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SAMMANFATTNING
Detta projekt har utförts på uppdrag av Umeå kommun som en del i
samverkansprogrammet ”Nästa Generations Resor och Transporter”. Inom
programmet ska stadsutvecklingsprojektet Norra Ön i Umeå fungera som en
testbädd för hur detaljplaneringsprocessen kan bibehålla en handlingsfrihet
allt medan teknikutvecklingen sker parallellt. Syftet är att skapa ökad
förståelse för hur staden kan arbeta för att möta framtidens behov av mobilitet
kopplat till ökad elektrifiering, automatisering och andra mobilitetstrender.
Syftet med projektet har varit att utifrån mobilitetstrender ta fram scenarion
för hur mobilitet på Norra Ön kan se ut, för att säkerställa att planeringen och
projekteringen av stadsdelen tar höjd för framtidens mobilitet.
Arbetet har skett genom tre workshops med utgångspunkt från
mobilitetstrender, samt nyckelfrågor och mål som är viktiga för Norra Ön.
Scenarierna som arbetats fram ställs också i relation till den strukturplan som
parallellt tagits fram för Norra Ön. I förhållande till alla scenarierna analyseras
strukturplanens styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att kunna uppnå
respektive scenario.
I rapporten lyfts också förslag på styrmedel och verktyg som behövs för att
planeringen och utvecklingen av Norra Ön ska kunna leda till de fyra olika
framtidsscenarierna. Resultatet från arbetet visar att det anses viktigt att
bevara de kvalitéer som Norra Ön har idag, och att i möjligaste mån arbeta med
hållbara resor. Förslag som framkommit handlar om att främja gång och cykel
och möjligheter att skapa helt eller delvis bilfria zoner på Norra Ön. För att
kunna uppnå det är det viktigt att strukturplan och andra planer för Norra Ön
möjliggör en flexibilitet i hur gaturum kan nyttjas som tar höjd för förändrade
förutsättningar för mobilitet. Det är också viktigt att strukturen främjar gång,
cykel och kollektivtrafik och att faktiskt våga prioritera bort bilen.
Det är också viktigt att det genom hela planeringsprocessen finns aktuella
planer och relevanta riktlinjer som möjliggör kontinuerlig styrning mot de
uppsatta målen. Centralt för de flesta styrmedel som föreslagits i det fortsatta
arbetet med Norra Ön är att fokus behöver flyttas från parkering för bil och
bilens framkomlighet till att handskas med mobilitet som en holistisk och
hållbar lösning. Generella parkeringsnormer bör därmed bli mobilitetsnormer
där tillgängligheten till ett flertal färdmedel inkluderas. Krav behöver ställas
för gröna parkeringsköp eller andra åtgärder som främjar hållbara resor, och
krav kan ställas i exploatering eller markanvisningar. Det är även viktigt att
detaljplaner möjliggör flexibilitet för att Norra Ön ska kunna vara en modern
och föredömlig stadsdel som kan anpassa sig efter trender.
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INLEDNING
Inom projektet Nästa generations resor och transporter i ett
stadsbyggnadsperspektiv som medfinansieras av Vinnova arbetar Umeå
kommun med stadsutvecklingsprojekt på Norra Ön. Inom projektet ska
stadsutvecklingsprojektet Norra Ön i Umeå fungera som en testbädd för
hur detaljplaneringsprocessen kan bibehålla en handlingsfrihet alltmedan
teknikutvecklingen sker parallellt. Syftet är att skapa ökad förståelse för hur
staden kan arbeta för att möta framtidens behov av mobilitet kopplat till ökad
elektrifiering och automatisering. Avsikten är att bidra till Umeå kommuns
arbete mot övergripande hållbarhetsmål, för att möta morgondagen med
eftertanke.
Inom ramarna för projektet görs en scenarioanalys för Norra Ön, med syfte att
säkerställa att utveckling av stadsdelen tar höjd för olika tänkbara scenarier
för framtidens mobilitet. Detta görs genom att flera möjliga alternativa framtida
scenarier tas fram och används som underlag för utformning av planområdet
med ambitionen att behålla och uppnå flexibilitet över tid. Framtidsscenarierna
presenteras i den här rapporten.
Parallellt med arbetet har en strukturplan arbetats fram för Norra Ön och inom
detta projektet har strukturplanen analyserats för att se hur pass väl den tar
höjd för de framtidsscenarier som diskuterats för Norra Ön.
Den här rapporten kan användas för Umeå kommuns fortsatta interna arbete
med utveckling av Norra Ön, men resultatet kan också användas i andra
stadsutvecklingsprojekt. Stor del av resultatet baseras på förutsättningarna
för Norra Ön men är även tillämpbart i andra sammanhang där frågeställningar
kring framtidens och hållbar mobilitet är centrala.
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BAKGRUND - MAKROTRENDER I
TRANSPORTSYSTEMET
Som ett förberedande steg till planeringen av Norra Ön har Sweco tagit fram
en rapport om Globala trender inom mobilitet. Detta stycke är en kortare
sammanfattning av den rapporten. Rapporten är baserad på litteraturstudier
samt intervjuer med experter och kan tillhandahållas i sin helhet av
projektgruppen för Norra Ön. Workshop 1 som beskrivs längre fram i rapporten
inleddes med en presentation av detta arbete.
I takt med den urbanisering som pågått under lång tid ställs allt högre krav på
förbättrade och mer effektiva lösningar för människors resor och transporter
av varor och gods. Med teknologier såsom automatisering, digitalisering och
elektrifiering finns möjlighet att möta dessa utmaningar och skapa hållbara
och effektiva mobilitetslösningar.
Mobilitetfrågan spelar en avgörande roll i stadsplaneringen och är en av
utgångspunkterna vid utformningen av en urban miljö. Fokus för planeringen
läggs på att skapa flexibilitet för framtida mobilitetsystem för både människor
och varor. Element såsom exempelvis transporthubbar för kollektivtrafik och
logistik måste beaktas redan under planeringsfasen för att staden ska vara
redo för framtida utmaningar.
Litteraturstudien och expertintervjuerna identifierade fyra makrotrender inom
mobilitetsområdet. Dessa trender är följande; Automatisering, Elektrifiering,
Uppkoppling, digitalisering och data, samt Delad mobilitet. Automatiseringen
av fordon förväntas bidra till ökad säkerhet och optimering av trafiken i
tätbebyggda områden. Elektriska fordon erbjuder hållbarare mobilitet med
minskade lokala emissioner och koldioxidutsläpp. Digitaliseringen, och i
synnerhet Internet of Things (IoT), förväntas också ha inflytande på framtidens
mobilitet. Genom nya digitala lösningar med uppkopplade enheter kan en
kontinuerlig kommunikationskanal mellan olika aktörer sättas upp vilket kan
bidra till ett smartare transportsystem. Möjligheten att dela data genererar
även möjligheter för utveckling av nya mobilitetstjänster. Tanken bakom
delad mobilitet är att mindre resurser används och i gengäld blir resan för
användaren billigare och mer tillgänglig. Ett sätt att öka attraktiviteten för
delad mobilitet är att kombinera olika tjänster vilket brukar kallas Mobilitet
som en tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) på engelska.
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Nuvarande trender som formar makrotrenderna inom
mobilitetsområdet
Det finns även pågående trender som inte är lika tongivande som
makrotrenderna men påverkar utvecklingen inom mobilitetsområdet. Exempel
på sådana trender är; Lösningar för last mile-problemet och mikromobilitet,
Förändringar i resebeteenden samt Utvecklingen av smarta städer. Med
mikromobilitet skapas ytterligare en nivå av modalitet som är effektiv och
hållbar. Last mile-tjänster gör transportsystemet mer tillgängligt för fler
människor och kan även effektivisera varudistribution. I takt med detta ändras
människors resebeteende. Det blir allt vanligare att välja färdmedel och
resesätt utefter ändamål och vad som passar för situationen. Detta kommer
leda till nya segment av specialiserade fordon designande för mer specifika
behov. En del i kärnan av en smart stad är att den är uppkopplad, välplanerad
och innehar en smart mobilitetslösning. Vidare finns det andra trender som har
dykt upp under de senaste åren. Däribland mobilitet som en tjänst/Mobility as
a Service (MaaS), Frakt som en tjänst/Freight as a Service (FaaS), Logistik som
en tjänst/Logistics as a Service (LaaS), leverans med drönare, mobilitets- och
transporthubbar, personlig flygtransport etc.

Insikter från expertintervjuerna
Mobilitetsfrågan är en grundsten i moderna stadsplaneringsprocesser
och experterna anser att för att skapa en effektiv och hållbar mobilitet är
det viktigt att ha optimerade transportsystem, smartare trafiksystem och
mobilitetslösningar som skräddarsys efter behov. Betydelsen av data lyfts
också fram som en viktig del i detta, men även oro för säkerhet i samband med
öppna och delade data. Mobilitetstjänster förväntas bli smartare med hjälp
av prediktiva algoritmer som kan leverera anpassade lösningar för att möta
behoven kring användares resande eller transport av varor. Experterna föreslår
också att det traditionella kollektivtrafiksystemet kommer bli omodernt i
urbana miljöer och att nya mobilitetslösningar bör utforskas. Ett förslag var
att integrera linbanor (Cable propelled transit) som en mobilitetslösning för
Norra Ön.
I rapporten diskuteras även vikten av infrastruktur, att ha ett samarbete mellan
privata och offentliga aktörer för att leverera hållbara mobilitetslösningar samt
effekten av anpassningen till nya teknologier och innovationer för framtidens
mobilitet.
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METOD
Arbetsprocess
Processmetodiken som har använts för att ta fram scenarier för Norra Ön
är utvecklad av Sweco och utgår från SymbioCitys planeringsmetodik "The
SymbioCity Approach" och Uthållig kommuns rapport "Fyra Stora steg och
tjugo små –Idéskrift om fysisk planering".

