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ABSTRACT 

Elvin, G. 2015. Stadens trafik - En studie av Uppsalas innerstadstrafik. Uppsatser Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsala universitet. 

Uppsala, i likhet med många andra städer, växer. För att den växande befolkningen ska kunna resa hållbart i 

staden och ha en god tillgänglighet krävs att man planerar för hur utrymmet ska användas. Syftet i den här 

uppsatsen har därför varit att utreda hur man arbetar för att utveckla och skapa en hållbar trafik samt vad Uppsala 

stad har för möjligheter och hinder. För att svara på frågeställningen har jag intervjuat personer antsällda på olika 

beslutande instanser som bedriver arbetet med innerstadens trafikutveckling, till exempel anställd på Uppsala 

kommun. Resultatet visar att Uppsala kommun satsar på att få en hållbar innerstadstrafik och att utveckla en 

attraktiv kollektivtrafik för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar framtid. Detta genom att studera 

nya tekniker och rörelsen i staden för att arbeta fram ett nytt linjenät och en högre prioritering av 

kollektivtrafiken. Detta är en relativt ny satsning och omprioritering för Uppsala och det finns fortfarande 

osäkerheter för hur väl Uppsala kommun kommer lyckas i sina visioner. I huvuddrag pågår ett brett arbete för att 

på olika sätt förbättra morgondagens förutsättningar, ta fram genomtänkta lösningar och skapa en samsyn i 

staden.  
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1. INLEDNING 

Storstäderna i världen fortsätter att växa och ännu syns inga tecken på att urbaniseringen 

avstannar eller att antalet människor i städer skall minska. Det beror dels på att vi lever 

längre, att människors intresse för att flytta in till städer är fortsatt stort och att människor från 

andra länder flyttar till andra länders storstäder (Rodrigue et al, 2013, s. 188-190). Vi behöver 

se över dagens resursanvändande och arbeta mot en hållbar utveckling för samhället. Detta för 

att städer ska kunna växa och vara fortsatt attraktiva med en fungerande infrastruktur. Med 

detta som bakgrund är det ett angeläget forskningsområde att studera hur städers storlek och 

infrastruktur bör optimeras. En avgörande begränsning ligger där i ytan på vägar och 

byggnader. Detta innefattar också hur vi vill att våra städer ska se ut och fungera ur sociala 

aspekter. 

Många städer arbetar idag med att försöka minska biltrafiken i innerstäderna för att få 

bättre flöden i och till städerna. Det är flera aspekter som bör beaktas i detta arbete, 

ytanvändning, hur individen fungerar och förbrukar resurser i sin vardag samt teknisk 

utveckling av fordon, för att nämna några. Hur vägarna ser ut begränsar hur många fordon 

som kan köras på dem och att öka bilanvändningen är inte hållbart, vare sig ur miljösynpunkt 

eller när man ser till hur stadens yta används. Ett alternativ i arbetet med bättre flöden på 

stadens vägar är att förbättra möjligheterna för kollektivtrafiken. Idag uppstår problem för 

kollektivtrafiken då den måste samsas om ytan med biltrafik vilket kan leda till sämre restider. 

I äldre städer finns det ofta lite utrymme för trafik, och få eller inga möjligheter att bygga 

ut vägarna i staden. Lösningar för detta handlar alltså om att optimera hur människor rör sig 

och på vilket sätt. Bilar är väldigt ytkrävande och därför blir kollektivtrafiken ett intressant 

hjälpmedel när innerstadens framtid planeras. Samtidigt bedrivs teknikutveckling och 

styrande bör fundera kring var kollektivtrafikens framtid ligger, för att kunna skapa en 

smidigare och mer attraktiv kollektivtrafik. En stad där det verkar pågå en del arbete med att 

utveckla staden och kollektivtrafiken är Uppsala. Det blir därför intressant att ta reda på hur 

Uppsala kommun arbetar med att optimera trafiken i innerstaden, och hur de hantera de 

fysiska begränsningar som finns hos vägarna. Det är även intressant att ta reda på hur de 

arbetar för att behålla det attraktiva med Uppsala och skapa en växande stad som fler vill 

verka i, är också intressant att studera. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Uppsala kommun arbetar med trafikutveckling i 

Uppsala stad för att få en hållbar utveckling av stadstrafiken. Detta genom att studera hur de 

arbetar med med innerstadens trafikutveckling och kollektivtrafik. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur bedrivs arbetet för att utveckla Uppsalas innerstadstrafik hållbart? 

