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Kommunstyrelsen 

Utvärdering av Uppsala Resecentrum 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att lägga utvärderingsrapporten till handlingarna samt 

att i kommande investeringsprojekt, såväl samfinansierade som icke samfinansierade, ta 
tillvara de erfarenheter som redovisas i rapporten. 

Ärendet 
Arbetet med att skapa det nuvarande resecentrum startade 1995 och kom att drivas i samspel 
mellan tre parter, Jernhusen AB, Trafikverket och Uppsala kommun. Ett projekt med en sådan 
omfattning både i tid och i pengar samt med flera parter involverade innebär en utmaning för 
varje organisation men kan även ge parterna värdefull kunskap. 

I samband med de fortlöpande kostnadsredovisningar som kommunstyrelsen fått beslutades 
den 9 februari 2011 (§ 15) att de ingående parterna i syfte att dra lärdomar inför framtiden 
skulle initiera en oberoende utvärdering av resecentrumprojektet med avseende på 
tillgänglighet, funktion, kostnad och samverkan. 

De tre parter som drivit projektet har därför gemensamt uppdragit åt extern part att utvärdera 
såväl själva projektet och dess ekonomi som den process som funnits mellan parterna. I 
bilaga återfinns i kondenserad form de iakttagelser och slutsatser som utredaren gjort. 

Föredragning 
Den utvärdering som utförts har baserats på dels de skriftliga underlag, i form av ramavtal, 
objektsavtal samt protokollsförda styrgruppsmöten, som finns kring projektet dels intervjuer 
och work-shops som hållits med personer som på något sätt varit involverade i projektet. 
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I utvärderingen lyfts fram både de förhållanden som fungerat väl och de områden där större 
omsorg och fokus borde funnits. För framtida mer omfattande investeringsprojekt kan såväl 
de positiva som negativa erfarenheterna vara till stöd. 
 
Med fokus på förbättring så har utvärderingen identifierat följande områden att särskilt 
uppmärksamma: 
 
- ha en klar ansvars- och riskfördelning mellan de parter som samverkar inom ett projekt 
- använd erfarenhet från andra liknande projekt i det tidiga planeringsstadiet 
- gör kostnadskalkyler baserad på utvecklade kalkylmetoder och erfarenhet 
- säkerställ att det finns en kravspecifikation över den produkt som projektet ska leverera 
- säkerställa erfaren projektledning 
- säkerställa att skriftliga överenskommelser finns. 
 
Utvärderingen berör även frågan om projektets slutkostnad i relation till de ursprungliga 
kalkyler som upprättades 2003. I rapporten redovisas slutsatsen att den ursprungliga 
kostnadskalkylen, uppräknad till 2011 års prisnivå, har överskridits inom de flesta delar av 
projektet. 
 
För de delar där Uppsala kommun bär ansvaret har en fortlöpande uppföljning lämnats till 
kommunstyrelsen. I den senaste redovisningen, som behandlades i kommunstyrelsen den 22 
maj 2013 (§97), framgick att slutkostnaden är i nivå med den kalkyl som upprättades 2003 
förutsatt att denna kalkyl räknas om till samma prisnivå som utfallet är angivet i. 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Jan Malmberg 
Stadsdirektör    Ekonomidirektör 
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