ombyggnation eller färre sittplatser med mera) att 

neddragningar behöver göras, antingen i form av ett minskat turutbud eller genom 

besparingar i andra sektorer 

• Särkrav och ej standardiserade lösningar riskerar leda till en lägre tillförlitlighet och funktion 

då lösningarna inte testats i samma utsträckning som standardiserade lösningar 

 

Synpunkter om specifika utformningsdetaljer 

Avåkningsskydd på ramp 

DHR och RTP har lämnat synpunkt om att Bus Nordic förespråkar avsaknad av avåkningsskydd för 

ramperna till bussarna. 

Svar: När det gäller detaljutformning av ramper för på och avstigning av buss ställer Bus Nordic krav 

på att direktiven i ECE-reglemente 107 ska följas. Det ska finnas avåkningsskydd på bussarnas ramper 

ifall de är längre än 1200 mm. (R 107 bilaga 8, 3.11.4.1.3). Ramperna i bussarna som trafikerar i 

Umeå kommun är dock kortare än så och omfattas därför inte av kravet på avåkningsskydd. Vi vet 

dock att risken finns att rullstolar hamnar utanför rampen oavsett vilken längd den är och vi vill 

därför jobba för en förändring av detta i Bus Nordic. 

Antal rullstolsplatser 

DHR och RTP har lämnat synpunkt om att antalet rullstolsplatser i fordonen i Umeås kollektivtrafik är 

för få i förhållandet till behovet och att Bus Nordic endast förespråkar en plats per fordon. 

Svar: Ni har även en synpunkt om att Bus Nordic endast förespråkar en plats som resenärer i rullstol 

och med barnvagn ska dela på. Det finns inget i Bus Nordics rekommendationer som specifikt säger 

att det endast skall finnas en rullstolsplats och i ECE-reglemente 107 finns krav om att det ska finnas 

minst en rullstolsplats och minst en plats för uppfälld barnvagn i stadsbussar (R 107, 5.2). Både Bus 

Nordic och ECE-reglemente 107 ger möjligheter att kräva valfritt antal rullstolsplatser vid utformning 

av bussar. I stela fordon kan dessa rullstolsplatser kombineras med exempelvis plats för uppfälld 

barnvagn eller fällbara säten, men med skyltning om att rullstolsresenärer ska ges företräde (R 107, 

5.2 samt R 107 bilaga 8, 3.7.1). 

Inför varje upphandling av kollektivtrafik i Umeå kommun diskuteras hur stort behovet av 

rullstolsplatser i fordonen är, detsamma gäller behovet av barnvagnsplatser, sittplatser och 



ståplatser. Beroende på fördelningen av dessa platser påverkas den totala passagerarkapaciteten i 

fordonet. Fler rullstolsplatser och barnvagnsplatser innebär färre fasta sittplatser. Detta påverkar 

möjligheten för personer med nedsatt rörlighet eller balanssvårigheter som inte har med sig rullstol 

eller rollator.   

Idag utgör sittplatser ungefär en tredjedel av den totala kapaciteten i Ultras fordon (ledbussarna), 

och av sittplatserna utgör rullstolsplats cirka 2 till 3 procent beroende på fordonsmodell. Enligt SCB 

(tabell ”Undersökningarna av levnadsförhållanden. Funktionsnedsättning. Andel personer i procent 

efter indikator, redovisningsgrupp, kön och årsintervall”) använde 3,2% av Sveriges befolkning någon 

form av förflyttningshjälpmedel, exempelvis rullstol, eller ledsagning i sin vardag år 2020. 

En annan viktig faktor när det gäller kapaciteten för transport av resenärer i rullstol är turutbudet, 

som under 2000-talet ökat kraftigt i Umeå stadstrafik. Även om det bara finns en rullstolsplats i varje 

fordon har alltså ändå den totala kapaciteten ökat och ökar för varje ny tur som sätts in.  

 

Synpunkter kring Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik 

Under rubriken ”Om den starkt bristande tillgängligheten i Umeå kommuns kollektivtrafik” ställer 

DHR och RTP flera konkreta frågor. Nedan följer våra svar (frågorna i kursivt): 

”På sida 31, tredje stycket, i programmet uttalas: ”Den som utövar kollektivtrafik ska se till att 

trafiken utformas med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättningar.” Javisst är det så. Det står i 

2 § 1 st. i Lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik som angivits strax här ovan. Man 

kan sannerligen tycka att det är en självklarhet. Vem ska annars göra det? Behöver det ens tas upp? 

Men den verkliga frågeställning till Umeå kommun och till ansvariga på Umeå kommunföretag är 

snarare: När ska detta göras och hur? Framför allt är frågan: Varför har det ännu inte gjorts?” 

Svar: Vi anser att trafiken utformats med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättningar. Detta 

eftersom kollektivtrafikens linjedragningar, hållplatslokaliseringar och fordonsutformning tar hänsyn 

till många behov som personer med olika funktionsnedsättningar har: linjenät som når alla delar av 

Umeås kommundelar och stadens stadsdelar, avstånd till hållplats, hög kantsten och ledstråk vid 

hållplatser, kontrastmarkeringar i fordonen och på hållplats, nigning av fordonet vid på-/avstigning, 

reserverade platser för personer med nedsatt rörlighet och syn i fordonen med mera. 

”Fortsättningen på tredje stycket lyder: ”Vidare är det lagstadgat att vid planering och genomförande 

av kollektivtrafik ska de särskilda behov som personer med funktionsnedsättningar har, beaktas.” 

Helt riktigt så stämmer även det som sägs här. Det är nämligen vad som står i 2 § 2 st. i Lagen 

(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik som, som sagt, angivits ovan. Och då blir den 

självklara frågan: Varför har de inte beaktats?” 

Svar: Vi anser att personer med funktionsnedsättningars särskilda behov har beaktats vid planering 

och genomförande av kollektivtrafiken i Umeå kommun. Vid planering och utformning av trafiken 

sker dialog med funktionsrörelsen och vid genomförande av trafiken har mängder av anpassningar av 

miljön i bussarna och kring hållplatserna gjorts utifrån personer med funktionsnedsättnings behov. 

”Tredje stycket fortsätter: ”De färdmedel som används ska så långt som möjligt vara lämpade för 

resenärer med funktionsnedsättningar.” Den uppmärksamme läsaren har härvidlag redan noterat att 

det är vad som står i 2 § 3 st. i Lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik ovan. Frågan i 

anslutning till det citatet från förslaget, och från lagen, blir då: Varför är det inte så? Det sägs ju i 

både förslaget och i lagen!” 



Svar: Vi anser att fordonen som används för kollektivtrafik i Umeå kommun så långt som möjligt är 

lämpade för resenärer med funktionsnedsättningar. Valen av fordon och utformning för tillgänglighet 

för resenärer med funktionsnedsättningar följer de lagar, regler och direktiv som finns i Sverige och 

Europeiska unionen. 

”Tredje stycket i förslaget fortsätter därefter med: 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. Den textbiten är tagen från Förordning (1980:398) om handikappanpassad 

kollektivtrafik 2 §. Följdfrågor på det är t.ex.: Är det verkligen skäligt att takten som det talas om är 

så långsam att det fortfarande finns mycket kvar att göra efter 40 år? Och de ekonomiska 

förutsättningarna då? De beslutar ju kommunen själv om. Det är klart at kommunen hade kunnat öka 

takten i hindrens åtgärdande, om kommunen hade velat göra det. Hur blir det framöver? Kommer 

kommunens vilja att vara lika skamligt låg?” 