 Vad har Uppsala för möjligheter och hinder för att bedriva sin trafikutveckling? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till Uppsalas innerstad då Uppsala stad har problematiken av att 

vara både en mindre och en gammal stad. Det är i innerstaden som de största problemen finns 

då staden växer eftersom fler vill ta sig in till centrum, dels för pendlingsmöjligheter, för 

arbete och dels för andra ärenden där innerstaden är målet. Vad som innefattas av Uppsalas 

innerstad varierar med tiden och beroende på vem man frågar, därför definieras Uppsalas 

innerstad för denna studie i begreppsavsnittet. Studien kommer att vara avgränsad till 

kollektivtrafik och biltrafik eftersom det är mot dessa fordon som den största utvecklingen av 

teknik och hållbara metoder bedrivs. 

1.4 Disposition 

I nästföljande kapitel kommer begrepp och bakgrund till studien behandlas och förklaras. 

Detta för att ge en bild av hur Uppsala ser ut och skapa förståelse för efterföljande kapitel i 

studien. Därefter följer kapitel tre som beskriver och motiverar studiens tillvägagångsätt. 

Kapitel fyra presenterar det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån, hur väl detta kan 

användas för att bedriva Uppsalas innerstadsutveckling och vad det kan säga om själva arbetet 

för att kunna besvara frågeställningarna. På detta följer ett empiriskt kapitel med fokus på 

informationen från intervjuerna men även ett delkapitel om Uppsala kommuns översiktsplan 

från år 2010. I kapitel fem kommer varje avsnitt även att analyserar med hjälp av det 

teoretiska ramverket och Uppsalas läge idag. Kapitel sex avslutar rapporten med en 

avslutande diskussion där de av mig ansedda viktigaste resultaten lyfts fram. Här försöker jag 

även besvara frågeställningarna i den grad det är möjligt, på ett sammanfattandevis.  
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2. BEGREPP OCH BAKGRUND 

I detta kapitel kommer först ett avsnitt där uppsatsens begrepp förklaras, därefter följer ett 

asvnitt för att ge en bakgrund om Uppsala stad och hur man kan se på Uppsalas historik. 

2.1 Begrepp 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling definieras enligt Brundtlandrapporten som ... to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs (World Commission on Environment and Development, 1987). Vilket innebär att en 

hållbar utveckling är när användning av dagens resurser sker utan att kompromissa med 

morgondagens behov. I den här studien handlar det om att minska användandet av resurser 

som fordonsanvändning och minska utsläppen för att minska klimatpåverkan. Det innebär att 

skapa goda förutsättningar för framkomlighet i staden så att människor i framtiden kan röra 

sig i staden på liknande sätt som idag.  

Attraktiv stad 

Att en stad ska vara attraktiv kan innebära väldigt olika saker för olika människor. I denna 

rapport ligger fokus på att en attraktiv stad ska ha god tillgänglighet. Detta innebär att staden 

bör erbjuda goda resmöjligheter, bra miljö, sociala aktiviteter och handel.  

Kollektivtrafik 

Definitionen av kollektivtrafik enligt trafikverket lyder persontransporttjänster av allmänt 

ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering (Transport 

styrelsen, 2014). Det härstammar från EUs kollektivtrafiksförordning artikel 2a ((EG) nr 

1370/2007, 2007). I Uppsala är det flera olika företag som levererar kollektivtrafik till 

kommunen och länet och det är kollektivtrafikförvaltningen Upplands lokaltrafik (hädanefter 

UL) som har det övergripande ansvararet för den operativa administrationen av 

kollektivtrafiken i Uppsala län (UL, om vårt uppdrag, 2014-02-27). 

Stomlinjer 

Enligt Uppsala kommuns översiktsplan från år 2010 definieras stomlinjer som följer: 

stomlinjer innebär att bussar körs med hög turtäthet (minst var 10 minut) stor del av dygnet i 

de resenärsstarkaste stråken (Översiktsplan 2010, 2010, s.58). Detta för att ha färre linjer som 

tar sig in till innerstaden, de som går från förorterna skall snarare knyta an till en stomlinje för 
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vidare transport in till stadskärnan. Stomlinjer är tänkta att passera stora arbetsplatser och 

andra resmål i staden. 

Uppsalas innerstad 

Enligt Översiktsplan 2010, som fastställdes under våren 2010 av Uppsala kommun, är det 

området innanför den lila markeringen på kartan (se Figur 1) som definieras som Uppsalas 

innerstad. 

 

Figur 1 Karta över centrala Uppsala. Det lila ringen markerar innerstaden, röda ringen stadskärnan 

och blåa ringen områden med innerstadskaraktär 

Källa: .Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, figur 3.10 s.43 

2.2 Bakgrund 

Uppsala stads kollektivtrafik sköts idag av bussar. Tidigare har det funnits spårvägar, men 

dessa avvecklades och lades ned helt 1953. Sedan 1 januari år 2012 står landstinget i Uppsala 

län som enda ägare för UL och bedriver det som en förvaltning. Enligt ULs hemsida så är 

deras vision att "erbjuda så bra resmöjligheter att alla vill vara vår kund" (UL, om vårt 

uppdrag, 2014-02-27) och deras egna kundundersökningar påvisar att resor med dem upplevs 

som enkla, pålitliga och trygga. (UL, om vårt uppdrag, 2014-02-27) 