Swecos medtodik är baserad på skrifterna ”The Symbio City Approach”
och ”Fyra stora och tjugo små steg”.

SymbioCity är en plattform för affärsutveckling där flera ingående medlemmar
på uppdrag av Sida och SKL international har tagit fram en planeringsmetodik:
SymbioCity Approach. Metodiken är generell och kan tillämpas på olika nivåer,
från regional nivå till kvartersnivå. Grundtanken med metodiken är att skapa
ett tvärsektoriellt arbete mellan olika discipliner för att planera för ett hållbart
samhälle. Centralt under processen har varit att representanter från olika
kompetensområden hos Umeå kommun bidrar till en medskapande process,
”det goda samtalet”.

Miljöfrågor

En framgångsfaktor för hållbar stadsutveckling är ett tvärsektoriellt arbete mellan olika discipliner.
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Organisation
Arbetet har genomförts med en projektgrupp med representanter från Umeå
kommun och med konsultstöd från Sweco. På workshops har ett bredare urval
av representanter från Umeå kommun med olika kompetenser och erfarenheter
deltagit.

Workshops
Processen drevs framåt genom samverkande planering som utfördes i tre olika
workshops med deltagare från Umeå kommun. Resultatet från varje workshop
har dokumenterats i separata dokument som bifogas denna rapport. Mellan
workshops har arbete skett inom projektgruppen i de fall resultatet från en
workshop har behövt bearbetas för att processen ska kunna fortskrida vid
nästkommande workshop.

WS 1
Framtagande av
förutsättningar
Nyckelfrågor

Klustring av
nyckelfrågor
och
formulering av
mål

WS 2

WS 3

Utveckling av
scenarier och
utvärdering av
dessa.

Analys av
strukturplanen utifrån
scenarier

Formulering av
syntes-scenario

Åtgärdslista och
medskick

Processmetodiken håller ihop olika steg där uppgiften analyseras och med
flera verktyg leder fram till en strategi för att uppnå målbilden som tas fram
under processen. Den övergripande processen och dess olika möjliga verktyg
beskrivs i figurer nedan.
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Workshop 1 analyserade förutsättningarna för platsen och tog fram
nyckelfrågor genom SWOT-analys, kartbaserad SWOT samt strukturerad
brainstorming. Efter workshop 1 bearbetade projektgruppen om nyckelfrågorna
till specifika mål för Norra Ön och hållbar mobilitet. Workshop 2 innefattade
framtagande av scenarier/framtidsbilder utifrån utvalda scenarieaxlar och
konsekvensbedömning av dessa. Scenarieaxlarna utgår från mobilitetstrender
och syftet är att genom kombinera dem med varandra testa olika ytterligheter
för hur framtidens mobilitet kan se ut. I workshop 3 gjordes en utvärdering av
strukturplanen mot valda scenarier samt ett medskick med verktyg, styrmedel
och åtgärder.
Under samtliga workshops var deltagarna indelade i fyra grupper. Deltagarna
tillhörde i möjlig mån samma grupp vid samtliga workshopar, dock med vissa
undantag. Gruppindelningen gjordes av Umeå kommun med utgångspunkt att
grupperna skulle ges en bra spridning vad gäller kompetens och erfarenheter.
Varje workshop utfördes under fem timmar.

Workshop 1 – Förutsättningar och Nyckelfrågor
Under workshop 1 togs nyckelfrågor med fokus på mobilitet fram. Fokus på
denna workshop var att definiera användarbehovet av transporter till och från
Ön som sedan ska vägas mot Umeå kommuns målsättning att premiera aktivt
och hållbart resande på Norra Ön. Workshop 1 innehöll följande delar:
-

SWOT-analys och kartbaserad SWOT

-

Nyckelfrågor med strukturerad brainstorming

-

Målbild för området med fokus på aktiv och hållbar mobilitet (gjordes
delvis efter workshop 1)

SWOT-analysen är ett enkelt verktyg som kan användas för att ringa in styrkor
och svagheter (S = Strengths, W = Weaknesses) med området samt möjligheter
och hot (O = Opportunities, T = Threats) för utvecklingen av Norra Ön.
Utifrån SWOT-analysen togs förutsättningarna för Norra Ön fram som sedan
omvandlades till nyckelfrågor genom att använda sig av strukturerad
brainstorming. En nyckelfråga definieras i det här hänseendet som en
viktig frågeställning som behöver tacklas i planeringen för att ta tillvara på
möjligheter eller undanröja hot och brister som kartlagts i SWOT-analysen.
Utifrån de nyckelfrågor som togs fram så omformulerade projektgruppen dem
till mål som kopplar till aktiv och hållbar mobilitet. Dessa mål användes sedan
i utvärderingen av scenarier/framtidsbilderna i workshop 2.

WS 1

Efter WS 1
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Workshop 2 – Scenarier/framtidsbilder
I workshop 2 studerades ett antal scenarier som sedan preciserades i olika
framtidsbilder/syntesscenarier. I SymbioCity-metodiken görs detta i tre steg:
scenarier, utvärdering mot målen ws 1, framtidsbild, vilket beskrivs i nedan.

Process från flera scenarier till en framtidsbild
genom utvärdering mot satta mål.

I början av workshopen presenterades olika scenariomatriser som hade förberetts
tillsammans inom projektgruppen utifrån de olika mobilitetstrenderna. Tanken
med scenariomatriserna är att studera ytterligheter, inte att ta fram ett helt
troligt scenario. Nedan ges ett exempel på matris med två trender och dess
ytterligheter.

I ett andra steg ska konsekvenser av dessa scenarier diskuteras (om
givet scenario ska möjliggöras eller förhindras). Detta görs genom att
utvärdera scenarierna utifrån de mål som sattes upp i workshop 1 med
hjälp av en utvärderingsmodell. Utvärderingsmodellen som användes var en
Multikriterieanalys (MKA) där olika förslagens måluppfyllnad värderas relativt
mellan varandra. I Multikriterieanalysen kan vi dessutom använda olika
viktningar för olika mål samt även utföra robusthetsanalys och se om målen är
så styrande och hållbara som vi önskar. Genom matrisen kan vi testa scenarier
och se vad som fungerar i olika fall för att sedan ”plocka russinen ur kakan”
från varje när vi gör nästa steg med framtidsbilder.
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Som sista steg i workshopen tas ett antal framtidsbilder fram med det eller
de scenarier som uppfyller målbilden bäst. Detta görs genom att vi summerar
de olika delarna som ger positivt utslag som framtidsbilder- syntesscenarier.
Resultatet av workshop 2 blev fyra preciserade scenarier, en för varje grupp.
Dessa framtidsbilder eller syntesscenarier anses uppfylla bäst den målbild
som bestämdes i workshop 1.

Exempel på hur en multikriterieanalys kan ser, där gruppernas olika scenarion
utvärderas mot målen som tagits fram för Norra Ön.

Exempel på resultat från en genomförd multikriterieanalysen, där det framgår att ett av scenarierna har
högre måluppfyllnad än de andra.

Workshop 3 – Analys av strukturplanen och styrmedel
I workshop 3 utvärderades strukturplanen utifrån de syntesscenarier som
skapats under workshop 2. Utvärderingen skedde först med hjälp av en SWOT
för att därefter formulera förslag på verktyg, styrmedel, åtgärder för att i
arbetet med Norra Ön kunna arbeta mot det syntesscenario som valts.
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WS 1
Förutsättningar,
nyckelfrågor, mål
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL – RESULTAT
FRÅN WORKSHOP 1
Förutsättningarna för de framtagna scenarierna och analysen av strukturplanen
sattes under den första workshopen, där utgångspunkten var trendspaning
kring framtidens mobilitet, att resonera kring vad framtidens stad/mobilitet är
och vilka nyckelfrågor som är viktiga för Norra Ön.
Detta kapitel inleds med att förklara de olika mobilitetstrender som varit
utgångspunkten för arbetet med scenarieanalysen och som därmed satte
ramarna för arbetet. Fortsättningsvis presenteras resultatet från workshop 1 i
form av en associationsövning som gjordes, de nyckelfrågor som togs fram för
Norra Ön och de mål som arbetades fram utifrån nyckelfrågorna.

Vad är framtidens stad/mobilitet?
Efter en inledande föreläsning om mobilitetstrender fortsatte workshop 1 med
en associationsövning utifrån frågan ”Vad är framtidens stad/mobilitet?” där
deltagarna under 5–10 minuter själva fick skriva ned ord de associerade med
frågan för att sedan presentera inför sin projektgrupp. Detta moment syftade
till att skapa samförstånd i vad varje deltagare
vägde in i frågan. Resultatet var också en
grund inför senare moment som stöd i
diskussionerna.
Associationsövningen har
arbetats om till ett word
cloud, och flera av
meningarna har skrivits
om för att undvika
konkjunktioner i
ordmolnet. Ord som
var ofta förekommande
var bland andra
kollektivtrafik, tyst,
rörelse, närhet,
enkelt, fossilfritt,
effektiv och
fordonsvariation.
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Nyckelfrågor för Norra Ön
Under nästa del av workshopen fick deltagarna genom SWOT-analys och
kartbaserad SWOT identifiera och skriva ned de styrkor, svagheter, hot och
möjligheter som finns med Norra Ön utifrån en hållbar mobilitet. (S = Strengths,
W = Weaknesses, O = Opportunities, T = Threats).
De faktorer som identifierades i SWOT-analysen omarbetades till nyckelfrågor
genom klustring och strukturerad brainstorming. En nyckelfråga definierades
i det här hänseendet som en viktig frågeställning som behöver tacklas i
planeringen för att ta tillvara på möjligheter eller undanröja hot och brister
som kartlagts i SWOT-analysen. Varje gruppmedlem prioriterade individuellt
gruppens nyckelfrågor och utfallet av övningen var fem högst prioriterade
nyckelfrågor per grupp, totalt 20 prioriterade nyckelfrågor för de fyra grupperna.
Bland de mest prioriterade nyckelfrågorna i respektive grupp fanns några
som återfanns bland flera grupper och dessa handlade om att bebyggelsen på
Norra Ön ska möjliggöra goda kopplingar till övriga staden genom att arbeta
med stråk och målpunkter, att begränsa bilismen på Norra Ön, att skapa en
attraktiv stadsdel (för alla, inte bara för boende) samt att stadsdelen ska
främja folkhälsa och rörelserikedom. Folkhälsa/rörelserikedom handlar om att
skapa fysiska förutsättningar för vardagsmotion där gång och cykel främjas,
vilket förutom förbättrad hälsa förväntas ta mindre plats i gaturummet än
fordon, är ekonomiskt, socialt och miljömässigt fördelaktigt.
Bland de fem mest prioriterade nyckelfrågorna återkom teman om hållbar
mobilitet med attraktiva hållbara färdmedel där det centrala är att bygga för
människor istället för bilar och att förändra normer mot hållbar mobilitet, samt
arbeta med beteendepåverkan. Att tillvarata Öns kvalitéer och förädla dess
värden är andra nyckelfrågor som lyfts av flera grupper.
Nyckelfråga