Svar: Tillgänglighet är ett område som är prioriterat inom kommunen och vi arbetar långsiktigt med 

denna fråga på alla nivåer inom kommunens organisation och verksamheter. Arbetet sker både på 

ett strategiskt plan, där behov och nuläge analyseras för att hitta lämpliga lösningar, och på ett 

praktiskt plan, där lösningarna implementeras, byggs och appliceras i den fysiska miljön och 

kommunens verksamheter. Enkelt avhjälpta hinder ska vid det här laget vara åtgärdade, nu återstår 

det som kräver stora resurser. 

 

Synpunkter kollektivtrafik och färdtjänst 

I DHR’s och RTP’s remissvar har de inkommit med synpunkt om följande formulering: ”För de som 

har svårt att använda kollektivtrafiken på egen hand eller som har behov av särskilda lösningar 

utöver de standardiserade varianter som finns på marknaden ska det fortfarande vara möjligt att 

ansöka om färdtjänst.”. 

Svar: Vi har justerat detta så det blir tydligare. 
 
 

Synpunkter på målsättningar och mätbarhet 

I DHR’s och RTP’s remissvar har de inkommit med synpunkt om att det saknas mätbara mål avseende 

tillgänglighet. 

Svar: Vi har justerat målet så det blir mätbart. 

 

Synpunkt kring samråd 

I DHR’s och RTP’s remissvar har de inkommit med synpunkt om att Umeå kommun inte har uppfyllt 

sina åläggande angående samråd och samverkan med funktionshinderorganisationerna. 

Svar: Vi beklagar att ni upplever att ni inte varit delaktiga vid framtagande av 

kollektivtrafikprogrammet. Representanter som funktionshinderrådet valt ut har träffat 

projektgruppen vid tre tillfällen varav vid en av dessa deltog även ledamöter från pensionärsrådet. 

Personer från arbetsgruppen har vid flera tillfällen medverkat med information hos 

funktionshinderrådet där rådet haft möjlighet att fråga och lämna synpunkter. Genom 

tillgänglighetstrateg har funktionshinderorganisationer och pensionärsrådet haft möjlighet att lämna 

synpunkter och berättelser om egna upplevelser av kollektivtrafiken i Umeå kommun. Synpunkterna 



har sammanfattats i en nulägesbeskrivning som överlämnades till arbetsgruppen för 

kollektivtrafikprogrammet.  

 

Övriga synpunkter 

DHR och RTP har inkommit med synpunkt om vi inte tagit hänsyn till Umeå kommuns Program för 

tillgänglighet eller refererat till detta i referenslistan eller texten. 

Svar: Vi kan bekräfta att vi missat lägga till detta program i referenslistan. Viktigt att poängtera är 

dock att Umeå kommuns tillgänglighetsstrateg är del av kollektivtrafikprogrammets expertstöd och 

ett flertal möten har hållits angående innehållet i tillgänglighetsprogrammet och tillgänglighet i 

kollektivtrafiken. Vi har lagt till Umeå kommuns program för tillgänglighet i referenslistan, det har 

givetvis varit en del av underlaget till detta program, en stor del av det programmets första etapp 

handlar om kollektiva transporter. Däremot skriver vi inte in samma åtgärder i flera program. 

I DHR och RTP’s remissvar har de även synpunkter om stadens förtätning, parkeringsfrågor och 

hållbart resande med personbil. Detta är frågor som ej hanteras i detta program och vi kommer 

därför inte hantera dessa synpunkter inom ramen för detta programarbete. 

 

Region Västerbotten 
Det finns en otydlighet ifall programmet avser hela Umeå kommun eller inte och programmet bör 
utvecklas med den inomkommunala linjetrafikens och den kommungränsöverskridande trafikens 
betydelse för såväl Umebor, besökare som inpendlare. 
Region Västerbotten anser att regionbusstrafik som idag angör Vasaplan, Vasagatan även 
fortsättningsvis ska göra det. De önskar att biltrafiken genom bussterminalen vid NUS bör tas upp. 
Det bör finnas en sammanställning av vilka frågor som kommunen själv har rådighet över och vilka 
frågor som kommunen kan påverka genom att samverka med andra. Eftersom kollektivtrafikens 
miljöer ofta är allmänna platser så skulle regelverket kring ALM och HIN kunna beskrivas och hur de 
behöver beaktas i arbetet. 
 

Svar 
Vi har tydliggjort kommun respektive tätort på förekommande ställen i programmet och lagt till 
samverkansparter i åtgärdslistan där kommunen inte ensam har rådighet. Vi lade också till referens 
till ALM och HIN i avsnittet om tillgänglighet. När det gäller önskemålen om beskrivning av den 
inomkommunala respektive den kommungränsöverskridande kollektivtrafiken finns detta i 
nulägesbeskrivningen som hör till detta program. Där finns också en förteckning över ”vanliga 
åtgärder” inom kollektivtrafiken och vilken myndighet eller verksamhet inom Umeå kommun som är 
ansvarig för dem. Gällande biltrafiken vid bussterminalen vid NUS finns det en åtgärd som rör 
förbättrad framkomlighet på Daniel Naezéns väg. Eftersom detta program utgår från gällande 
översiktsplan föreslås inga åtgärder som går emot den. Inför Norrbotniabanans trafikstart år 2030 är 
det dock lämpligt att Umeå kommun har en färsk utredning gällande långsiktiga planer över de tre 
kollektivtrafiknodernas utveckling och detta lägger vi in i listan över vilka utredningar som behöver 
göras år 2025 eller senare. 

 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet 
SLU föreslår att mål om restidskvot ska fokusera på linje 8. De påtalar vikten av att säkerställa tillgång 
till flygbuss (eller anslutningsbuss till flygbuss) morgon och kväll och önskar busslinje läns med Norra 
Obbolavägen. De önskar pendlarparkeringar inkl direktbussar till universitetsområdet och vill kunna 
ta med cykel på bussen. Önskemål att vi bygger om hpl i uppförslut. Önskar två farthinder vid 



Nornaplatsen. Vill ersätta hållplats Universum med "vanlig busskur". Vill att kommunen ser över så 
inte linje 1 och 2 har så lång gemensam dragning. Önskar åtgärder om biljetter och priser. Önskemål 
om utökat antal turer i vissa tillväxtstråk.  
 

Svar 
Vi har förändrat målet om restidskvot något, dock förväntar vi oss ingen markant skillnad redan till år 
2025 med endast trimningsåtgärder. Farthinder är en trafiksäkerhetsfråga och en 
framkomlighetsfråga för oskyddade trafikanter, inklusive de som är på väg till bussen. Men för att 
skillnaden i restid mellan buss och personbil inte ska öka är det olämpligt att anlägga farthinder på 
bussgata. 
Flygbussen går längs Norra Obbolavägen sedan våren 2020 och fungerar även som lokallinje den 
sträckan. Någon större översyn av lokallinjer hinns inte med innan 2025, men planeras att göras 
därefter. Redan idag kan man åka övriga stadsbusslinjer på samma biljett som flygbussen och ju 
högre turtätheten blir på övriga busslinjer, desto mer sannolikt att de kommer att passa för byte till 
flygbussen. Vi tar med oss denna fråga. Turtätheten i flera tillväxtstråk utökades kraftigt precis innan 
pandemin började, men när möjlighet finns kommer turtätheten utökas mer.  
Nya busshållplatsen vid Universum är del av projektet Ruggedised som pågår t.o.m. år 2022. Den är 
utformad så att den ska vara lätt att flytta, men i dagsläget planerar vi inte att byta ut den nya 
hållplatsen. 
Ett nationellt biljettsystem är på gång, vi inväntar det innan vi föreslår större ändringar i nuvarande 
biljettsystem som är ett samarbete mellan de fyra nordligaste länen. 
 