UL har som mål att öka kollektivtrafikens attraktivitet och att kollektivtrafiken ska vara 

helt fossilfri år 2020. UL beskriver det som att de i dagsläget står på tre ben för att uppnå sina 

miljömål. Dels genom användande av biogasbussar i staden, vilket är deras främsta drivmedel 
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för stunden. Detta minskar utsläppen samtidigt eftersom biogas är förnybart. Förutom biogas 

har de under 2014 börjar använda sig av elhybridbussar, kallade euro 6-elhybrid. Dessa lagrar 

energi vid inbromsningar för att sedan kunna köra på den lagrade elen vissa sträckor. Det 

tredje benet är användandet av biodiesel blandat med vanlig diesel. UL ser även över 

potentialen i att skaffa fordon med motorer och tankar anpassade för ren biodiesel. Vinsterna 

som UL ser med att utveckla drivmedel på flera fronter är en stabilitet, miljömässig hållbarhet 

och att det skapar sysselsättning och för teknikutvecklingen framåt. (UL, miljö, 2014-06-27)  

Vid studie av ULs årsredovisning 2012 finner man att miljömålet för det året ej 

uppnåddes. Man ville då att 30 procent av kilometerproduktionen skulle vara fossilfri, men 

man uppnådde bara 24 procent. Detta var också deras enda miljömål det året (Årsredovisning 

2012, 2013). Tillsammans med Uppsala kommun samarbetar UL nu för att utveckla 

kollektivtrafiken i Uppsala. De driver bland annat projektet Handlingsplan för framtidens 

kollektivtrafik i Uppsala stad 2015-2030 gemensamt. Denna plan skall vara nära knuten till 

översiktsplanen kommunen har (UL, framtidens kollektivtrafik, 2015-02-12). För att undvika 

en del av problemen med begränsad trafikyta vill Uppsala kommun att bilanvändningen ska 

minska och kollektivtrafiken öka. Detta genom att ha en hög kapacitet, snabbhet och turtäthet 

av kollektivtrafiken. I denna översiktsplan nämns att de tänkta stomlinjerna först kommer att 

trafikeras av bussar för att sedan övergå till någonting annat i form av spårväg eller spårtaxi 

(Uppsala om tjugo år, 2010).  

I boken The Geography of Transport Systems menar Rodrigue et al. att det idag är en 

fortsatt tillväxt hos städer i världen eftersom människor fortsätter flytta in till städerna, och att 

vi dessutom lever längre (Rodrigue et al, 2013, s. 188-189). Detta är en viktig aspekt för 

städers utveckling och trafikutvecklingen då det finns begränsat med yta och utrymme i 

städer. Olika städer arbetar med olika typer av problem inom detta område. Städer kan delas 

in i ett spektrum där centraliserad är på ena änden av spektrat och decentraliserad är på den 

andra. En centraliserad stad har många aktiviteter i centrum medan aktiviteterna har flyttat ut i 

stadens kanter i en decentraliserad stad. Äldre städer från tiden innan bilismen tillhör ofta den 

centraliserade sidan av spektrumet. De har även en tendens att i högre grad bestå av olika 

kluster, vilket kan vara mindre byar som har blivit absorberade av den växande staden under 

årens gång. Nyare städer, t.ex. amerikanska, är uppbyggda för att man ska kunna ta sig 

överallt med bilen. De nyare städerna placerar sig på den decentraliserade sidan av spektrumet 

med större affärer och industrier i kanterna av staden och detaljhandel och shoppingstråk 

centralt för att locka kunder med sin närhet. (Rodrigue et al, 2013, s. 190) Uppsala kan till en 

början ha ansetts tillhöra den centraliserade sidan. Dock har en stor del av stadens aktiviteter 
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med tiden flyttat ut i kanterna. Uppsala idag uppfyller flera av kännetecknen för en 

decentraliserad stad men har kvar spår av sin centraliserade tid. Det syns främst på den 

typiska äldre stadskärnan med lite utrymme för olika typer av trafik.  
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3. METOD 

I följande kapitel kommer val av metod att behandlas och motiveras. Därefter kommer 

information om hur intervjupersonerna valdes ut och vilken typ av anställning de har samt lite 

tankar kring hur detta kan ha påverkat intervjuerna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt gällande 

hur intervjuerna förberedes och hur de genomfördes.  