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

1

Goda kopplingar
till övriga staden,
stråk/målpunkter

Begränsad bilism

Attraktiv stadsdel
för alla

Folkhälsa/
Rörelserikedom*

2

Attraktiv
kollektivtrafik

Tillvarata Öns
kvalitéer

Genomförbarhet
(beprövade unika
lösningar)

Mobilitet/
infrastruktur**

3

Ekonomisk/social
till-gänglighet

Bygga för
människor - inte
för bilar

Aktuella strategidokument genom
hela processen

Ekologisk
hållbarhet utifrån
ett fullständigt
LCA-perspektiv

4

Fysisk
tillgänglighet

Attraktiva hållbara
färd-medel

Flexibla gator

Ön som nod***

5

Förändra normer
mot hållbar
mobilitet. (6.
Nytänkande)

Beteende-påverkan Tillvarata och
förädla befintliga
värden

Utveckling av
kunskap****

* Vardagsmotion och att transportera sig + varor med gång/cykel stärker folkhälsan och ens egen hälsa, tar mindre plats för gaturum, är
ekonomiskt bra, ger sociala möten och minst miljöbelastning. Ekosystemtjänster.
**- Platsens möjligheter - Broar = icke valbar plats. Möjligheter att styra färdsätt - Stora möjligheter att placera vägar, kvarter, FoG osv. där det
bedöms lämpligt - Social trygghet
*** Stärka Ön som del i en resekedja och transportsystem i staden. Främja rörlighet även för de som inte har förutsättningar till GC och nyttja
möjligheter att knyta an till befintlig infra, "hård" och "mjuk".
**** Ta tillvara på kunskap och erfarenheter för att utveckla och förbättra.
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Mål för Norra Ön
Ambitionen var att under workshopen utifrån de 20 nyckelfrågorna även hinna
formulera mål. Då tiden för detta inte räckte till arbetade projektgruppen fram
mål fram efter workshopen. Utgångspunkten var de 20 nyckelfrågorna, vilka
resulterade i totalt 10 mål för Norra Ön.
Målen användes under den andra workshopen för att utvärdera de scenarier
som togs fram och hur väl de uppfyller målen. Målen diskuterades gemensamt
och förankrades med workshopdeltagarna under det andra workshoptillfället.
1. Ön fungerar som en nod i staden.
2. Norra Ön ska främja en mångfald av hållbara färdmedel med människan i centrum.
3. Norra Ön främjar en rörelserik vardag genom såväl resande som rekreation för alla som bor,
verkar och nyttjar stadsdelen.
4. Norra Ön ska vara ekonomiskt tillgänglig för en bred grupp av invånare.
5. Norra Ön är en levande blandstad för alla.
6. Norra Ön ska vara en plats som inspirerar till förändrade normer.
7. Fysiska rum, platser och stråk ska genom flexibilitet möta både dagens och framtidens behov
(möjliggör andra/flera användningsområden över tid och/eller dygnet).
8. En oas mitt i staden där Öns kvalitéer tas tillvara.
9. Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsdel med fokus på klimatneutralitet.
10. Planering och genomförande av Norra Ön ska genomsyras av innovationsdriven utveckling.
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WS 2
Utveckling av scenarier,
utvärdering, formulering av
syntesscenario
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SCENARIER FÖR NORRA ÖN – RESULTAT
FRÅN WORKSHOP 2
Workshop 2 inleddes med att presentera, förankra och diskutera de framtagna
målen. Målens innehåll och formuleringar diskuterades, men diskussionerna
ledde inte till några ändringar av målen.
Inför workshop 2 identifierade projektgruppen fyra mobilitetstrender att
arbeta utifrån (se beskrivning av scenariematriserna i nästa avsnitt). Genom
att kombinera de fyra trenderna (som utgjorde varsin ”scenarieaxel”) bildades
fyra olika scenariematriser innehållande fyra scenarion var, vilket skapade
totalt 16 olika scenarion. Varje grupp fick var sin scenariematris och beskrev
och utvecklade de fyra scenarierna som matrisen bildade.
De fyra scenarierna som varje grupp beskrivit utvärderades mot de tio framtagna
målen för Norra Ön genom en multikriterieanalys (MKA, se beskrivning av hur
multikriterianalys genomförs i metodkapitlet). Nästan alla grupper arbetade
även med att vikta målen i MKA för att säkerställa robustheten i resultatet,
vilket innebär att grupperna värderade vissa mål som viktigare än andra.
Resultatet från MKA gav en indikation på vilket av de fyra scenarierna som
hade bäst måluppfyllnad mot de mål som tagits fram.
Utifrån de fyra scenarierna som varje grupp beskrivit och utifrån
multikriterieanalysen arbetade varje grupp fram var sitt slutgiltigt
syntesscenario för Norra Ön. Instruktionerna för att skapa syntesscenariot var
att grupperna fick plocka ”de bästa delarna” från de scenarion de utgått från,
men att ta särskild hänsyn till det scenario som fått högst måluppfyllnad i
multikriterieanalysen.

Scenariematriser
Val av mobilitetstrender att arbeta med under den andra workshopen
gjordes gemensamt mellan projektgruppen och konsultorganisationen innan
workshopen. Alternativen utgick från tidigare rapporter och litteraturstudier
som tagits fram kring framtidens mobilitet (hänvisning till dem i litteraturkapitlet). Aspekter som anses viktiga för utvecklingen av Norra Ön togs även
i beaktande. Utifrån att det tidigare hos kommunen förekommit diskussioner
kring ett helt eller delvis bilfritt Norra Ön och att detta framkom under workshop
1 togs det med som ett av de fyra utvalda trenderna, för att ge möjligheten att
testa den ytterligheten. De fyra valda scenarierna som projektgruppen valde
att gå vidare med i framtagande av scenarier för Norra Ön är:
-

Hög/låg automatisering

-

Hög/låg delning

-

Bilfritt/Bildominerat

-

Flexibilitet och mångfald/variation av fordon
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De fyra scenarierna kombinerades för att möjliggöra en stor bredd i scenarier.
Sweco testade innan workshopen olika kombinationer och tänkbara scenarier
för att säkerställa en bredd. De kombinationer som gav bredast utfall och var
de scenariematriser som grupperna arbetade med var:
-

Grupp 1: Automatisering hög/låg – Bilfritt/bildominerat

-

Grupp 2: Automatisering hög/låg – Låg flexibilitet och enhetlighet av
fordon/ Hög flexibilitet och mångfald av fordon

-

Grupp 3: Bilfritt/bildominerat – Delning hög/låg

-

Grupp 4: Delning hög/låg – Låg flexibilitet och enhetlighet av fordon/ Hög
flexibilitet och mångfald av fordon

I bilagan redovisas de fullständiga scenarierna för varje grupp.

GRUPP 1

GRUPP 3

Bilfritt

Scenario 1

Scenario 3

Automatisering
Låg

Automatisering
Hög

Scenario 2

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 4

Automatisering
Låg
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GRUPP 4

Hög flexibilitet och
mångfald av fordon

Scenario 3

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Delning Hög

Bildominerat

Automatisering
Hög

Låg flexibilitet och
enhetlighet av fordon

Scenario 1
Delning Låg

Scenario 4

Bildominerat

GRUPP 2

Bilfritt

Hög flexibilitet och
mångfald av fordon

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 1

Scenario 2

Delning Låg

Delning Hög

Låg flexibilitet och
enhetlighet av fordon

Fyra syntesscenarier för Norra Ön
Nedan följer en beskrivning av de faktorer och aspekter som flera av grupperna
använde för att beskriva sitt slutgiltiga scenario, och som därmed anses vara
särskilt viktiga att ta höjd för i den fortsatta planeringen och utvecklingen av
Norra Ön. För att läsa varje grupps slutgiltiga scenariebeskrivning, se bilagan.
Grupp 1 syntesscenario – Ett bilfritt Norra Ön
Grupp 2 syntesscenario – Lätt att leva med vardagsrekreation
Grupp 3 syntesscenario – Cykelstaden
Grupp 4 syntesscenario – MaaS Deluxe