SPF Umeå 
SPF Umeå önskar lägre självfinansieringsgrad och att det bör vara gratis (eller rabatterat) att åka buss 
i högtrafik. De vill öka turtätheten på landsbygden och vill ha högre takt i att förbättra 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, både vad gäller hållplatser, anslutningsvägar 
och fordon. SPF Umeå vill att kommunen ökar takten med att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken 
för personer med funktionsnedsättning. 
SPF Umeå påtalar brister i förarnas service både vad gäller hjälp vid på- och avstigning och körsätt. 
De önskar också ett sätt att ta del av störningsinformation för personer som inte har smartphone, 
t.ex. en ”störningsinfoapparat". 

 

Svar 
Redan idag är kollektivtrafiken i Umeå subventionerad till 40-50 % per bussbiljett och det finns 
rabattkort för personer som är 65 år och äldre som fungerar oavsett vilken tid på dygnet resenären 
väljer att åka. Det är inte aktuellt med förändringar under högtrafik då bussarna redan har hög 
beläggning, men det vore intressant att titta på ytterligare prisreduktion vid lågtrafik. Dock är det 
mycket korta perioder varje dygn som kan räknas som lågtrafiktid i Umeå.  
Viktiga och tidskrävande åtgärder i kollektivtrafikprogrammet handlar om att inventera 
busshållplatser för att kunna åtgärda dem med bristande anslutningsvägar och väntytor. Turtätheten 
i flera tillväxtstråk utökades kraftigt precis innan pandemin började, men när möjlighet finns kommer 
turtätheten utökas mer. Vi har lagt till ytterligare en åtgärd: Marknadsföring av ökad turtäthet i 
tillväxtstråken.  
I bussföraruppgiften ingår inte bara att framföra fordonet utan även att ge stöd till de resenärer som 
behöver mest stöd i sitt resande, t.ex. hjälp med påstigning eller upplysningar om resval. När det 
gäller bristande service från förarna uppmanar vi er att kontakta kundservice på 0771-100 110 så tar 
de ärendet vidare. Även när det gäller störningsinformation uppmanar vi personer utan smartphone 
att lägga in numret 0771-100 110 så kan de få hjälp av kundservice på en gång via vilken telefon som 
helst. Kundservice har öppet alla dagar klockan 06:00-23:00 Vid hållplatser med stora resandeflöden 
finns också skärmar med realtidsinformation. 



 

SPF Sydporten Hörnefors 
SPF Sydporten Hörnefors ansluter sig till SPF Umeås samrådsyttrande ovan, men har även inkommit 
med ett antal egna synpunkter. De anser att det är svårt att ta sig till stationen i Hörnefors för äldre 
och att tiderna inte passar äldres behov. De framför önskemål om att byta tillväxtstråk till byar i 
närheten av Hörnefors. De föreslår också samordning av samhällsbetalda resor. 

 

Svar 
Sedan Botniabanan invigdes ersattes flera busslinjer med färre tågstopp, men i gengäld blev restiden 
kortare. UKF ser över färdväg för bussen i Hörnefors och gör ändringar om möjligt redan vid nästa 
tidtabellskifte.  
Tillväxtstråken inom Umeå kommun är beslutade i översiktsplan och ändras inte i detta program.  
Det är ett bra förslag att samordna samhällsbetalda resor, försök har gjorts genom åren. 
Samhällsbetalda resor (som färdtjänst och sjukresor) räknas dock inte som allmän kollektivtrafik. Vi 
skickar vidare synpunkten till berörda myndigheter. 

 
 

Landsbygdsutvecklingsrådet 

Synpunkt om att mål om ökning av kollektivt resande i tillväxtstråk saknar efterföljande åtgärder 

I Landsbygdsutvecklingsrådets remissvar har de synpunkt om att resandeutvecklingsmålet för 

kollektivtrafik i tillväxtstråken saknar efterföljande åtgärder som bidrar till uppfyllelse av detta mål. 

Svar: Vi håller med om att det kan se tunt ut i åtgärdslistan när det kommer till åtgärder som syftar 

till att öka resandet på landsbygden. Detta beror dock på att det gjordes stora satsningar i ökat 

turutbud i tillväxtstråken i samband med att de nya trafikavtalen startade där vid årsskiftet 2019-

2020. På grund av pandemin och de reserestriktioner som funnits sedan tidigt förra året har dock 

denna hamnat i skymundan och ambitionen är därför att jobba med information och marknadsföring 

av dessa satsningar efter pandemin lagt sig. Vidare finns det ytterligare åtgärder i listan som bedöms 

ha en positiv påverkan på resandet i tillväxtstråken, exempelvis förbättring av hållplatser, förbättrad 

information inför och under resan samt på terminaler, snabbare biljettköp på buss med mera.  

 

Synpunkt om turutbud, linjedragning och restider 

Landsbygdsutvecklingsrådet lämnar även synpunkt om att det finns utvecklingspotential i 

kollektivtrafiksystemets turutbud, linjedragningar och restider på landsbygden i Umeå kommun. 

Bland annat framför de önskemål om minskad restid Obbola – Umeå, ökat turutbud generellt och 

ökade möjligheter att resa mellan olika byar. 

Svar: Umeå kommun jobbar kontinuerligt med översyn av linjenät, turutbud och restider och varje år 

görs justeringar för att kollektivtrafiken ska svara mot de behov och den efterfrågan som finns i 

kommunen. I stora delar av landsbygden utgörs dock efterfrågan till största del av skolpendling vilket 

i hög grad påverkar linjedragningarna och restiderna där, exempelvis genom att bussen avviker från 

snabbaste vägen för att köra genom mindre byar eller förbi skolor. Viljan är dock att kollektivtrafiken 

på landsbygden skall passa alla resandebehov, inte bara skolpendling, så uppstår det tillräckligt stor 

efterfrågan till andra mål-/tidpunkter är målsättningen att införa trafik som kan tillgodose dessa 

behov.  

 



Synpunkt om trygga hållplatser 

I Landsbygdsutvecklingsrådets remissvar påpekar de vikten av trygga och säkra hållplatser. 

Svar: Vi instämmer med era synpunkter och planerar att jobba med alla delar ni tar upp: 

trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet och information. 

 

Synpunkt om kreativa lösningar, pendlarparkering och elektrifiering av bilflottan på landsbygd 

I Landsbygdsutvecklingsrådets remissvar skriver de om vikten av kreativa lösningar för att 

kollektivtrafiken ska bli ett reellt och attraktivt alternativ för resor på landsbygd, bland annat genom 

införande av pendlarparkeringar på strategiska platser. De hade även en synpunkt om elektrifiering 

om bilflottan på landsbygden. 

Svar: Vi tycker också att det är viktigt med kreativa lösningar och i kollektivtrafikprogrammet har vi 

en åtgärd som omfattar just pendlarparkeringar på strategiska platser. Då elektrifiering av bilflottan 

ej behandlas i detta program kommer därför denna synpunkt inte hanteras inom ramen för detta 

programarbete.  

 

Tavelsjö/Rödå utveckling (Ture) 

Synpunkt om programmets prioriteringar 

Tavelsjö/Rödå utveckling framför synpunkt om att prioriteringsordningen i programmet troligen 

kommer innebära att få åtgärder kommer genomföras i syfte att stärka landsbygden. 