3.1 Val av metod 

Denna studie har genomförts med kvalitativa metoder, det handlar inte om hur människor i 

staden uppfattar kollektivtrafiken eller miljön utan om hur Uppsala kommun jobbar med 

hållbarhet och utveckling av innerstaden. Därför passar de kvalitativa metoderna och just 

intervjuer. Ett antal nyckelpersoner har intervjuats för att få en djupare bild och fokus på hur 

Uppsala arbetar med hållbar trafikutveckling. Studien består även av litteraturstudier kring 

Uppsalas potential och historia. Vidare har Uppsalas möjligheter för trafikflöden och 

kollektivtrafiksmöjligheter studerats utifrån teorier. Litteraturstudier är bra för att få en bredd 

och grund, samt stärka eller ifrågasätta informationen från intervjuerna, där det är lätt att 

missa frågor eller information som man inte visste om.  

De intervjuer som genomförts syftar till att ge en djupare förståelse och fokus på Uppsala. 

Intervjufrågorna har skrivits utifrån ett semistrukturerat perspektiv, där frågorna ska 

eftersträva att vara öppna och det ska finnas möjlighet för följdfrågor när det upplevs behövas 

(Ejvegård, 2000, s. 44-50). Detta ger möjlighet att följa upp intressanta ämnen och försöka 

bedriva intervjuer som kan formas olika men har även gett mig möjlighet att följa upp 

oväntade områden direkt. Intervjuerna har dels ägtrum i direkta möten och en har skett via 

telefon. Mejlintervjuer har använts som uppföljning till de muntliga intervjuerna för att reda 

ut frågetecken eller ställa följdfrågor som kommit upp i efterhand.  

Det har varit eftersträvansvärt att intervjua experter på området. De har den djupare 

förståelsen samt har möjlighet att påpeka brister i intervjuns frågeställning. Med en 

semistrukturerad ansats och genom att använda sig av öppna, stängda och blandade frågor får 

man en flexibel och givande intervju (Ejvegård, 2000, s. 44-50), vilket har varit viktigt för att 

skapa en avslappnad och pratsam atmosfär. Alla intervjuerna har även spelats in med den 

intervjuades samtycke vilket gav mig, som ensam intervjuare, möjlighet lyssna på svaren på 

bästa möjliga sätt och sedan arbeta med transkribering. Att vara medveten om att intervjuer 

alltid till viss del påverkas av intervjuarens värderingar samt respondentens, har varit bra att 

tänka igenom för att kolla över intervjufrågorna flera gånger och försöka skapa en neutralitet. 
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Målet med intervjuerna var att undersöka deras arbetssätt varpå jag eftersträvade så neutrala 

och sakliga frågor som möjligt. Frågorna rangordnas så att de mest väsentliga frågorna 

besvarats vid eventuell tidsbrist, men även för att de frågorna inte skulle förbises (Ejvegård, 

2000, s. 44-50). 

Under tiden jag genomförde denna studie genomförde UL sex stycken lokala samråd 

under rubriken Hjälp oss att skapa ett bättre stadsbussnät (lokalt samråd med UL, 26 maj 

2015), vilket jag även valde att delta i för att skapa en bild av arbetet och syftet med 

samråden. Jag deltog i det femte samrådet den 26:e maj år 2015 med fokus på områdena 

Gränby, Årsta, Salabacke, JohannesBäckström, Slavsta och Boländerna. Samrådet pågick i ca. 

en och en halv timme och innehöll dels en presentation från ULs sida samt några övningar där 

vi närvarande fick chansen att uttrycka våra tankar och åsikter. Det skall påpekas att jag 

deltog som privatperson under samrådet och att det är mina egna upplevelser och iaktagelser 

som kommer färga empirin om samrådet. 

3.2 Val av intervjupersoner 

Vid planering av intervjuerna söktes särskilt personer med relevant kunskap inom området. 

Kunskap dels om hur arbetet med trafikutveckling går till i Uppsala stad men också kunskap 

som kunde ge en helhetsbild av vilka parter som är inblandade i olika vägprojekt, hur de 

arbetar i olika frågor och vilka mål de arbetar mot. I arbetet med att utveckla stadens 

kollektivtrafik är UL inblandade och bedriver ett viktigt samarbete med Uppsala kommun. 

Även Trafikverket är inblandade i frågor gällande staden fast oftast på en högre nivå. Alltså 

var det av vikt att intervjua personer anställda av dessa aktörer för att få hela bilden om hur 

arbetet går till. Kontakter användes för att snabbare nå rätt person på UL men också 

snöbollseffekten då den intervjuade bäst kunde svara på vem på Trafikverket som skötte 

större delen av kontakten med dem. För kontakt med Uppsala kommun användes hemsidan 

och informationen som fanns där angående olika projekt och ansvariga, hänvisades även till 

den personen av tidigare intervjupersoner. Det var viktigt att en intervjuperson var anställd av 

Uppsala kommun eftersom de bäst vet hur kommunen arbetar med att utveckla Uppsala stad.  