Scenariernas gemensamma nämnare
Det som alla syntesscenarion har gemensamt och som därmed är robust är
att det är andra färdmedel än bil som är prioriterade på Norra Ön. Gång men
särskilt cykel är det mest konkurrenskraftiga färdsättet på Norra Ön, följt
av kollektivtrafik. Norra Ön ska präglas av gena cykelkopplingar och breda,
uppvärmda vägar för cykel vilket ska möjliggöra bra gång- och cykelmöjligheter
året runt.
Vad gäller bilens plats på Norra Ön framkom förslag från workshopen att det
finns helt bilfria zoner, att de enda bilarna som finns är i bilpooler, att det
inte ska finnas parkering nära bostaden, låga p-tal och att det skapas mer
utrymme för bostäder och rekreation utan parkeringshus. Då biltrafik till och
från Ön antas bli lägre och andra alternativ som kollektivtrafik samt gång och
cykel förväntas dominera behöver en till bilbro inte byggas. Istället för privat
ägande av bil ska mobilitetslösningar, till exempel mobilitetshubbar finnas väl
tillgängligt, “MaaS Deluxe” som en av grupperna kallade det. En idé är också
att de mest hållbara färdsätten ska vara billigast att nyttja.
De mobilitetstrender som i störst utsträckning var utgångspunkt för att forma
scenarierna var en hög grad av automatisering av fordon och låg andel av bilar
eller helt bilfritt. De mobilitetstrender som inte förekom alls bland de vinnande
scenariona var låg automatisering och ett bildominerat Norra Ön.
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WS 3
Analys av strukturplanen,
medskick
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ANALYS AV STRUKTURPLANEN OCH
STYRMEDEL – RESULTAT FRÅN WORKSHOP 3
Under den sista och tredje workshopen analyserades varje grupps
syntesscenario från föregående workshop mot strukturplanen som tagits
fram för Norra Ön. Genom en SWOT-analys beskrevs strukturplanens styrkor,
svagheter, hot och möjligheter för att uppnå de olika scenarierna.
Den sista övningen under den tredje workshopen handlade om att ta fram
styrmedel, verktyg och åtgärder för att Norra Ön ska kunna utvecklas mot
syntesscenariona. Även denna övning gjordes i de fyra grupperna där
respektive grupp tog fram styrmedel för att uppnå just deras syntesscenario.
I detta kapitel redovisas resultatet från den tredje workshopen i aggregerad
form, och inte per scenario. Detta är för att lyfta fram de aspekter och resultat
som lyftes av flera av grupperna eller var förutsättningar för att uppnå flera av
scenarierna, och därmed är av extra vikt och anses mer robusta. För att läsa
om analysen av strukturplanen mot respektive scenario, samt de styrmedel
och verktyg som föreslås för att uppnå varje scenario, se bilaga.

SWOT-analys av strukturplanen
Styrkor
De styrkor som pekas ut i strukturplanen är att GC-broarna har bra förbindelser
med övriga Umeå vilket gör det möjligt att ta sig till och från Ön till fots eller
med cykel. Det anses också bra att lägen för hubbar och serviceställen är
utpekade i planen då det möjliggör anläggande av mobilitetshubbar. Det lyfts
även fram som en styrka att besöksmål och grönska är väl inkluderat i planen
då det utgör en förutsättning för rekreationsresor och rörelserikedom.

Svagheter
För svagheter är det svårare att få en samlad bild då grupperna fokuserade
på olika saker. Det som går igen i flera gruppers arbete är att strukturplanen
anses vara ganska traditionellt uppbyggd och fokuserar (för) mycket på
biltrafik. Strukturplanen bedöms inte heller möjliggöra bra tillgänglighet
med kollektivtrafik och grupperna tycker samtidigt att det är onödigt att dra
in stråk dimensionerade för stora bussar så långt in i området. Det bedöms
låsa en struktur som inte är anpassad för gång, cykel och mindre, autonoma
kollektivtrafikfordon. Deltagarna konstaterar också att det saknas ytor för bra
cykelparkering, vilket är särskilt viktigt eftersom cykel anses vara ett viktigt
färdmedel på Norra Ön.

Möjligheter
Flera möjligheter med strukturplanen har också identifierats, bl.a. lyfts GCbroarna fram som möjliga att trafikera med små, autonoma fordon och grupperna
lyfte också fram att det finns stråk på Ön som går bra att utnyttja för autonom
kollektivtrafik. Strukturplanen anses också möjliggöra parkeringslösningar i
hubbar i utkanten av området. Vad gäller fritid och rekreation lyfts möjligheter
för vattenaktiviteter fram, men även transporter på vattnet.
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Hot
De hot som kom fram under SWOT-analysen handlar mycket om bilar och
parkering. Workshopdeltagarna anser att strukturplanen möjliggör en
hög tillgänglighet för bil, vilket försvårar att andra transportsätt kan bli
konkurrenskraftiga. Grupperna tycker också att den rådande parkeringsnormen
underlättar för bilägande, vilket kan försvåra för bilpooler och delad mobilitet.
Även nedgrävda parkeringsanläggningarna möter en del kritik då de anses
vara kostsamma, låser upp markanvändningen och gynnar biltrafik. Ett hot
som också nämnts av flera grupper är att det kan vara svårt att få till delad
mobilitet innan området är klart då reseunderlaget är för litet. Likaså kommer
byggvägarna att kunna användas av bilar och det kommer finnas grusytor som
används som parkering, och på så sätt skapas vanor och beteenden som är
svåra att bryta.
Andra intressanta analyser och idéer som framkommit i enstaka grupper är
bland annat att dela upp stråk i hastighetszoner istället för trafikslag och att
skapa flexibla gaturum och offentliga platser som kan användas på olika sätt
genom reglering och timing.
Vissa uppslag handlar om kollektivtrafik på vattnet året runt, och att alla
privata och offentliga hus är anpassade för att rymma cykel genom dörrar och
i hissar etc eller att det går monorail eller annan automatiserad kollektivtrafik
mellan Norra Ön och Umeå Östra.

Styrmedel och verktyg
De styrmedel och verktyg som presenteras i detta avsnitt har tagits fram
gemensamt under den tredje workshopen. I avsnittet presenteras de styrmedel
som anses relevanta och viktiga för att styra utvecklingen av Norra Ön i rätt
riktning, och det är de styrmedel och verktyg som lyfts av flera av grupperna
som presenteras här. Samtliga styrmedel som föreslagits för att styra mot de
fyra scenarierna presenteras i bilaga.
Centralt för de flesta styrmedel som föreslagits i det fortsatta arbetet med Norra
Ön är att fokus behöver flyttas från parkering för bil och bilens framkomlighet
till att handskas med mobilitet som en holistisk och hållbar lösning. Generella
parkeringsnormer bör därmed bli mobilitetsnormer där tillgängligheten till ett
flertal färdmedel inkluderas.
-
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Mobilitetsnormen kan ange hur många parkeringsplatser för cykel,
packcykel, el-scootrar, cykelpool, bilpool, laddplatser, platser för bil som
ska byggas samt subventionerad kollektivtrafik. Normen är flexibel vilket
innebär att antalet platser för bil minskar om det genomförs hållbara
mobilitetsåtgärder. Normen kan också exempelvis acceptera längre
gångavstånd till privat bil, och möjliggöra p-norm 0 i vissa zoner. Här
anses parkeringsprogram spela en viktig roll, som till exempel kan peka
ut parkeringsreservat.

-

Speciell hänsyn och beskrivning bör läggas på att underlätta för
cykeln genom att dessa ges tillräcklig yta, säkerhet vid parkering,
parkeringsmöjligheter nära destination, erbjuda underhåll, krav
på inomhusparkering, plats för lådcyklar etc. Detta kan förtydligas
och beskrivas i tex policys och exploateringsavtal. Cykel- och
fotgängarprogram anses ha en viktig roll i att säkerställa plats och
framkomlighet för gång och cykel och bör sättas i kontext för just Norra
Ön. Att göra eller nyttja kartläggning av huvudvägnät för gena cykelvägar
anses vara ett viktigt verktyg.

-

Krav kan ställas på fastighetsägare att göra gröna parkeringsköp där
det kanske är mer aktuellt att utgå från tidsavstånd istället för fysiska
avstånd.

-

För tillhandahållande av mobilitetstjänster finns många förslag på hur det
kan organiseras, och tydligt är ett behov av att tydliggöra vilka aktörer
som ska ha ansvaret. Förslag är dels att UKF (Umeå Kommunföretag AB)
och UPAB (Umeå Parkerings AB) genom ägardirektiv kan synkronisera
den befintliga kollektivtrafiken med eventuellt ny typ av kollektivtrafik.
Det finns också flera olika förslag på vem som tillhandahåller övriga
mobilitetstjänster, bland annat genom att kommunen får ett utökad
uppdrag att tillhandahålla motordriven mobilitet som bilpool och mindre
elfordon. Ett annat förslag är att ett nytt kommunalt bolag tillhandahåller
cykelpool, lådcyklar m.m. i MaaS-plattform (Mobility as a Service) eller
att en MaaS-plattform drivs gemensamt av kommunen och flera privata
aktörer.

-

Det lyfts som viktigt att det finns utrymme att diskutera finansiering och
drift av kompletterande kollektivtrafiklinjer.

-

Exploateringsavtal föreslås innefatta finansiering och drift av samlade
p-anläggningar för bostäder, bilpool, mobilitetshubbar etc. och
markanvisningsavtal bör ställa noga genomtänkta krav.

-

I detaljplaneskede är det viktigt att gaturum och dimensionering
möjliggör utrymme för delade tjänster och väl utformade gatusektioner.
Bland annat går det att använda utformning och möblering för att minska
attraktiviteten för biltrafik, samt genom att ha låga hastighetsgränser.

-

Att möjliggöra flexibilitet i detaljplanen och gaturummen anses viktigt,
för att ta höjd för annan typ av kollektivtrafik eller att till exempel stråk
som tillåter bil inte gör det i framtiden. Kanske finns det i framtiden
möjlighet för kollektivtrafik att färdas på gång- och cykelbroarna, och
detta behöver möjliggöras.