Svar: Prioriteringsordningen som föreslås i programmet har tagits fram för att maximera nyttan för 

de pengar och resurser som planeras investeras i kollektivtrafiken under den kommande 

programperioden - vanligen är potentialen till resandeökningar som störst där det redan finns stort 

resande. Med detta sagt så ser vi i arbetsgruppen precis som ni att det finns behov av en översyn av 

kollektivtrafiken på landsbygden, något som nämns i ett stycke under rubriken ”Utblick efter år 

2025”. Vi har dock gjort bedömningen att en sådan översyn tyvärr inte hinns med inom denna 

programperiod. 

 

Synpunkt om insatser för ökat resande 

Tavelsjö/Rödå utveckling framför synpunkten att betydande större insatser krävs för att 

kollektivtrafiken ska bli ett reellt alternativ för resande på landsbygden.  

Svar: Vi är medvetna om att det kan se tunt ut i åtgärdslistan när det kommer till åtgärder som syftar 

till att öka resandet på landsbygden i detta förslag till kollektivtrafikprogram. Detta beror dock på att 

det gjordes stora satsningar i ökat turutbud i tillväxtstråken i samband med att de nya trafikavtalen 

startade där vid årsskiftet 2019-2020. På grund av pandemin och de reserestriktioner som funnits 

sedan tidigt förra året har dock denna hamnat i skymundan och ambitionen är därför att jobba med 

information och marknadsföring av dessa satsningar efter pandemin lagt sig. Vidare finns det 

ytterligare åtgärder i listan som bedöms ha en positiv påverkan på resandet i tillväxtstråken, 

exempelvis förbättring av hållplatser, förbättrad information inför och under resan samt på 

terminaler, snabbare biljettköp på buss med mera. 

 



Synpunkt om kreativa lösningar för ökat resande på landsbygden 

I Tavelsjö/Rödå utvecklings samrådssvar för de fram trafikeringskonceptet ”8:an” som en innovativ 

och kreativ lösning för ökat resande i Tavelsjö-/Rödåbygden. 

Svar: Vi tackar för inspelet men har inte tagit ställning till det. Vi är medvetna om att det behövs fler 

innovativa och kreativa lösningar för ökat resande på landsbygden men har gjort bedömningen att 

denna fråga inte ryms inom nuvarande programperiod. Vår tanke är dock att detta är en av sakerna 

vi ska behandla under nästa programperiod. 

 

Synpunkt om tillförlitlighet 

Tavelsjö/Rödå utveckling framför en synpunkt om att tillförlitligheten i byten i Hissjö är låg med 

anslutande bussar som missar varandra. 

Svar: Detta är givetvis inte bra men är något som följs upp och hanteras löpande av Länstrafiken 

genom bland annat dialog och vite med de entreprenörer som kör respektive linje 

 

Synpunkt om säkerhet 

Tavelsjö/Rödå utveckling framför en synpunkt om att hållplatsernas placering och utformning 

innebär en säkerhetsrisk. 

Svar: Vi är medvetna om detta och har flera åtgärder i programmet som syftar till att förbättra 

trafiksäkerhet, trygghet och komfort på hållplatserna inom hela kommunen. 

 

Synpunkt om pendlarparkeringar 

Tavelsjö/Rödå utveckling framför en synpunkt om att det finns behov av pendlarparkeringar i de 

större naven på landsbygden. 

Svar: Vi är medvetna om detta och har en åtgärd i programmet som syftar till att studera 

möjligheterna till och införandet av pendlarparkeringar i kommunen. 

 

Synpunkt om ringbil 

I Tavelsjö/Rödå utvecklings remissvar lyfter de fram synpunkten att ringbilssystemet bör utvecklas 

mot autonoma system.  

Svar: Detta är något vi i arbetsgruppen tycker är intressant och diskuterat under framtagandet av 

programmet. Vår bedömning är dock att tekniken inte är tillräckligt mogen än för att börja undersöka 

ett eventuellt införande av detta i kommunens kollektivtrafik. Det finns exempelvis ett projekt med 

autonomt fordon för skolskjutstrafiken i Varuträsk utanför Skellefteå som för tillfället står stilla 

eftersom de upptäckt att tekniken inte klarar av de förutsättningar som råder här i norra Sverige på 

landsbygden. 

 

Synpunkt om mer rationella linjesträckningar 

Tavelsjö/Rödå utveckling framför synpunkt om att det bör finnas större möjligheter att byta från 

landsbygdstrafik till stadsbussar i stadens utkanter för att enklare nå större målpunkter utan att 

behöva åka in till centrum. 



Svar: Vi ser även detta behov och har därför föreslagit en åtgärd i programmet som syftar till just 

detta. 

 

Synpunkt om kvalitetsincitament 

I Tavelsjö/Rödå utvecklings remissvar lämnar de en synpunkt om av ett incitament till 

bussentreprenörerna kopplat till bland annat bemötande kan ge bättre kundnöjdhet. 

Svar: Vi är positivt inställda till att använda olika kvalitétsincitament i trafikavtalen som berör Umeå 

kommun. Ett kvalitétsincitament kopplat till bemötande bedömer vi dock som svårt att följa upp då 

upplevelsen av bemötandet är högst subjektivt och svårt att mäta. 

Stöckebygdens utveckling AB 
Generell synpunkt: Vilka konkreta åtgärder kommer ske i tillväxtstråk för att öka andelen kollektiva 

resenärer med 12 % från och till tillväxtstråk?  

Synpunkter som berör Stöckebygden: Vilka åtgärder planeras för linje 126? - Det behövs trafiksäkra 

hållplatser i södra delen av Stöcke (vid bostadsområdet mot Ström) I dagsläget står barn/ungdomar 

vid vägkanten. Det behövs väderskyddande cykelställ med tak i anslutning till hållplatserna (speciellt 

vid hållplatsen i anslutning till skolan och den nya mötesplatsen; Mötesplats Stöcke). Många 

barn/ungdomar cyklar till hållplatsen på landsbygden med anledning av längre avstånd, men var ska 

de ställa cyklarna? Digitala informationsskyltar som informerar om eventuella förseningar. En app 

finns men det är inte alla som har tillgång till den. Med anledning av att det kan förekomma längre 

väntetider på bussen och avgångarna inte är lika frekventa som i tätorten skulle en idé kunna vara att 

se över möjligheten till busshållplatser där resenärerna väntar inomhus. Om hållplatserna på 

landsbygden är tilltalande och väderskyddande kommer troligtvis även kollektiva resenärer att öka. 

Avgångstider under lov och helger bör ses över. Det här är något som en referensgrupp av ungdomar 

tryckt på. Fler avgångar och bättre kollektivtrafik under dessa perioder efterfrågas. Ungdomarna ser 

också att deras vänner inom Stöckebygden ska ges möjlighet att resa kollektivt till och från de olika 

bygderna. Speciellt med den nya Mötesplatsen; Mötesplats Stöcke i åtanke. För att det ska ske krävs 

inte bara fokus på kollektivtrafiken mellan landsbygden-tätorter utan även mellan bygderna på 

landsbygden. 

Svar 
Under 2021 kommer en granskning av linje 126 att ske, i den översynen ingår trafikutbudet och 

linjesträckning men också busshållplatsernas läge och standard. Inom ramen för den regionala 

transportplanen håller Region Västerbotten, tillsamman med Länstrafiken och kommunerna, på med 

en översyn över framtida behov av nya hållplatser men också en kartläggning av hållplatser med 

bristande kvalité. I detta arbete har vi uppmärksammat flera hållplatser som bör åtgärdas i närtid. En 

av åtgärderna i kollektivtrafikprogrammet är att bygga väderskyddade cykelparkeringar i 

tillväxtstråkens tätorter. En förbättrad kvalité på hållplatserna tillsammans med utvecklade digitala 

köpmöjligheter i appen, information om avgångstider i realtid samt ett förbättrat turutbud tror vi är 

de viktigaste åtgärderna för ett ökat resande. Digitala skyltar på hållplatser är rent generellt för 

kostsamma – undantaget de allra största hållplatserna – för att kunna motiveras i Stöcke området. 