För denna studie genomfördes tre intervjuer, samtliga intervjupersoner har fiktiva namn 

och nu följer en kort beskrivning och motivering till de tre intervjupersonerna: 

Intervjuperson 1 

"Almqvist" är anställd på UL vilka har som uppdrag att erbjuda länets invånare en bra och 

effektiva resmöjligheter med buss och tåg (Årsredovisning 2012, 2013, s.3). UL har 

huvudansvar för utvecklingen av länets regionala kollektivtrafik (Kollektivtrafiknämnden, 
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trafikförsörjningsprogram, 2012, s.4), de ansvarar för utvecklingen av kollektivtrafiken och 

den operativa administartionen i Uppsala län. UL delar Uppsala kommuns mål gällande 

kollektivtrafiken (UL, framtidens kollektivtrafik, 2015-02-12), vid tolkning av denna intervju 

kan man förvänta sig stor överensstämmelse med Uppsala kommuns vision och tankar. Det 

blir dels intressant att se hur de uppfattar samarbetet samt ha i åtanke att UL:s främsta intresse 

är att bevaka kollektivtrafiken. 

Intervjuperson 2 

"Bäckström" är anställd på Trafikverket. De ansvarar för långsiktig planering av 

transportsystemet för vägtrafiken, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart (Trafikverket) och 

arbetar efter nationella och regionala mål (Bäckström, 2015-04-27). Denna aktör arbetar 

snarare på en regional nivå och intervjun behandlar främst hur de kan påverka eller hur de kan 

fungera som stöd för kommunen. 

Intervjuperson 3 

"Cronlund" är anställd på Uppsala kommun vilka bedriver de främsta arbetet och ansvaret för 

stadens trafik, utrymme och tillsammans med landstinget sköter de kollektivtrafiken (Sveriges 

kommuner och landsting). Uppsala kommun har tillsammans med UL projekt och andra 

möjligheter till sammarbeten och som tidigare beskrivet satt samma mål för kollektivtrafiken. 

Dock bör man tänka på att Uppsala kommun har ett större ansvar för staden och jonglerar 

kollektivtrafiken med andra prioriteringar. De har enligt Cronlund (2015-05-13) intresse av att 

inte bara skapa en attraktiv kollektivtrafik utan även en attraktiv stad. 

3.3 Förberedelser & intervjusituation 

Intervjufrågorna baserades på olika teman utifrån teorilitteraturen: The Geography of 

Transport Systems av Jean-Paul Rodrigue, Claude Comtois och Brian Slack, samt Four 

emerging innovation directions av Todd Goldman och Roger Gorhams, vilka kommer att 

presenteras i kapitel 4. Detta resulterade i en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna anpassades 

sedan efter den intervjuades anställning, vilket var av betydelse för vilka teman som den 

intervjuade besatt mest kunskap inom. Det betyder att några teman utvidgades eller krymptes 

i frågor för att anpassas efter de olika fokus som fanns för varje intervju. Det var att föredra 

att genomföra intervjuerna på arbetsplatserna, för att skapa möjligheter att tillgå 

arbetsmaterial samt att de intervjuade lättare skulle kunna associera till sitt arbete. Två av de 

tre intervjuerna ägederum på respektive arbetsplats, detta ledde även till en möjlighet för mig 

att studera arbetsplatsen och få en överblick på hur de arbetade inom den. Att vara på den 

intervjuades arbetsplats kan ha inneburit att de intervjuade försökt svara efter sin arbetetslinje 
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och inte tagit upp problem som kan ha funnits på arbetsplatsen eller haft svårt att ta upp 

begränsningar. Genom mina neutrala och sakliga frågor försökte jag minska risken för detta 

och undvika glorifieringar. Det har även funnits med i åtanke när jag tolkat intervjusvaren att 

det kan vara vinklat för att lyfta det positiva. 

Första kontakten upprättades via mejl, där det fram gick vad uppsatsens huvudsyfte var 

samt lite om bakgrunden till studien. När kontakten hade upprättats bokades det in intervjuer, 

var av en ägde rum via telefon och de andra två på respektive arbetsplats. De tre intervjuerna 

spelades in och transkriberades samma dag eller dagen efter. Varje intervju tog ca 50 minuter.  
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4. TEORI 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt gällande val av teoretiskt ramverk. Därefter följer tre 

avsnitt som bekriver de begrepp som används i analysen av empirin, med exempel för ökad 

förståelse. Dessa tre avsnitt syftar till att gruppera de två teoriernas begrepp och används även 

som teman i intervjuguiden. Fortsättningsvis används ursprungsbegreppen med samma 

gruppering. Dessa uppdelningar är gjorda för att skapa en tydlighet och uppdelning av de 

olika begreppen från de två teorierna. 