-

Det är viktigt att det finns servicehubbar/p-anläggningar i anslutning till
förskolor och skolor som erbjuder funktioner som matleveranser etc. För
att möjliggöra dessa lösningar är det viktigt med samverkan mellan flera
kommunala verksamheter, bland andra UPAB, fritid, och fastighet.
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Rekommendationer
och förslag till
fortsatt arbete
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REKOMMENDATIONER OCH FÖRSLAG TILL
FORTSATT ARBETE
I detta kapitel ges Swecos samlade rekommendationer och förslag till fortsatt
arbete med utveckling av stadsdelen Norra Ön.
Det som lyser igenom och är centralt är behovet av att ta fram styrmedel och
processer för att arbeta med löpande målstyrning. Denna rapport redovisar
ett antal mål och scenarier som är brett förankrade inom Umeå kommun.
Målen behöver i nästa fas förankras hos alla inblandade, så de kan bibehållas
genom hela processen och arbetas in i strukturplan, detaljplanering, bygglov,
exploateringsavtal etc. Det är också viktigt att säkerställa en flexibilitet och
kontinuitet över tid. Inom varje moment i processen fram till färdigställande
bör arbetet stämmas av mot målen, för att säkerställa att de inte faller bort.
Umeå kommun har redan många relevanta och användbara policys och
styrdokument på olika nivåer. För att målen om hållbar mobilitet ska
omsättas i verklighet gäller det att för Norra Ön omvandla dessa till konkreta
handlingsplaner och avtal för Ön, som dessutom följer med över tid. Ett
mobilitetsprogram kan vara en möjlig väg att gå då detta sammanställer olika
aspekter och konkretiserar vad som behöver göras på olika nivåer. Detta
styrdokument bör finnas tillgängligt för alla inblandade i processen, från
planering, uppförande till förvaltning. Ägandet och ansvaret för uppdatering
bör konkretiseras tydligt.
En utmaning som identifierades under projektets gång var att det utifrån
rådande strategiska dokument under byggtiden kommer finnas gott om
möjligheter för parkering och god tillgänglighet med bil, samtidigt som
underlaget för att få till god kollektivtrafik, bilpooler, cykelpooler etc. är
bristfälligt. Centralt blir att tidigt involvera representanter för kollektivtrafiken
för att skapa möjligheter att trafikera Norra Ön redan innan efterfrågan är så
stor att det är fullt ut motiverat. Möjligheten att ett kommunalt bolag skulle
bildas för att ombesörja tjänster för delad mobilitet har lyfts, och även det
bör finnas på plats i ett tidigt skede. Detta blir viktigt för att tidigt skapa
förutsättningar för hållbar mobilitet och sätta inriktningen för vad Umeå vill
uppnå med Norra Ön, och därmed undvika att vanor kopplat till framförallt
bilberoende får fäste.
Vad gäller avtal som kan hjälpa till att styra processen mot målen är det alltid
en utmaning att reglera över tid, och kontinuerlig uppföljning krävs. Det är
däremot bra om hållbar mobilitet tydligt inkluderas i syftet till detaljplanen,
då det gör det lättare att sedan få med det vidare till markanvisning samt
exploateringsavtal, genomförandeavtal och bygglov. Om kommunen äger
marken så går det att i en markanvisningstävling inkludera hållbar mobilitet,
men även övriga uppställda mål som utvärderingskriterium. Där kan exempelvis
poäng ges för till hållbar mobilitet som kopplar till p-normer (som bör vara
specifika för Norra Ön). Det blir då lättare för kommunen att utvärdera förslaget
gentemot målen.
Scenariearbetet som har gjorts för Norra Ön har genomgående präglats av och
bevisat att det finns ett gott samarbete mellan kommunens olika verksamheter,
och en vilja att göra något bra av Norra Ön. Rekommendationen är därför att
i den fortsatta processen säkerställa att kommunens samlade kompetens
tas tillvara, vilket kan låta som en självklarhet, men sällan är någonting som
sker av sig självt. Medskicket är därför att fortsätta arbeta brett med Norra
Ön, använda resultatet och rekommendationerna från den här processen och
formalisera både dem samt ett arbetssätt för hur kommunen ska fortsätta
arbeta för att uppnå målen för Norra Ön.
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Bilaga
Gruppernas syntesscenarion
och medskick till
strukturplanen samt förslag på
styrmedel

32

GRUPPERNAS SYNTESSCENARION OCH
MEDSKICK TILL STRUKTURPLANEN SAMT
FÖRSLAG PÅ STYRMEDEL
I bilagan presenteras de fyra scenarion som varje grupp arbetade fram.
Det framgår vilka scenarieaxlar och matriser varje grupp jobbade utifrån,
en beskrivning av scenariot (texten är ej omskriven från workshops), vilka
styrkor, svagheter, möjligheter och hot som strukturplanen har i jämförelse
med varje scenario och förslag på styrmedel/verktyg för att uppnå dem.
Separata bilagor:
•

Dokumentation från workshop 1

•

Dokumentation från workshop 2

•

Dokumentation från workshop 3
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Grupp 1 – Syntesscenario: Ett bilfritt Norra Ön
Förutsättningar
Scenarieaxlar: Automatisering låg/hög – Bilfritt/Bildominerat
-

Scenario 1: Automatisering låg – Bilfritt

-

Scenario 2: Automatisering låg – Bildominerat

-

Scenario 3: Automatisering hög – Bilfritt

-

Scenario 4: Automatisering hög – Bildominerat
Bilfritt

Scenario 1

Scenario 3

Automatisering
Låg

Automatisering
Hög

Scenario 2

Scenario 4

Bildominerat

400

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsdel med fokus på klim
350

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsdel med fokus på klim
300

En oas mitt i staden där Öns kvalitéer tas tillvara. 15
250

Fysiska rum, platser och stråk ska genom flexibilitet möta både dag
framtidens behov (möjliggör andra/flera användningsområden över
dygnet). 7,5

200

Norra Ön är en levande blandstad för alla. 7,5

150

Norra Ön ska vara ekonomiskt tillgänglig för en bred grupp av invån

100

Norra Ön främjar en rörelserik vardag genom såväl resande som re
som bor, verkar och nyttjar stadsdelen. 20

50

0

Norra Ön ska främja en mångfald av hållbara färdmedel med männ
5

Poäng

PxV
Scenario 1

Poäng

PxV
Scenario 2

Poäng

PxV
Scenario 3

Poäng

PxV
Scenario 4

Utvärdering i Multikriterieanalys. Högst måluppfyllnad i Scenario 3: Automatisering hög – Bilfritt

Efter att multikriterieanalys med viktning av målen gjorts av de fyra möjliga
scenarion var det scenario som hade bäst måluppfyllnad och robusthet
Automatisering hög och Bilfritt. Syntesscenariot har tagits fram dels med
utgångspunkt från det vinnande scenariot men är en kombination av önskvärda
kvalitéer och faktorer från flera av gruppens scenarion.

34

Ön fungerar som en nod i staden. 20

Beskrivning av syntesscenario Grupp 1
-

Kollektivtrafik: Möjliggör för fler alternativa former av kollektivtrafik
(effektivare, billigare och därmed mer småskalig) – shuttles överbryggar
avstånd mellan ”ordinarie” kollektivtrafik. Endast ett sådant stråk
prioriteras dock i planeringen (ett broläge väljs) för att gång och cykel
ska vara konkurrenskraftiga resealternativ i fler reserelationer. Bron över
mot Umeå Ö är ett intressant alternativ i och med förutsättningar för fler
mobilitetstjänster i relation till resecentrumet. Detta minskar Ön och dess
invånares klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv samtidigt som övriga
staden är tillgänglig för de som behöver nyttja kollektivtrafiken för att ta
sig till sina målpunkter.

-

Policy: Fysiska avstånd som kriterier för ex. grönt p-köp och andra policys
mindre relevant (ex. x min till kollektivtrafik) och tidsavstånd kan bli mer
aktuella. Här finns dock en fin balansgång mellan tillgång för olika typer
av trafikanter då GC-trafik fortfarande ”drabbas” av längre avstånd.

-

I och med att p-anläggning lokaliseras utanför området (lägre p-tal och
bilfria miljöer inom området) krävs avsteg från nuvarande riktlinje om
500 meter till parkering, snarare 700meter).

-

Utmaning: Risk för konflikter med fotgängare och cyklister ifall de delar
samma yta under samma tidpunkt. Varuleveranser sker främst nattetid,
men samlokaliseras i särskilda stråk när de sker dagtid och utgår ifrån
att koncentreras till särskilda knutpunkter för att minska risk för trängsel
för GC. Uppdelning av stråk i hastighetszoner blir viktigt istället för att
dela upp på trafikslag.

-

Flexibla gaturum och offentliga platser: Behöver inte vara universella och
spridda över hela stadsdelen utan kan med fördel lokaliseras till väl valda
platser och stråk, förslagsvis i anslutning till huvudstråk. Styrs snarare
genom reglering och timing.

-

Sophantering kan ske med automatiserade nyttofordon som agerar i
gaturummet.
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Syntesscenario Grupp 1
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Analys av strukturplanen utifrån Syntesscenario Grupp 1
Styrkor
- Strukturplanen ger många tillkommande brokopplingar som gynnar
fotgängare och cyklister.
-

Lokalisering av skola och förskolor stärker tänkta planeringar av
servicehubbar, vilket underlättar för hållbara resenärer i och med att
flera ärenden samlas nära varandra.

-

Platsbildning nära befintlig bilbro är en bra plats ur flera perspektiv, inte
minst kollektivtrafik.

-

Goda GC-förbindelser mot övriga Umeå (närhet centrum och NUS)

-

Rörelserikedom

-

Samla flera arenor i en punkt (förskola, mobilitetstjänster,
paketutlämning m.m.)