Den app-lösning som finns tillgodoser samtliga behov som erhålls av en digital skylt, dock till en 

bråkdel av kostnaden. 

Trafikverket 
Trafikverket saknar en redovisning av målen för kommunens olika trafikprogram samt en samlad bild 

av hur de olika transportslagen sammantaget ska bidra till Umeås mål för färdmedelsfördelning till år 



2025. Om antalet påstigande i kollektivtrafiken ökar med en viss procent kommer det att bidra till det 

gemensamma målet 65%, men det framgår ju inte hur mycket.  Antal påstigande i stadstrafiken ska 

öka med 18%, vilken påverkan har det på andelsmålet? Hur har man kommit fram till att det är just 

18% som behövs? 

På sid 10 finns en rubrik som heter "Mål" följt av sju punkter som refereras till som mål. Trafikverket 

anser att det blir otydligt när samma punkter beskrivs som indikatorer på sid 33. Förslagsvis skulle ett 

andelsmål för enbart kollektivtrafik sättas upp.  

Trafikverket saknar ett nuläge i andel av resor samt en förändring i andel av resor för att kunna visa 

på förändringen. Trafikverket saknar en redovisning av andelar från RVU 2014 för att kunna mäta 

förändringar till kommande RVU 2022. Kommunen skriver om att antalet ska öka men utan nuläge i 

andel blir det svårt att mäta hur väl man uppfyller målen. 

För behov av hållplatser längs statlig väg behövs samråd med Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

ske för att få en samlad hantering. RKM kan nämnas i kollektivtrafikprogrammet som en 

sammanhållande part i samverkan på regional nivå. 

Svar 
För att inte göra detta program alltför omfångsrikt, hänvisas mål för övriga transportslag till vad som 

står i de respektive program. Kommunen delar Trafikverkets synpunkt om att hur åtgärder för att 

främja de hållbara transportslagen sammantaget bidrar till kommunens 65 %-mål bör redovisas 

samlat. Detta är dock något som bör redovisas i kommunens samlade trafikstrategi. 

Nuläge för exempelvis färdmedelsfördelning och ansvarsfördelning vid exempelvis hållplatser längs 

statlig väg beskrivs i nulägesbeskrivningen. 

Transdev 
Umeå kommun har i sitt kollektivtrafikprogram en fantastisk ambition kring viljan att 

utvecklakollektivtrafiken. Det finns en lång och omfattande åtgärdslista inom olika områden, vilket vi 

tycker är väldigt bra. Det är dock viktigt att prioritera åtgärderna eftersom de är många och de delar 

som vi kommer lyfta fram i vårt remissyttrande är främst de områden som vi inom Transdev anser är 

viktigast att prioritera. Vi tror att de viktigaste förutsättningarna för att få människor att resa 

kollektivt är att det ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska finnas bra kanaler för information. 

Det är också väldigt viktigt att det finns flexibla betallösningar och biljettsortiment. För att korta 

restiden med buss för så många som möjligt och för att skapa en god arbetsmiljö för bussförarna bör 

vi verka för att helt ta bort biljettförsäljningen ombord. När alla resenärer har biljetter förköpta så 

snabbar vi upp tiden som bussen står still på hållplatser och det i sin tur minskar risken för 

förseningar. I väldigt många städer kan du idag inte köpa biljett ombord på bussen vilket är en 

naturlig del av framtidens kollektivtrafik. Vi ser nya vanor träda fram under pandemin, både utifrån 

beteenden och strukturella förändringar. För att erbjuda en attraktiv och prisvärd produkt som 

motsvarar människors behov behöver vi skapa en större flexibilitetför att resa på ett annat sätt än vi 

tidigare kanske gjorde. Människor kommer arbeta mer hemifrån och kanske välja andra tider att resa 

än under rusningstid. Vilka effekter kan det få på den allmänna trafiksituationen och i förlängningen 

systemet? Kan vi anpassa oss och utnyttja kapacitet eller främja utvalda beteenden? (exempelvis 

kapacitet från micromobilitet, gående och cyklister) För att göra det enkelt för människor och resa 

och ge bästa möjliga information till individen, som i sin tur kan göra aktiva val utifrån vår 

information, är det viktigt att visualisera data till resenärerna. Exempelvis beläggningsgrad (som har 

blivit en ännu viktigare faktor sedan pandemin slog till i samhället och kommer kanske även vara 

betydande i framtiden). En trygg resa idag är inte samma sak som en trygg resa innan pandemin. Det 



är viktigt att vi prioriterar och ger rätt förutsättningar att långsiktigt koppla samman olika system 

(med bra och attraktiva bytespunkter) det ska vara lätt att byta och ta sig fram hållbart och skapa 

möjligheter för framtidens mobilitet genom anropsstyrd trafik, autonomtrafik, cykel och privat bil för 

människor som lever i glesbygd eller utspridd bebyggelse. Vi ser ett behov av att anpassa tidtabellen i 

förhållande till resandevolymerna. Det tar ofta längre tid att köra en linje under peak-tid, medan vi 

på kvällar och helger behöver mindre körtid. Vi anser att trafiken i stomnätet ska ha samma körvägar 

alla dygnets timmar, därför bör vi inte tillämpa olika körsträckor öster om stan nattetid. Idag kör vi 

exempelvis på Kungsgatan efter 22, men inte övrigtid på dygnet. Framkomligheten är avgörande för 

att attrahera fler att resa kollektivt behöver vi prioritera och jobba proaktivt med åtgärder för 

framkomligheten. Det behövs fler bussfiler, signalprioriteringar, bra vändpunkter och rena bussstråk. 

Framkomligheten är idag bristfällig på flera ställen inom stomlinjenätet och behöver prioriteras. Det 

är trångt och vi får problem att mötas med bussarna. Framkomligheten skulle avsevärt förbättras 

med fler separata bussstråk. BRT-system är superbra men det är viktigt att det verkligen blir riktig 

BRT med egen körbana för att det ska nå sin fulla potential och få den effekt som vi önskar. Exempel 

på platser med bristfällig framkomlighet:  

Fabriksgatan/Storgatan, Fabriksgatan/Skolgatan, Ålidhem C/Magistervägen, Skolgatan/Nytorgsgatan, 

Vargvägen/Björnvägen samt genom Tomtebo. 

Med hänvisning till sidan 24, där fartgupp och dess utformning beskrivs, så bör vi undvika fartgupp på 

stomlinjerna. Där ser vi avsmalningar och separata busstråk som bättre alternativ. Självklart ska vi ta 

hänsyn till oskyddade trafikanter, detta tror vi är möjligt genom att separera biltrafik och busstrafik. 

För att ytterligare förbättra framkomligheten så finns det en utvecklingspotential i att se över 

linjenätet. Idag så går exempelvismerparten av bussarna samma väg mellan Vasaplan och NUS. Här 

skulle flera direktlinjer kunna ta plats. Någon linje skulle kunna dras via Blå vägen vilket skulle 

förbättra framkomligheten öster om stan. Vi behöver samtidigt arbeta för att minska antalet byten 

när man utvecklar linjerna. Tillsammans behöver vi skapa förutsättningar för ökad grad av 

elektrifiering genom att exempelvis säkra kapacitet och infrastrukturlägen för att ge en än mer grön 

och tyst stad. Eftersom elbussar som är rena och tysta finns det möjlighet att inkludera fordonen i 

stadsmiljön på ett helt annat sätt. Översyn av Vasaplan och framtida depålägen. Vasaplan är trångt 

redan idag och för att ha möjligheten att fortsatt expandera behöver Vasaplans utformning ses över. 