4.1 Val av teori 

För att bedriva denna studie av Uppsala kommuns innerstadstrafik, och dess potentiella 

utvecklingsvägar för kollektivtrafiken och stadstrafiken, kommer staden och dess miljö 

studeras utifrån ett teoretiskt ramverk beskrivande viktiga aspekter och utformning av hur den 

urbana miljön användas. Detta är hämtat från The Geography of Transport Systems av Jean-

Paul Rodrigue, Claude Comtois och Brian Slack. För att studera utformandet av urbana ytor,  

och vad som påverkat dem med fokus på trafiken i städer menar Rodrigue et. al (2013) att 

fyra koncept är viktigt: (1) Transportation and the urban form, (2) Urban land use and 

transportation, (3) Urban mobility och (4) Urban transport problems. Dessa förklarar hur 

städer som finns idag har utvecklats till sin nuvarande form, hur de ser ut idag, vad som varit 

viktigt vid utformningen av dem, samt potentiella problem med framtida utveckling av städer 

(Rodrigue et al, 2013, s. 188-224).  

Även Todd Goldman och Roger Gorhams artikel Sustainable urban transport: Four 

emerging innovation directions (ur Technology in Society nr 28) menar att hållbara 

transporter innebär fyra kriterier vilka de kallar New Mobility, City logistics, Intelligent 

system management och Livability. Dessa beskriver utvecklingsvägar för städer när de vill 

arbeta med att skapa och implementera ett hållbart transportsystem. New Mobility, Intelligent 

system management och Livability kommer användas för att analysera Uppsalas möjligheter, 

hinder och kommunens arbete, då Uppsala stad fokuserar på kollektivtrafik och dess 

attraktivitet kommer inte City logistics att behandlas inom denna studie. I artikeln beskriver 

författarna dels hur man bör tolka hållbara transporter för att sedan gå igenom 

implementering av hållbara urbana transporter (Goldman och Gorham, 2006, s. 266-271). 

Med hjälp av dessa två teorier utformades studiens intervjuer och rapportens empiri. Jag 

kommer använda mig av liknande begrepp för att beskriva dem: Effektiv systemhantering som 

innefattar Intelligent system management, Flöde som innefattar New mobility och 
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Transportation and the urban form och som sista begrepp Stadens system, trafiknät och 

hinder som innefattar Urban mobility, Urban land use & transport, Livability & Urban 

transport problems. Detta gör jag eftersom de både teorierna liknar varandra men lyfter olika 

vinklar och för att man ska se vilka begrepp som behandlar liknande situationer. De tre 

grupperingarna görs alltså för att underlätta och skapa en tydligare bild av hur man kan arbeta 

med hållbarutveckling av trafik. 

4.2 Effektiv systemhantering 

Hur man arbetar effektivt - Intelligent system management 

För att påverka människor har styrande instanser olika möjligheter. Det kan vara i form av 

lagar, regler eller andra mindre påverkanssätt. Goldman och Gorham (2006, s. 269-270) 

diskuterar detta bland annat under namnet intelligent system management. Det innefattar hur 

man inom politiken kan arbeta för att öka effektiviteten ur miljö- eller ekonomisynpunkt. I 

Sverige finns det exempel som trängselskatt och fartkameror på vägarna. Trängselskatt ger en 

intäkt som sedan kan användas exempelvis till att uppnå en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Fartkameror uppmanar i sin tur en mer miljövänlig körstil och skapar säkrare och hållbarare 

trafik (Goldman och Gorham, 2006, s. 269-270). En annan aspekt i att effektivisera arbetet är 

hur man bedriver framtagandet av dessa projekt. Goldman och Gorham (2006, s.270) menar 

att man som aktör sedan bör utvärderar egna förslag och projekt för att ta reda på hur effektiv 

ens ledning är. Detta är något man bör jobba med internt och externt för att skapa effektiva 

projekt (Goldman och Gorham, 2006, s.270). Att till exempel arbeta med flera olika aktörers 

kunskap och åsikter i tidiga skeden underlättar ofta projekt och effektiviserar dem (Kasvi et 

al, 2003). Det uppstår sällan problem under implementeringsfasen av ett projekt om man har 

använt sig av fler människors kunnande och åsikter eftersom det ofta ger projekt gruppen en 

bredare kunskap. Det sätter högre krav på kommunikation mellan olika organisationer men 

vinsterna överväger arbetet med att utarbeta en bra kommunikation (Kasvi et al, 2003). 

4.3 Flöde 

Hur man rör på sig i staden - New mobility & Transport and urban form 

För att förstå vilka förutsättningar som finns för att utveckla kollektivtrafiken i en stad bör 

man känna till stadens historia, utformning och hur kollektivtrafiken har fungerat historiskt 

(Rodrigue et al, 2013, s. 191-197). Detta för att förstå hur den bör utvecklas och anpassas för 

att bli mer attraktivt idag. Kollektivtrafiken har ofta vuxit fram för att hjälpa människor att ta 

sig från förorterna och in till stadens kärna, där arbetsplatserna och även vidare 
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pendlingsmöjligheter funnits (Rodrigue et al, 2013, s. 191-197). Inom konceptet för 

transportation and the urban form tar Rodrigue et al. (2013) upp vikten av historiken kring 

varför och hur städer har vuxit samt hur det påverkat kollektivtrafiken att snarare hjälpa 

människor från förorterna ta sig in till centrum än från förort till förort. Detta skall sedan 

fungera som ett hjälpmedel när man studerar olika transportteknologier, som har olika 

hastigheter och kapacitet, som kan hjälpa utveckla staden (Rodrigue et al, 2013, s. 195). 