-

Platsen söder om skolan har många möjligheter (kollektivtrafik)

-

Bra lägen för skola och förskolor (närhet, skolskog, strandpromenad, lugn
trafikmiljö)
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Svagheter
- Att dra in kollektivtrafik långt in längs huvudstråk skapar behov av
en bred sektion som även kan främja biltrafik längs denna. Denna
dimensionering kommer att ligga kvar även framgent, när trafikeringen
med automatiserad kollektivtrafik över ena bron kom (etapp 2) kan det
bli fördelaktigt för stomlinjen som går via Avion (som tidigare förlängdes)
att ha en kortare sträckning och vända mellan broarna för att få till en än
mer attraktiv trafikering.
-

”Övre” bilbro inte möjlig av utrymmesskäl i och med att vi dragit runda för
kollektivtrafiken.

-

Parkeringsnorm.

Möjligheter
- Strukturplanen utesluter inte samlad parkeringsanläggning i utkant.
-

Tre parkeringsanläggningar i anslutning till huvudstråk.

-

Parkeringslägen (skolan kombinerat med pulkabacke/mellan broarna/
parkkilen (kan även vara hot)) ”strategisk reträtt”

-

Möjligt butiksläge (i norra delen längs huvudgatan)

-

Skapa möjlighet att utveckla olika intressen (teknik, fotboll, kajak,
odling)

Hot
- Ev. parkeringsanläggning under park upplevs som ett hot mot de
kvaliteter som går att anordna (ex. planteringsdjup).
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-

Antagande om normal norm framstår som hög i sammanhanget, men utgör
också en styrka i och med att ta höjd för vad som kan komma och sedan
anpassa.

-

Hot mot hållbara färdsätt med bilparkering under varje kvarter

-

Svårt att lösa bilparkering utifrån lägen och ansvar/ägande

Kart-SWOT av strukturplanen mot syntesscenario Grupp 1
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Styrmedel och verktyg för att arbeta mot syntesscenario Grupp 1
St y r m e d e l
U t öv e r n a t i o n e l l a
mål oc h l ag ar

D e l m ål o c h
i n d i k a t or e r

A n al y s e r
Ti d i g t Sk e d e
strategi, policy, ÖP
Andel av huvudvägnätet för gc som
är separerat från biltrafik (%)
Andel av cykelvägarna i
huvudvägnätet som är separerade
både från biltrafik och
fotgängartrafik, Umeå tätort (%).
Andel av befolkningen i Umeå tätort
som når huvudvägnätet (prio 1) för
gång- och cykel inom 200 m (%)
Andel av passager och
övergångsställen i huvudvägnätet
för gång- och cykel som är
hastighetssäkrade där de korsar
huvudvägnätet för bil och/eller
stomstråk för kollektivtrafiken (%).
Antal allvarligt skadade och
omkomna per 10 000 invånare i
Umeå kommun
Tidsavstånd till stomlinjehållplats.
Andel som bor inom 500 meter från
stomlinjehållplats.

Av tal

Samv er kan oc h
a k t ör e r

Ägardirektiv för ex. UKF Ultra och
UPAB

MaaS-plattform (vid flera privata
aktörer som är upphandlade att driva
kompletterande linjer).
Parkeringsnormen: lägre, maxtak
eller ingen förändring? Utmaning
med finansiering till ex. gröntparkeringsköp.
Etapper för att successivt skala
tillbaka biltillgänglighet söderut:
differentierade p-tal baserat på
avstånd från huvudsaklig panläggning. Öka avstånd för vad som
anses acceptabelt gångavstånd.
A d m i n i st r a t i v a
Cykeltrafik- och fotgängarprogram,
(pl aner/p olic ies /p ro
genom exempelvis kartläggning av
gram etc)
huvudvägnät med medföljande
driftsnivåer.
Parkeringsprogram, genom
exempelvis utpekande av
parkeringsreservat.
Utformning av kriterier för grönt
parkeringsköp.
Kollektivtrafikprogram.
Översiktsplan (genom ex. utpekande
av stomlinjestråk).

Se n t s k e d e
detaljplan

G enom förande

Exploateringsavtal för finansiering
och drift av samlade p-anläggningar
för bostäder (samt mobilitetshub).
Möjlighet att avtala finansisering och
drift av kompletterande
kollektivtrafiklinjer.
Kommunens markägande som
verktyg genom markanvisningsavtal
som ställer genomtänkta krav.

Infrastrukturinvesteringar genom
stadsmiljöavtal.
Uphandling av småskalig
kollektivtrafik.

F örvaltning

Vid p-anläggning i anslutning till
skola: samverkan mellan kommunala
verksamheter och bolag (bl.a. UPAB,
Fritid, Fastighet)

Samnyttjande av parkering
arbetsgivare och fastighetsägare.

Are nor

Annat
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Miljözoner, trängselavgiftszoner

Vertikala parkeringsreservat i
byggrättsreserv (för att kunna
hantera situation vid strategisk
reträtt). Dimensionering av
gatusektioner.

Differentierade parkeringsavgifter
(främst för arbets- och
besöksparkering).

Utformning/möblering

Servicenivå vid gatudrift för autonom
trafik (kräver hög standard). LTF,
geofencing.

Förslag på revideringar i strukturplan utifrån Syntesscenario Grupp 1
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Grupp 2 – Syntesscenario: Lätt att leva med
vardagsrekreation
Förutsättningar
Scenarieaxlar: Låg flexibilitet och enhetlighet av fordon/Hög flexibilitet och
mångfald av fordon – Automatisering hög/låg
-

Scenario 1: Automatisering hög - Låg flexibilitet och enhetlighet av
fordon

-

Scenario 2: Automatisering hög – Hög flexibilitet och mångfald av fordon

-

Scenario 3: Låg flexibilitet och enhetlighet av fordon – Automatisering låg

-

Scenario 4: Hög flexibilitet och mångfald av fordon – Automatisering låg
Automatisering
Hög

Scenario 1

Scenario 2

Låg flexibilitet och
enhetlighet av fordon

Hög flexibilitet och
mångfald av fordon

Scenario 3

Scenario 4

Automatisering
Låg
450

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsd
400

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsd
350

En oas mitt i staden där Öns kvalitéer tas tillva

300

250

Fysiska rum, platser och stråk ska genom flex
behov (möjliggör andra/flera användningsomr

200

Norra Ön är en levande blandstad för alla. 12,

150

Norra Ön ska vara ekonomiskt tillgänglig för e

100

Norra Ön främjar en rörelserik vardag genom
bor, verkar och nyttjar stadsdelen. 12,5

50

0

Norra Ön ska främja en mångfald av hållbara

Poäng

PxV
Scenario 1

Poäng

PxV
Scenario 2

Poäng

PxV
Scenario 3

Poäng

PxV
Scenario 4

Utvärdering i Multikriterieanalys. Högst måluppfyllnad i Scenario 1: Automatisering hög – Låg
flexibilitet och enhetlighet av fordon.

Efter att multikriterieanalys utan viktning av målen gjorts av de fyra möjliga
scenarion var det scenario 1 som hade bäst måluppfyllnad och robusthet
Automatisering hög och Låg flexibilitet och enhetlighet av fordon. Det vinnande
scenariot var utgångspunkten för det syntesscenario som presenteras nedan.
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Ön fungerar som en nod i staden. 12,5

Beskrivning av syntesscenario Grupp 2
-

Ön är en plats där automatiserade kollektiva fordon skapar
förutsättningar för tillgänglig stadsdel, förstärker förbindelsen mellan
stadsdelarna

-

Stadsdel där det är enkelt att leva utan bil med flera alternativ som
ersätter privat biläggande

-

Gång och cykelvägar prioriteras och fungerar som gena transportsträckor
mellan centrala stadsdelar, Teg och Ön.

-

Färre bilar skapar mer utrymme för platser för rekreation, större tillgång
till den gröna

-

Nordvästra delen av ön utgör ett lätt tillgängligt rekreationsområde även
för besökare

-

Mobilitetshubben erbjuder kompletterande tjänster till kollektivtrafiken
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Syntesscenario Grupp 2
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Analys av strukturplanen utifrån Syntesscenario Grupp 2
Styrkor
- GC-broar ger gena kopplingar till centrala staden, och NUS/universitetet
och Teg. Förbättrar även tillgängligheten mellan befintliga områden som t
ex Teg och öst på stan/ Öbacka
-

Rekreationsresor i vardagen längs med älven

-

Bättre underlag för kollektivtrafik för östra delarna av Teg.

Svagheter
- ”Blå vägen” och järnvägen utgör en barriär mot NUS/universitetet samt
övriga stadsdelar i östra Umeå.
-

Befintlig bebyggd miljö där GC-broarna landar på stadssidan begränsar
vilka mobilitetslösningar som kan utnyttja broarna. Alternativt påverkas
dessa av dessa, exempelvis skulle byggnader behöva rivas för att få plats
med ”vanliga” bussar.

-

Besöksparkeringar/besöksresor med bill till verksamheter i områdets
nordvästra del.

-

Utrymme för cyklar (stillastående) var ska man parkera? Boende
parkeringar under jord i anslutning till bostaden? Besökandeparkeringar
i anslutning till besöksmål.

-

Kollektivtrafikkopplingar

-

Barriär väg + järnväg vid Umeå Ö

Möjligheter
- Nya typer av mindre autonoma kollektivtrafikfordon skulle kunna trafikera
GC-broarna och gå ofta.
-

Parkeringsnorm ersätts av mobilitetsnorm

-

Stråk som möjliggör autonom busstrafik och huvudstråk för cykel i
stadsstrukturen.

-

Kollektiva kopplingar öst/väst syd/nord på Teg/mot flygplatsen

Hot
- Parkeringsnormen, som den ser ut idag underlättar för bilägande.
-

Utbyggnadstiden, det kommer att dröja innan de funktioner som den
färdiga stadsdelen innehåller finns på plats. Risk att vanor som bilåkande
fastnar.