En frågeställning som bör utredas är om det är möjligt för regionbussar att angöra busstationen och 

stadsbussar Vasaplan samt använda regiontrafikens nuvarande hållplatser vid Vasaplan för bättre 

spridning av bussar och linjer. Vi behöver också ha en långsiktig plan för depålägen. I en växande stad 

är det viktigt att vi säkrar bra depålägen för att undvika tomkörning. Vi ser fram emot att fortsätta 

samverka och utveckla framtidenskollektivtrafik i Umeå. Resandet, dess behov och förutsättningar 

förändras ständigt samtidigt som tekniska lösningar och vår uppkoppling tar nya kliv–därför ser vi ett 

stort behov av en aktiv dialog och proaktivitet i våra gemensamma ambitioner om en växande och 

hållbar stad. 

Svar 
En hög framkomlighet tillsammans med prioriterad framkomlighet är de viktigaste aspekterna för att 

ska en framgångsrik kollektivtrafik. I syfte att höja framkomligheten har det därför under den senaste 

tioårsperioden skett en kraftig minskning av köpen i bussen. Detta har åstadkommits genom en 

differentiering av taxan samt genom att köpen förenklats, framför allt genom att appen kontinuerligt 

utvecklats och förbättrats med utgångspunkt från resenärernas behov/önskemål. Efter pandemin 

kommer exempelvis endast enkelbiljettsförsäljning att medges i bussarna. Möjligheten att även 

fortsättningsvis köpa enkelbiljetter baseras på behovet från turister, besökare och sällanresenärer att 

även fortsättningsvis på ett enkelt sätt ska kunna köpa en biljett. Att helt ta bort försäljningen 



ombord ser vi därför inte som möjligt inom detta programs tidsperspektiv, dock kommer vi att verka 

för att kunna ta bort all försäljning i bussarna från 2026. Vi följer hela tiden utvecklingen av nya 

funktioner i appar och restidssystem och kommer att verka för ännu bättre möjligheter och 

funktioner i våra tekniska system. I början av 2021 påbörjades försäljningen av ”Flex periodkort” 

vilket är en produkt som anpassats utifrån behovet/möjligheten för människor att i större 

utsträckning arbeta hemifrån. Vi har också under 2021 - genom den realtidsinformation som finns – 

förbättrat information vad gäller trafikstörningar och inställda turer i såväl app som på hemsidan. Att 

kunna få information om beläggningsgraden i fordonen kommer som vi ser det att vara viktigt på sikt 

och bör i första hand implementeras i lokaltrafikens fordon. All forskning visar på att en styv tidtabell 

är viktig för att skapa ett enkelt resande. Detta kräver emellertid likvärdiga körtider under hela 

trafikeringsdygnet. Vi strävar därför att så långt som möjligt erbjuda våra resenärer en styv tidtabell. 

Vi har emellertid en alltför bristfällig framkomlighet längs flera avsnitt av vårt linjenät – främst i 

centrala Umeå och i universitets- och sjukhusområdet. Från och med sommartabellen 2021 kommer 

exempelvis linje 5 ha en oregelbunden tidtabell p g a för stora variationer i körtiderna. Vi kommer att 

följa upp konsekvenserna av denna förändring. Det är korrekt att olika körvägar på samma linje inte 

är optimalt och ej heller önskvärt. Öst på stan i Umeå körs en annan linjesträckning under natten 

beroende på bullerproblematik. Det pågår ett arbete för att möjliggöra samma färdväg under hela 

trafikdygnet. Programmet pekar på en rad platser där framkomligheten brister och behöver 

förbättras, dock kan det på vissa platser, tex. öst på stan, vara väldigt svårt att rymma rena BRT stråk 

vilket gör att andra framkomlighetshöjande åtgärder måste genomföras – ex begränsa övrig 

fordonstrafik, signalprioriteringar, väjningsplikt mot prioriterade kollektivtrafikstråk. Det är också 

viktigt att linjesträckningarna är gena. Ordinarie linjesträckning Öst på stan är exempelvis den 

snabbaste körvägen mellan Umeå centrum och Norrlands Universitetssjukhus. Att ändra körvägen 

skulle minska kollektivtrafikens attraktivitet och samtidigt öka kostnaderna vilket inte skulle gynna 

kollektivtrafikens utveckling. Det finns en oro över Vasaplans långsiktiga kapacitet i kombination med 

de utmaningar som finns att säkerställa en hög framkomlighet för busstrafiken till/från Vasaplan. 

Översiktsplanen anger därför att inga förändringar ska ske vad gäller lokaltrafikens utrymmen innan 

man visat att fordonen ryms på en mindre yta samt att framkomligheten kan säkerställas på det 

centrala kollektivtrafikstråken. Det finns en kommunal vilja att flytta all regional busstrafik från 

Vasaplan till Umeå C. Vi är vid denna förändring medvetna om att bytesmöjligheterna mellan 

regional och lokal busstrafik försämras vilket kan påverka viljan att åka med kollektivtrafiken från 

tillväxtorterna utanför Umeå tätort. Programmet hanterar inte olika depålägen men Umeå Kommun 

tycker att nuvarande depåläge är optimalt med korta tomkörningslänkar till de flesta starthållplatser, 

en översyn av eventuellt annat depåläge pågår emellertid parallellt med färdigställandet av 

kollektivtrafikprogrammet. 

 

UKF Kollektivtrafik 
UKF anser att det är för många åtgärder för att hinna med innan 2025 och listar de åtgärder 
som de anser är de viktigaste för att skapa ett ökat kollektivtrafikresande, t.ex. hög turtäthet 
och högre framkomlighet längs stomlinjenätet. De lyfter fram förberedelse för längre 
kollektivtrafikfordon på de kommunala gatorna och åtgärd för att säkerställa kapaciteten på 
noderna Vasaplan och Universitetssjukhuset. UKF föreslår revidering av restidskvotsmål. 
Enligt Umeå kommuns översiktsplan ska lokaltrafiken i Umeå i framtiden endast trafikera den 
del av Vasaplan som finns längs Skolgatan. Kollektivtrafikprogrammet bör kompletteras med att 
det finns ett behov av att utreda risker och konsekvenser med ny linjesträckning av 

stomlinjestråken i centrala Umeå. Önskar utredning av BRT-stråk snarast i stället för efter 
2025. 



 

Svar  

Åtgärderna i åtgärdslistan är genomgångna, flera åtgärder har slagits ihop eller 
strukits/sparats till kommande kollektivtrafikprogram. Restidskvotsmålet är omformulerat, 
dock ej exakt enligt ert förslag. Inför Norrbotniabanans trafikstart år 2030 är det lämpligt att 
Umeå kommun har en färsk utredning gällande långsiktiga planer över de tre 
kollektivtrafiknodernas utveckling. Detta sparar vi därför till efter år 2025. Större delen av 
föreslagna åtgärder i programmet syftar till att öka kapaciteten. BRT som i egen bana och 
bussprioritering kommer vi inte hinna genomföra eller ens utreda under programmets 
genomförandetid, vi väljer att satsa våra resurser på att hinna med övriga åtgärder.  
 

