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Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation om förbättrad framkomlighet i nytt linjenät 
i Uppsala stad 

Kommunfullmäktigeledamoten Hannes Beckman (M) har i en interpellation frågat mig om de 
beslutade åtgärderna för förbättrad framkomlighet i det nya linjenätet i Uppsala stad var genomförda 
när det nya linjenätet togs i bruk. 
 
För att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet, särskilt i samband med införandet av ett nytt 
linjenät för stadstrafiken, utarbetades en handlingsplan för förbättrad framkomlighet inklusive en 
konkret åtgärdslista. Denna plan utarbetades inom ramen för Framkollus-samarbetet mellan 
kommunen och Region Uppsala. Handlingsplanen fastställdes i Gatu- och samhällsmiljönämnden den 
16 december 2015. I detta läge var det nya linjenätet ännu på planeringsstadiet och fastställdes ett 
drygt år senare. Då det nya linjenätet fastställdes reviderades listan över konkreta åtgärder som 
behövde vidtas för kollektivtrafikens framkomlighet och det nya linjenätets införande i stort. Ett stort 
antal gatuombyggnader har behövt genomföras, exempelvis nya hållplatslägen, möjlighet att vända 
bussar vid nya ändhållplatser osv. Vissa åtgärder i den ursprungliga åtgärdslistan kunde utgå, för andra 
projekt behövde tidpunkten för genomförandet justeras för att möjliggöra mer prioriterade åtgärder för 
det nya linjenätet (exempelvis nya hållplatser). Bedömningen av vilka åtgärder som behöver vidtas 
och hur genomförandet av dessa ska prioriteras har skett i nära samarbete mellan 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Region Uppsalas kollektivtrafikförvaltning.  
 
En stor del av åtgärderna för kollektivtrafikens framkomlighet och det nya linjenätet är genomförda 
eller kommer genomföras under hösten 2017. Ett antal större hållplatsåtgärder kommer genomföras 
under 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med uppgradering av trafiksignalerna på Kungsgatan 
för att möjliggöra signalprioritering. Parallellt med detta genomför UL en upphandling av utrustning 
till bussarna för att möjliggöra kommunikation mellan bussarna och trafiksignalerna.  
 
Uppsala den 3 september 2017  
 
 
 
 
Johan Lundqvist (MP) 
Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 