-

Struktur som möjliggör många olika typer av fordon och färdsätt, vilket
kan underlätta för olika typer av bilåkande.
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Kart-SWOT av strukturplanen mot Syntesscenario Grupp 2
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Styrmedel och verktyg för att arbeta mot syntesscenario Grupp 2
Styrm edel
U tö ver n a tio n ell a m å l
o c h l a ga r

A n al y s e r
Ti d i g t Sk e d e
strategi, policy, ÖP

S e n t sk e d e
detaljplan

Ge nomf örande

F örval tning

D el m å l o c h i n d i ka to rer

Avt a l

Förändring av
Parkeringsnorm,
Mobilitetsnorm. T ex färre
parkeringar/bostad, olika
former av grönt
parkeringsköp, acceptera
längre avstånd mellan bostad
och parkering. Hur lösa
parkeringsplatser för cyklar i
anslutning till bostaden utan
att inskränka på
innergård/friyta? även
besöksplatser vid målpunkter.
MAAS

S a m verka n o ch
a ktö rer

Hur synka Ultratrafiken med
nya typer av kolletivtrafik, i
UKF:s regi?

Aren o r

Om det behövs - föreskrifter
osv för att minska biltrafiken i
krateren.
Gator och parker ansvarar för
A d m i n i st r a t i v a
( p l a n e r/ p o l i c i e s / p r o g r
utredning av ny koppling
am etc)
mellan Öbacka - NUS

Flexibilitet i DP. För dagens
Möblering och gestaltning av
busstrafik behövs möjlighet
gaturummet för att minska
att vända i västra änden av
attraktiviteten för biltrafik.
Boulevarden. Kan förändras
med nya typer av
fordon.möjlighet att använda
GC-broar för ny typ av
kollektivtrafik.

An n a t
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Förslag på revideringar i strukturplan utifrån Syntesscenario Grupp 2
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Grupp 3 – Syntesscenario: Cykelstaden
Förutsättningar
Scenarieaxlar: Delning låg/hög – Bilfritt/Bildominerat (illustration över matris)
-

Scenario 1: Bilfritt – Delning låg

-

Scenario 2: Bilfritt – Delning hög

-

Scenario 3: Bildominerat – Delning låg

-

Scenario 4: Bildominerat – Delning hög
Bilfritt

Scenario 1

Scenario 2

Delning Låg

Delning Hög

Scenario 3

Scenario 4

Bildominerat

500

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsdel med fokus på
450

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsdel med fokus på

400

En oas mitt i staden där Öns kvalitéer tas tillvara. 12,5

350

300

Fysiska rum, platser och stråk ska genom flexibilitet möta båd
framtidens behov (möjliggör andra/flera användningsområden
dygnet). 12,5

250

Norra Ön är en levande blandstad för alla. 12,5

200

Norra Ön ska vara ekonomiskt tillgänglig för en bred grupp av
150

Norra Ön främjar en rörelserik vardag genom såväl resande s
alla som bor, verkar och nyttjar stadsdelen. 20

100

Norra Ön ska främja en mångfald av hållbara färdmedel med
centrum. 30

50

0

Poäng

PxV
Scenario 1

Poäng

PxV
Scenario 2

Poäng

PxV

Poäng

Scenario 3

PxV

Ön fungerar som en nod i staden. 5

Scenario 4

Utvärdering i Multikriterieanalys. Högst måluppfyllnad i Scenario 1: Bilfritt – Delning låg

Efter att multikriterieanalys med viktning av målen gjorts av de fyra möjliga
scenarion var det scenario som hade bäst måluppfyllnad och robusthet Bilfritt
och Delning låg. Syntescenariot har tagits fram med utgångspunkt från det
scenariot men är en kombination av önskvärda kvalitéer och faktorer från
flera av gruppens scenarion.
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Beskrivning av syntesscenario Grupp 3
Allt är uppbyggt kring gång, cykel och kollektivtrafik. Strukturen är anpassad
för cykeltrafik plus vissa stråk anpassade för kollektivtrafik. Väldigt breda
cykelvägar. Alla cykelvägar är uppvärmda så att det aldrig finns risk för halka
eller dålig framkomlighet. Andelen kollektivtrafikresor ökar stort vilket ger
ett underlag för olika typer av linjer och fordon. Eftersom det inte är is på
vintern längre i framtiden så fungerar det med båtkollektivtrafik året runt.
Godstransporter anländer med båt.
Alla hus är anpassade för cyklar, lite som cykelhuset Ohoj i Malmö, dvs alla
dörrar, hissar osv är utformade för att det ska vara enkelt att köra in cyklar,
alla cykelparkeringar är inomhus. I princip alla har en eller flera egna cyklar
som kan vara av olika sorter, det finns även cykelpool i alla hus med t.ex.
lådcyklar. Alla har en variation av egna cyklar, t.ex. vanlig cykel, elcykel
och lådcykel vilket leder till att cykelparkeringsnormen ökar till kanske åtta
platser per lägenhet.
De få bilar som finns ingår i en bilpool. Det går inte att hyra parkering för en
egen bil. Eftersom nästan ingen yta behövs för bilparkering så frigörs mycket
yta som kan användas till annat, t.ex. fler lägenheter och rekreationsområden.
Eftersom det är så få bilar behövs ingen ny bro för dem utan de får klämma in
sig på den befintliga bron.
All service finns lokalt på Ön. Skolor och förskolor finns lokalt till alla barn
som bor på Ön. Många platser för rekreation lokalt på Ön. Möjligheterna att
jobba hemifrån/från ett lokalt co-office är stora. Det finns servicehubbar och
lokala transportfordon för hemleveranser.
Vi har nått stor rörelserikedom. Det är mycket folkliv i stadsdelen. Det är tyst
och frisk luft. Ön blir också väldigt attraktiv som besöksmål för alla Umebor
där grilldoften ligget tät.
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Syntesscenario Grupp 3
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Analys av strukturplanen utifrån Syntesscenario Grupp 3
Styrkor
- Stora innergårdar möjliggör nära och ganska bra cykelparkeringar.
Möjlighet att bygga inomhusparkeringar i husens bottenvåning finns –
tillgängliga, väderskyddade osv.
- Besöksmål och grönska väl inkluderat
Svagheter
- Strukturen på Ön är uppbyggd kring bilvägen istället för kring gång- och
cykelstråk (den känns traditionell). Det är en omväg för bilister för att ta
sig till Ön men väl på Ön har bilarna ett gent stråk. De stora cykelstråken
är inte helt gena och innehåller vägvalspunkter som försvårar
orienterbarheten (dock förbättring gentemot FÖP:en). Strukturen borde
byggas upp utifrån cykelvägarna istället.
Kollektivtrafiken är inte gen utan har en omväg för att ta sig till Ön.
-

-

Inga nära båtplatser för egen båt, brygglösningar osv. Kollektivtrafik på
vatten finns ej med. Kajer vid målpunkter skulle också behövas
Angränsande brygglösningar på andra sidan vattnet saknas, t.ex.
möjlighet att låsa fast sin roddbåt eller kajak. Aktiviteter vid vattnet även
på andra sidan älven. Ej gena kopplingar för de som passerar över Ön som
fotgängare eller cyklist.
Var finns grönstruktur? Grönstråken behöver hållas ihop
De flesta platser är kopplade till bilvägen (som dock också är huvudstråk
för cykel vilket är bra).
Otydliga vägval för cykel, inte gent
Otydligt var de sociala och gemensamma funktionerna finns
Behöver fokusera på sambanden, knyta ihop med omgivningarna
Höga byggnaden riskerar minska barnvänlighet/trygghet för gårdar

Möjligheter
- Vattenaktivitet
- Möjligheter att gå utan att korsa väg
- Möjlighet att ha egen/delad båt
Hot
- Det är en risk att cykelparkeringarna inte blir tillräckligt bra. Att
det byggs traditionella cykelparkeringar istället för väl utformade
cykelparkeringar inomhus, plats för olika typer av cyklar osv. Risk att de
blir otillgängliga om de placeras på gården och att det inte blir entréer
mot gården (också).
- Hotet finns att bebyggelsen blir en ”gated community”, segregerad plats
som inte öppnar upp för alla
- Risk för inte tillräckligt bra cykelparkering om det inte är formulerat
- Att det gröna inte hålls ihop tillräckligt.
52

Kart-SWOT av strukturplanen mot syntesscenario Grupp 3
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Styrmedel och verktyg för att arbeta mot syntesscenario Grupp 3
S tyrm edel
U t ö v e r n a t i o n e lla m å l o c h
la g a r

A n a ly s e r
Tid igt S k e d e
strategi, policy, ÖP

S e nt s k e d e
detaljplan

G e n o m f ö ra n d e

F ö r v a l t n in g

Andel resor med olika färdmedel,
högre än målet för tätorten
Andel barn som går i skola/förskola
inom området
Delm å l o ch i nd i ka to rer

Bilägande

Uppföljning av delmål och
indikatorer.

