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 Kommunstyrelsen 
 

Samråd om förutsättningar och framtidsbild för kollektivtrafiken i Uppsala 
län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge skrivelse till Upplands Lokaltrafik AB enligt bilaga 1. 
 
 
 
 
Ärendet 
Upplands Lokaltrafik AB har den  27 september 2011 översänt förslag till Samråd om 
förutsättningar och framtidsbild för kollektivtrafiken i Uppsala län på remiss, bilaga 2.  
 
Samrådshandlingen ska ses som första steget mot ett regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Uppsala län, som enligt nya kollektivtrafiklagen ska vara beslutat senast 1 oktober 2012. 
 
Föredragning 
Allmänt är ”Framtidsbild för kollektivtrafiken 2030” en bra och utförlig nulägesbeskrivning, 
och utgör basen i den trestegsraket som slutligen formaliseras i den regionala myndighetens 
Trafikförsörjningsprogram. Arbetet med att ta fram underlag till det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet kommer att fortgå det närmsta året, se figuren nedan.  
 
 



2 (2) 

 
 
Kommunen har deltagit i processen med framtidsbildens framtagande genom representanter 
från  kommunledningskontoret och gatu- och trafikkontoret som deltagit i den externa 
referensgruppen. I denna referensgrupp har även representanter från de andra kommunerna, 
Regionförbundet och landstinget deltagit. Kommunens representanter har även haft separata 
möten med UL samt ett samarbete skett inom projektet ”Attraktiva stomlinjer och stadsstråk”. 
 
Förslaget till kommunens yttrande har tagits fram genom samarbete mellan 
kommunledningskontoret och gatu- och trafikkontoret. Gatu- och trafiknämnden har den 1 
november fått en dragning av framtidsbilden och information om synpunkterna.  
 
I det fortsatta arbetet bör kommunens arbete med att skapa en attraktiv kollektiv trafik 
inarbetas och studier bör även göras för att undersöka möjligheterna till att integrera region- 
och stadstrafiken. En mer konkret målbild för kollektivtrafiken bör utarbetas, som bl.a. visar 
helhetsnät, hållplatser och turtäthet. På tjänstemannanivå finns ett bra samarbete kring 
utvecklingen av stadstrafiken och detta bör fördjupas och ansvar och roller bör återigen 
klargöras i och med att myndigheten bildas. För att nå fördubblingsmålet och skapa en 
attraktiv och hållbar stad har kommunens har en viktig roll med att skapa bra framkomlighet 
för kollektivtrafiken samt i stadsutveckling stödja kollektivtrafiken med att förtäta utmed 
stråken och i goda kollektivtrafiklägen. Kommunen bör sedan påverka så att kollektivtrafiken 
kundanpassas och trafikeringen enligt målbilden förverkligas. Tillsammans är det även viktigt 
att arbeta för att göra medborgarna positivt inställda till kollektivtrafiken. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör 
























































































































