UmU – Umeå Universitet 

Umeå Universitet saknar mål för punktlighet, basår för samtliga mål och undrar hur 
kundnöjdhet mäts.  
De menar att 65%-målet kan innebära en risk att ökning inom kollektivtrafiken tas från redan 
hållbara transportsätt.  
Åtgärd saknas gällande hållbara kombinationsresor med tåg genom bra infrastruktur i 
anslutning till resecentrum.  
UmU önskar åtgärd gällande bilfria zoner och välkomnar utredning om framkomlighet för 
buss i anslutning till universitetsområdet. De efterfrågar konsekvent benämning för NUS-
området, Umeå Ö osv. och önskar bättre tillgänglighet med kollektivtrafik till Konstnärligt 
Campus. 
Kartorna för stomlinjenät upplever de som svårlästa.  
 

Svar 

Vi har ändrat så att det konsekvent står universitets- och sjukhusområdet.   
Ifall vi skulle sätta ett enskilt mål för kollektivtrafikens andel, sätts indirekt mål för övriga 
hållbara transportslag. Ska ett sådant mål sättas bör det göras i översiktsplaneskedet. Det 
viktiga att vi som bor i Umeå väljer något (eller en kombination) av de hållbara 
transportsätten, vilket av dem spelar mindre roll.  
Varje månad skickas en enkät (Kollektivtrafikbarometern) ut i större delen av Sveriges 
regioner samt även till allmänheten i orter där det finns stadstrafik. Denna skickas till 
slumpvisa respondenter, oavsett vilket färdsätt respondenten vanligtvis använder. 
Eftersom beslutade stomlinjestråk gäller just stråk och inte särskilda gator vill vi inte ge sken 
av att det är beslutat exakt vilka gator som ska användas, även om det ska mycket till innan 
kommunen väljer att flytta en stomlinje. därför har vi valt att göra stomlinjekartorna mer 
schematiska.  
Bilfria zoner/gator ingår i en pågående utredning och är inte med i detta program. Lyckade 
försök har gjorts med sommargator då gator stängts av för biltrafik under sommartid. Åtgärd 
gällande Daniel Naezéns väg finns i åtgärdslistan. 
Konstnärligt Campus som ligger Öst på stan ligger mycket nära befintligt kollektivtrafikstråk 
på Storgatan. Närmaste hållplats är Östra Strandgatan och det är den hållplatsen som 
föreslås om man skriver in ”Konstnärligt Campus” i reseplaneraren.  
Målens basår hade fallit bort i remissversionen av programmet, vi har lagt till dem igen, tack 
för att ni uppmärksammar! Basåret ska vara 2019. 
 



 

Privatperson 1 
I första hand ska vi prioritera hållplatser med många resande i stadstrafik och tillväxtstråken och att 

antalet påstigande i kollektivtrafiken i tillväxtstråken ska öka med 12 % till år 2025.  Privatperson 

anser att det kommer vara svårt att uppnå målen då det är svårt att åka buss till/från byarna. 

Lämpliga turer för arbetspendling finns inte, enbart skolan. Att enbart stanna vid E12 fungerar inte 

då det blir farligt med avstigning. Hållplatser måste finnas i byarna där folk bor.  Kollektivtrafik borde 

finnas i Kåddis, Baggböle och Brännland. Kravställ att några turer måste gå genom byarna. 

Svar 
Umeå kommun deltar för närvarande i det förändringsarbete som finns av väg E12 i anslutning till 

Kåddis/Baggböle. I detta arbete vill vi öka tillgängligheten till kollektivtrafiken genom att verka för 

nya hållplatser längs väg E12. Syftet med kollektivtrafikprogrammet och översiktsplanens tillväxtstråk 

är att öka efterfrågan i befintliga kollektivtrafikstråk på landsbygden så att högre turtäthet och 

täckning över fler av dygnets timmar för kollektivtrafik på landsbygden kan uppnås. Detta ökar 

tillgängligheten till såväl målpunkter inom Umeå tätort som till målpunkter inom de mindre 

tätorterna inom kommunen och på landsbygden. 

Privatperson 2 
Linje 126 skulle få ett större upptagningsområde om den körde samma sträckning i Hörnefors som 

linje 11. Det skulle också minska förvirringen för resenärer som kliver på vid centrum (Ica). Ska du till 

Umeå kliver du på vid Ica om du åker med linje 11 och på andra sidan gatan om du åker med linje 

126! Enligt tabellerna har linje 126 36 % skolkort, 64 % kan då inte åka flertalet bussar på skollov 

eftersom bussarna inte går vid flera tider. Ett glapp uppkommer mellan kl. 15 och 17. 

Svar 
En utvärdering av linje 126 kommer att göras i närtid varvid både linjesträckning, trafikeringsperioder 

samt turtäthet kommer att utvärderas. Påstigningshållplats vid ICA i Hörnefors i riktning mot Umeå 

kommer också att ingå i detta arbete. 

Privatperson 3 
Bygg ut lokaltrafiken till byarna Baggböle & Kåddis. Det går inga lokaltrafikbussar/länstrafikbussar 

där, förutom skolskjutsarna, som inte går under skolornas lov. 

Svar 
Vi är medvetna om de svårigheter som finns för boende i Kåddis och Baggböle att åka kollektivtrafik. 

Umeå kommun deltar för närvarande i det förändringsarbete som finns av väg E12 i anslutning till 

Kåddis/Baggböle. I detta arbete vill vi öka tillgängligheten till kollektivtrafiken genom att verka för 

nya hållplatser längs väg E12. Hållplatser som skulle öppna upp resandet med bussarna till/från 

Vännäs – linje 15 – på ett helt annat sätt än idag. 

 

Privatperson 4 
Har tidigare varit i kontakt med Länstrafiken om att det saknas väderskydd för hållplatsen efter 

Täftevägen vid infarten till Östra Innertavle. Vore väldigt praktiskt med funktion i app som beskrev tid 

till nästa buss från den hållplats man befinner sig vid. 



Svar 
Vi har en prioriteringslista vad gäller utbyggnad och förbättringar av hållplatser i Umeå kommun.  

Hållplatsen vid den östra infarten finns med i denna prioriteringslista. Dock finns det andra 

hållplatser som har en högre prioritet och därför kommer att åtgärdas tidigare. Under 2020 

påbörjades införandet av realtid i den landsbygdstrafik som finns i Västerbottens län. Den funktionen 

finns därför idag i appen och vid resesökningar på hemsidan. 

Privatperson 5 
Det borde gå att köpa enkelbiljett på bussen med kontanter. Tänk på den som är långt från hemmet 

en kall vinterkväll, inte har fungerande mobil eller kort på sig och lite oväntat måste ta bussen. Tänk 

på utländska turister som landar på fpl (en spansk turist som gjort sig för och skaffat svenska pengar 

kände sig inte alls välkommen när hen landade). Det ska inte försvåras för bilister att köra i staden. 

Parkeringsavgifterna ska inte ständigt och jämt höjas. Inte heller p-böterna. Det har gått för långt 

med införande av avgifter överallt. Ännu värre är att IT-nördarna på kommunen (säg upp hälften) 

inför för många appar. Man måste kunna betala även på annat sätt. Det har inträffat att äldre 

människor inte längre kunnat avlägga besök därför att en parkering (som inte ligger i centrum) blivit 

avgiftsbelagd - och då bara med en app. Att avgiftsbelägga för att få bort bilar som alltid står där, är 

inget skäl. Det går att införa p-skivor. Dessa behöver inte vara digitala utan det går lika bra med en av 

papp. Ja, det kan t o m gå bra med att lägga handskriven lapp i rutan med angiven ankomsttid. 