Goldman och Gorham (2006, s.266-268) nämner just nya teknologier som ett viktigt medel 

för städer att öka kollektivtrafikens attraktivitet, av dem kallat new mobility, samt hur studier 

av hur människor rör sig i staden bör användas. Grunden i att utveckla Uppsalas 

kollektivtrafik blir alltså beroende av hur den ser ut idag och hur människor använder sig av 

den. 

Vilka tekniker som finns tillgängliga och hur Uppsala kommun arbetar för att 

implementera eller undersöka dessa kan alltså anses spela roll för att skapa Uppsalas framtida 

förutsättningar och även en attraktiv kollektivtrafik. Transportteknologi spelar en viktig roll 

för att definiera hur städer utformas och det rumsliga mönstret enligt Rodrigue et al. (2013, s. 

195) och städer behöver hitta de nya teknikerna att implementera för att öka sin attraktivitet 

enligt Goldman och Gorham (2006). Nya teknologier är beroende av hur det ser ut idag 

samtidigt som nutiden har formats av tidigare teknologier och man bör fortsätta sträva efter att 

utveckla transporten i städer för att skapa en hållbar framtid och en attraktiv stad. 

4.4 Stadens system, trafiknät och hinder 

Hur trafiknätet är uppdelat och vilka problem som finns för att uppnå en hållbar utveckling - 

Urban mobility, Urban land use & transport, Livability & Urban transport problems 

Transporter och landanvändningens interaktioner, till exempel handel, arbetsplatser eller 

bostäder, är relationen mellan tillgänglighet och verksamhet (Rodrigue et al, 2013). 

Förändringar i den ena eller andra orsakar förändringar hos båda (Rodrigue et al, 2013, s. 

198). De kan ses som ett dynamiskt system, som även påverkas av andra influenser enligt 

Rodrigue et al. (2013). Det kan vara influenser som teknologi, politik, ekonomi, demografi, 

kultur och värderingar. Som resultat är interaktionen mellan dem beroende av beslut av 

invånare, företag och styrande skikt (Rodrigue et al, 2013, s. 200-205). Rorigue et al. (2013, 

s.200-205) tar inom konceptet för urban land use and transportation upp de främsta 

komponenterna av den urbana dynamiken: landanvändning, nätverk för transporter, rörelse, 

anställningar och arbetsplatser samt population och boendeyta. Goldman och Gorham (2006, 

s. 270-271) diskuterar i liknande banor och kallar förhållandet mellan transportsystem och 
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samhället för stadens livability. Livability innefattar stadens tillgänglighet, utformning av det 

offentliga rummet, sociala engagemang och fritid samt invånarnas hälsa och välfärd 

(Goldman och Gorham, 2006, s. 270-271). I en stad skall man inte bara kunna ta sig fram med 

bil utan även till fots eller med cykel. Staden ska också bestå av boende och aktiviteter. Både  

urban land use and transportation  och livability är bra för att förstå och beskriva en stads 

attraktivitet och möjligheter eller hinder. Det handlar till exempel om hur man prioriterar 

utrymme för trafik och vägar jämfört med byggnader och bostäder, där alla är delar av det 

som ger en stad sin attraktivitet. 

Fokus för den här studien är den delen av rummet som utnyttjas av bilismen och 

kollektivtrafiken, vilket är trafiknätet. Rodrigue et al. (2013, s. 206-212) kallar det urban 

mobility och menar bland annat på att det spelar roll i olika skalor, från hur städer är 

sammankopplade till hur trafiknätet i staden används för kollektivtrafik, personbilar eller frakt 

av varor/tjänster. Detta betyder att man även måste prioritera utrymmet som vägarna har. Det 

är olika typer av fordon som man vill ska färdas på dessa ytor och ibland gäller utrymmet 

även gående (Rodrigue et al, 2013, s. 206-212). Trottoarer är exempel på utrymmen av vägar 

som har prioriterats till gående. 