Andel boende som är medlem i
bilpool
Antal arbetsplatser i området
Antal föreningar i området
Ställa krav på att alla
fastighetsägare gör gröna
parkeringsköp.
Maxnorm för parkering

Av ta l

Mobilitetsnorm istället för
parkeringsnorm
Hårdare cykelparkeringsnorm, krav
på inomhusparkering, utrymme för
lådcyklar mm
Avtal för samlade
parkeringsanläggningar inklusive
bilpoolslösningar

S a m v erka n o ch a ktö rer

Hublösningar, bilpool mm

Gemensamt ansvar för kvarter
mellan olika fastighetsägare.
Gemensamhetsanläggningar, t.ex.
lekplats och odlingsplatser för hela
kvarteret.
Planera skolans lokaler så att delar
går att använda av t.ex. föreningar
och studieförbund på kvällar och
helger
Skapa förutsättningar för
föreningsliv, stadsodling mm

Areno r

Mobilitetsnorm istället för
parkeringsnorm
A d m i ni s t r a t i v a
( p l a n e r / p o l i c i e s/ p r o g r a m
etc)

Flexibilitet i detaljplanen, möjlighet
för t.ex. arbetsplatser, kontorshus
Tillräckligt utrymme i detaljplanen
för väl utformade gatusektioner

Anna t
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Släppa en ny stadsdel i taget, t.ex.
att enbart släppa Norra Ön och inte
t.ex. Tomtebo strand förrän Ön är
fullt utbyggt. Bygga klart en
stadsdel i taget, stadsdelen blir klar
fortare och kommer att fungera bra
snabbare. Det blir enklare att ställa
krav på exploatörer, service kommer
att finnas fortare, tryggare utemiljö
och tryggare att cykla när det är mer
människor i flöde

Kontinuerligt möjliggöra för
föreningsliv, stadsodling mm

Förslag på revideringar i strukturplan utifrån Syntesscenario Grupp 3
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Grupp 4 – Syntesscenario: MaaS Deluxe
Förutsättningar
Scenarieaxlar: Delning låg/hög - Låg flexibilitet och enhetlighet av fordon/Hög
flexibilitet och mångfald av fordon (illustration över matris)
-

Scenario 1: Delning låg - Låg flexibilitet och enhetlighet av fordon

-

Scenario 2: Delning hög - Låg flexibilitet och enhetlighet av fordon

-

Scenario 3: Delning låg - Hög flexibilitet och mångfald av fordon

-

Scenario 4: Delning hög - Hög flexibilitet och mångfald av fordon
Hög flexibilitet och
mångfald av fordon

Scenario 3

Scenario 4

Delning Låg

Delning Hög

Scenario 1

Scenario 2

Låg flexibilitet och
enhetlighet av fordon

400

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsdel med fokus på klim
15
350

Norra Ön ska vara en ekologisk hållbar stadsdel med fokus på klim
15
300

En oas mitt i staden där Öns kvalitéer tas tillvara. 15
250

Fysiska rum, platser och stråk ska genom flexibilitet möta både da
framtidens behov (möjliggör andra/flera användningsområden öve
dygnet). 12,5

200

Norra Ön är en levande blandstad för alla. 5

150

Norra Ön ska vara ekonomiskt tillgänglig för en bred grupp av invå

100

Norra Ön främjar en rörelserik vardag genom såväl resande som r
alla som bor, verkar och nyttjar stadsdelen. 15

50

0

Norra Ön ska främja en mångfald av hållbara färdmedel med män
centrum. 12,5

Poäng

PxV
Scenario 1

Poäng

PxV
Scenario 2

Poäng

PxV
Scenario 3

Poäng

PxV
Scenario 4

Utvärdering i Multikriterieanalys. Högst måluppfyllnad i Scenario 4: Delning hög – Hög flexibilitet
och mångfald av fordon

Efter att multikriterieanalys med viktning av målen gjorts av de fyra möjliga
scenarion var det scenario som hade bäst måluppfyllnad och robusthet
Delning hög och Hög flexibilitet och mångfald av fordon. Syntesscenariot har
sedan tagits fram dels med utgångspunkt från det vinnande scenariot men
är en kombination av önskvärda kvalitéer och faktorer från flera av gruppens
scenarion.
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Ön fungerar som en nod i staden. 12,5

Beskrivning av syntesscenario Grupp 4
-

Mobilitet som service – deluxe.

-

Svårt att förutse sociala och ekonomiska konsekvenser - Önskvärt med
allmän tillgänglighet

-

Viktigt att etablera hållbara rörelsemönster redan när man flyttar in i
etapp 1 på Norra Ön.

-

Diverse fordon bl.a. en massa cykeltyper

-

Olika typer av parkerings- och laddplatser.

-

Kollektivt ägande – eller av företag som kan vara globala. Lägst priser för
hållbaraste färdsätt.

-

Just inga parkeringsplatser till bilen vid dörren

-

Vilket fordon ska jag välja när. Kan ge flexibilitet men människan är ett.

-

Algoritmer påverkar hur var och en reser. Appen Min mobilitet – ägs av
vem? Integritet behöver beaktas, risk att marknaden styr snarare än
behov/nytta.

-

Är det dyrt? Främja vi rörelserikedom genom att delning av ”rörelserika
mobilitetstjänster inkl typ pulka, transportcykel.

-

Om kollektivtrafiken blir svag och ont om P-platser för folk utifrån
kommer det att gå ut över allmänhetens tillgänglighet till grönområden
och attraktioner på Ön
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Syntesscenario Grupp 4
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Analys av strukturplanen utifrån Syntesscenario Grupp 4
Styrkor
- GC-broarna, tre stycken.
-

Gena gång- och cykelstråk.

-

Bra att lägen för hubbar finns utpekade i strukturplanen

-

Svagheter

-

Ytor för delningstjänster, cykelparkering, delning typ kickscooter med
mer på eller i anslutning till plats som drar besökare. Hur gör vi med dem
i strukturplanen

-

Dålig tillgänglighet kollektivtrafik

-

Bra tillgänglighet för bil

Möjligheter
- Göra södra bilbron tillfällig för byggtransporter, typ militärbro. Eller
lösning för byggtiden på älven.
-

Masstransporter med pråm minskar transportbehov i byggskedet, vilket
minskar behovet av södra bilbron.

-

Parkering i hubbar kan ge ökad flexibilitet för framtiden

-

Hubbarna kan placeras bättre för hållbar mobilitet än i nuläget.

-

Göra någon eller ett par GC-broar tillräckligt breda för att medge mindre
fordon också samtidigt som fotgängare och cyklister. Högre tonnage
skapar flexibilitet (för shuttle, utryckningstrafik)

-

Tidig utbyggnad av GC-bro mot centrum och GC-bro mot Teg

Hot
- Fortfarande för hög tillgänglighet för bil.
-

Öppna (grus) ytor används för parkering initialt

-

Nedgrävd parkering i kvarter ökar kostnaderna och låser mark/
lokalanvändningen på sikt.

-

Södra bilbron ökar tillgänglighet för bilar.

-

Om GC-broar byggs inte samtidigt som nya bilbron byggs tippas
mobilitetsbalansen i projektet.

-

Att rörelserikedomsstråk mellan skola och grönområde sammanfaller med
cykelstråk för snabbcyklande lycramänniskor.

-

Om bilbro blir dyr kan det bli svårt att finansiera cykelbroar, e.x. mot
Umeå Ö

-

P-hus under kvarter = ökad tillgänglighet för bil
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Kart-SWOT av strukturplanen mot syntesscenario Grupp 4
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Styrmedel och verktyg för att arbeta mot syntesscenario Grupp 4
St yr medel
U t ö v e r n at i o ne l l a
mål oc h lag ar

A na l y s e r
Tidigt S kede
strategi, policy, ÖP

S e n t sk e d e
detaljplan

G e n o m f ör a n d e

F ör v al t ning

Del m å l o ch in dik a t o r er

För att få markanvisning
krävs friköp av
mobilitetstjänster

Avtal

S a m v er k a n o c h
a k t ö r er

Kollektivtrafiken
(kommunen) får utökat
uppdrag att tillhandahålla
motordriven mobilitet
(exempelvis mindre
eldrivna fordon och
bilpool).
Nytt kommunalt bolag som
tillhandahåller cykelpool,
lådcyklar mm

Transporter och
masshantering sker på
pråmar/via båt på älven,
BLC på annan plats
(Holmsund?)

Servicehubbar med
matleveranser i anslutning
till förskola/skola

Arenor

A d m i n i st r a t i v a
( p l a n e r / p o l ic ie s / p r o g r
am etc)

Annat

Möjliggör p-norm 0 i några
kvarter
Mobilitetsnorm
Gaturummet ses över för
att skapa utrymme för
delade tjänster
Tillfällig parkering på ännu
ej bebyggda grusytor tillåts
Låga
ej (för att inte uppmuntra hastighetsbegränsningar
ett beteende)
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Dokumentation
Litteratur
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Dokumentation och sammanställning från workshops
Dokumentation workshop 1 den 17 januari 2020
Dokumentation workshop 2 den 7 februari 2020
Dokumentation workshop 3 den 24 februari 2020

Om processen samt inläsning för projektet
SymbioCity, metodiken: https://symbiocity.org/wp-content/
uploads/2020/01/SC-publikation-2.0-Full-version.pdf
Fyra stora och tjugo små steg – Idéskrift om fysisk planering (2011)
Energimyndigheten: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.
mvc?resourceId=104373
Klimatsmarta och attraktiva transportnoder (2015) KTH, LTU åt
Energimyndigheten: https://www.transportportal.se/Energieffektivitet/
Etapp1/Slutrapport-Klimatsmarta-trspnoder-Ranhagen-Troglio-Ekelund.pdf
En framtid med självkörande fordon i Göteborg – Underlag till fördjupad
översiktsplan för Centrala Göteborg (2019) Sweco
Framtidens mobilitet (2019) Hello future
Framtidsanalys för morgondagens resor och transporter i svenska städer
(2017) Trivector
Morgondagens mobilitet Umeå – Framtidsspaning (2019) WSP
Strukturplan Kista – Autonoma fordon och automatiska transportsystem i
fysisk planering, förstudie (2019) Sweco, Vinnova, Stockholm stad, Drive
Sweden
Trafikutredning Norra Ön (2018) Trivector
Trends in Mobility: I literature study of macro and current trends in mobility
of people and good with a focus on urban environment (2019) Sweco
Översiktlig broutredning Norra Ön-Öbacka (2019) ÅF
Översiktsplan Umeå kommun (2018) Umeå kommun
Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Ön (2008) Umeå kommun
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