Busschaufförerna kör för aggressivt och hänsynslöst både mot gångtrafikanter och bilister. Vissa 

vintrar (inte den här ännu) ställer ju bussarna in så fort det blivit lite halt. Då är det minsann bra att 

ha tillgång till bilen. Den här kalla och snörika coronavintern har det också varit bra att ha tillgång till 

bilen. Det är löjligt tro att Umeå ska kunna bli som Paris eller Köpenhamn med tanke på vårt klimat. 

Svar 
För närvarande finns inga planer på att återinföra möjligheten att betala med kontanter. Kontanterna 

i länets kollektivtrafik började försvinna år 2009 som en konsekvens av krav från Arbetsmiljöverket 

eftersom kontanter utgör en risk för hot och våld. Parkeringsfrågor hanteras ej i detta program. Det 

ställs höga krav på de förare som kör åt länets trafikföretag. I syfte att höja kvalitén är det viktigt för 

Länstrafiken och Umeå kommun att få information om när vi brister i trafikutförandet. Vi hoppas 

därför att du kontaktar Länstrafiken när du uppmärksammar trafikhändelser där kollektivtrafiken 

bryter mot Trafiklagstiftningen. Vi har högre krav på bussarnas däck än vad lagstiftningen anger. 

Dock gör besvärliga väderförhållanden att det ibland är omöjligt att upprätthålla trafiken. Då är 

trafiksäkerheten viktigast vilket innebär att vi ställer in trafiken i syfte att inte orsaka olyckor som i 

värsta fall kan resultera i personskador. 

Privatperson 6 och 7 
En cykelväg mellan Norrbyn och Hörnefors efterfrågas som kan nyttjas av såväl de boende längs med 

sträckan som det stora antal turister som färdas längs denna väg. En sådan skulle bidra till ökad 

trafiksäkerhet för de som redan i dagsläget cyklar, går, åker rullskidor etc på sträckan och ge ökat 

nyttjande av länstrafikens bussar samt Botniabanan mot Umeå och Övik 

Svar 
Kommunen känner till den bristande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs med väg 514 

mellan Norrbyn och Hörnefors. Då vägen är en statlig väg behöver eventuella åtgärder samordnas 

med Trafikverket som är väghållare för vägen. Kommunen har prioriterat vägen som en av åtta 

vägsträckor där en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS), som är det första steget i Trafikverkets process 

för att utreda och sedan genomföra åtgärder för att komma tillrätta med bristerna längs med 



vägsträckan, bör genomföras. För denna vägsträcka har dock ännu inte något startdatum för ÅVS 

beslutats. 

Privatperson 8 

Några synpunkter på kollektivtrafikprogrammet:  

1) jag tror det skulle vara mycket lättare att få in synpunkter i form av webbenkäter, än genom att be 

att man skickar på mail.  

2) generellt: jag tycker att busslinjerna i mesta möjliga mån ska gå genom stadsdelarna. Så som det 

blir tex längs Backenvägen. När bussar läggs på de stora trafiklederna blir de ofta mycket svårare att 

använda för folk i gemen, men speciellt för barn och äldre.  

3) specifikt: om man bor på Haga så vill man främst kunna åka på rakast möjliga sätt ner till Vasaplan, 

och på rakast möjliga sätt upp till handelsområdet på Mariedal. Det innebär ÖK. Då kan man också 

använda bussen för rörlighet inom Haga / Sandbacka. Det är enormt irriterande med de bussar som 

drar iväg längs E4:an/gamla E4/vad leden heter öster om I20. Det blir också en hopplös situation för 

de som TROR att de kan kliva av på Haga/Sandbacka men plötsligt finner sig blåsta och får se sig bli 

transporterade ”utan möjlighet till återvändo” upp till Ersboda. Detta var ett jätteproblem när min 

son gick skola på Teg ett år. Raka linjer, med många stopp, genom stadsdelarna snarare än 

”expressvarianter som rundar stan”, är så enormt mycket bättre.  

4) Jag tycker absolut att linje 8 ska gå längs ÖK. Även om det går emot någon princip (fattar inte 

varför E4-dragningen kommit till överhuvudtaget), men den kan inte vara uppskattad av många.  

5) En sak som också blir en viktig faktor är att chaufförer måste kunna prata svenska (på riktigt! Mer 

än minilite) och vara empatiska och omsorgsfulla mot sina passagerare. Det är inte ovanligt med 

chaufförer som beter sig riktigt illa mot barn, vilket gör att man inte kan känna sig trygg med att låta 

skolbarn använda kollektivtrafiken. Detta är typiskt de som inte heller förstår vad barnet säger. Så: 

värdegrundsfrågor är helt nödvändigt som fokus. Det är viktigare att vänta in en unge som halkat och 

tappat väskan i -20 än att köra in ett superpressat schema.  

6) gör slut med olika försök till exkluderande design. Även kyla vintertid är en deal breaker för att få 

folk att åka buss. Infravärmda kurer som gärna har ”automatiskt öppnade glasskivor” som vid 

ingången till matbutiker.  

7) fokusera inte enbart på att snabba upp tiderna till de absoluta ytterområdena. Som trafikplanen 

ser ut nu så förstår man inget av hur det ska bli attraktivt och smidigt att åka buss i de mer centrala 

delarna av stan. 

Svar 

1. Sist vi hade ett trafikprogram på remiss testade vi denna lösning. Ett problem var att det går 

att skicka synpunkter utan att uppge (korrekt) kontaktuppgifter vilket gör att vi inte kan nå 

de som skickat yttrandena med våra svar. Därför testade vi denna maillösning denna gång. 

De flesta är vana vid sitt eget mailprogram och känner sig inte stressade av ett formulärs 

begräsningar. 

2. I stadstrafiken är det endast linje 8 som trafikerar en stor trafikled och detta för att 

åstadkomma en snabb och attraktiv linje mellan Umeå Centrum och Ersboda. Regionlinjer 

har inte Umeå Kommun rådighet över. 



3. Umeå Kommuns översiktsplan anger att vi ska ha tre stomlinjer som har en rakare och 

snabbare linjesträckning med högre framkomlighet i syfte att göra dessa linjer attraktiva. 

Övriga linjer kallar vi kompletteringslinjer. Dessa har inte lika hög turtäthet och inte alltid en 

gen linjesträckning. Anledningen till att linje 5 kör mot ”gamla” E4:an är att det finns stora 

viktiga målpunkter längs Västra Esplanaden, bl a skolor och verksamhetsområden i Umestan, 

Väst på stan och Dragonskolans gymnasieskola.  

4. Se svar i punkt 2. 

5. I trafikavtalet som Länstrafiken har med trafikutövaren så är det kravställt de önskemål som 

anges under punkt 5. 

6. I den upphandlade kollektivtrafik som finns i Västerbottens läns betonas vikten av ett gott 

bemötande i mötet med våra resenärer. Vår uppfattning är att denna service vid de flesta 

tillfällena sker på ett mycket bra sätt. 

7. Vi prioriterar i första hand att göra våra stomlinjer attraktiva. I detta arbete är en hög 

framkomlighet en av de viktigaste åtgärderna eftersom vi vet att en hög framkomlighet 

tillsammans med hög turtäthet är de viktigaste faktorerna för ett ökat kollektivt resande. 

Eftersom 65%-målet syftar till att fler ska gå, cykla och åka kollektivt behöver vi främst satsa 

på kollektivtrafiken i de delar av staden där kollektivtrafiken är ett alternativ till bil.  

 

 

 

 

 