I städer finns det olika möjligheter och begränsningar. Vad som är problem i en stad 

kanske inte ens existerar i en annan. Ett problem i många storstäder är de tidpunkter då många 

skall förflytta sig samtidigt och det riskerar att uppstå trängsel på olika sätt, till exempel 

bilköer (Rodrigue et al, 2013, s. 213-224). Bilköer är svåra att behandla och hitta lösningar på 

och påverkar stadens attraktivitet. Enligt Rodrigue et al. (2013, s.213-224) är det inte bara de 

återkommande trafikflödena som måste lösas och behandlas utan även de som uppkommer 

mer sällan, vid till exempel lång lov då många lämnar staden eller återvänder från en mindre 

semester. I och med att städer växer blir det svårare och dyrare att ändra infrastrukturen 

(Rodrigue et al, 2013, s. 213-224). Samtidigt som större ändringar blir dyrare gör de även 

transportmöjligheterna under ombyggnationen svårare vilket leder till missnöje eller ingen 

egentlig möjlighet att ens genomföra förändringar. Rodrigue et al. (2013, s. 213-224) tar bland 

annat upp detta med andra problem under urban transport problems och påpekar att det som 

uppfattas som problem i staden måste lösas för att uppnå en hållbar trafik. All konsumtion av 

saker som måste fraktas till stadskärnor påverkar hur flödena i staden borde se ut och dessa 

ökar i och med att vi idag fraktar mer varor över långa avstånd och att invånarantalet i städer 

ökar (Rodrigue et al, 2013). Urban transport problems är på flera sätt sammankopplat med 

begreppet urban land use & transport eftersom många av de faktorer som påverkar 

utformningen kan ses som hinder eller möjligheter för trafiken.  
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5. EMPIRI 

Nu följer kapitlet med den insamlade empirisk data där varje avsnitt avslutas med en 

analyserande del. Till att börja med tas Uppsala kommuns huvudverktyg för att bedriva 

utvecklingen av staden upp och information från denna om hur de vill bedriva 

trafikutvecklingen. Därefter följer tre avsnitt där empirin har delats upp enligt de tre 

koncepten från teorin.  

5.1 Kommunens översiktsplan 2010 

Enligt kommunens linje för att uppnå ett mer klimatsmart samhälle så vill de inför år 2030 

fördubbla antalet kollektivresenärer jämfört med idag (Översiktsplan 2010, 2010). Detta för 

att minska klimatutsläppen samtidigt som staden kan växa utan att trängseln blir för stor. 

Detta kan ske genom att studera och implementera stomlinjer, genom att ge kollektivtrafiken 

mer utrymme i stadskärnan och genom att skapa parkeringsmöjligheter utanför staden för att 

sedan resa kollektivt in till stadskärnan (Uppsala om tjugo år, 2010). Enligt Uppsalas 

Översiktsplan 2010 bör stadskärnan utformas med särskild hänsyn till gående och cyklister, 

samtidigt som framkomligheten för kollektivtrafiken till resecentrum bör öka. Det främsta 

utvecklingsområdet för biltrafiken är att gynna övergångar till kollektivtrafik, som till 

exempel med bättre pendlarparkeringar. Det handlar i översiktsplanen om att förbättra 

tillgängligheten i relationerna mellan privatpersonens bil och kollektivtrafiken samt att fördela 

genomströmningen på flera gator snarare än att öka kapaciteten (Översiktsplan 2010, 2010, 

kap. 3). 

Busstrafiken i staden visar på en svag ökning och regiontrafiken har i stort sett stått stilla 

sedan år 2005. För att fortsätta öka användningen av kollektivtrafiken följer kommunen två 

likvärdiga mål satta på nationell nivå: (1) Funktionsmålet: Tillgänglighet och (2) 

Hänsynsmålet: Säkerhet, miljö och hälsa. Kommunen har till detta lagt tre egna mål som 

behandlar minskningen av klimatutsläpp i kommunen. De tre målen gäller transportsystemets 

bidrag till utvecklingskraft och social sammanhållning i staden, utvecklingsorterna och i 

kollektivtrafikstråken på landsbygden samt att trafikens miljöbelastning ska minska. Man har 

även som mål från kommunens sida att stadstrafikens motoriserade resor till hälften av 

andelarna ska vara kollektivtrafik år 2030 och att gång- och cykeltrafik ska stå för 40 procent 

av totala trafikarbetet. Vid publicerandet av översiktsplanen låg andelen kollektivtrafik av de 

motoriserade resorna på ca en tredjedel (se tabell 1). (Översiktsplan 2010, 2010, kap. 4) 
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Tabell 1, Indikatortabell för färdmedelsfördelning. Moped och MC ej medtagna. 

Källa: Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, s.52. 

 

För att uppnå målen vill kommunen jobba med fysisk trafikplanering och utformningen av 

trafikrummet som en långsiktig strategi. Enligt översiktsplanen måste detta också 

kompletteras med en strategi för beteendepåverkan. Bland annat genom information, 

marknadsföring och särskilda kampanjer men också med regleringar och ekonomiska 

styrmedel. Strategin för beteendepåverkan berörs än så länge bara av Översiktsplan 2010. 

(Översiktsplan 2010, 2010, kap. 4) 

Enligt kända egenskaper och beprövad erfarenhet av kollektivtrafiksystem anses nästa 

steg för kollektivtrafiken vara att satsa på stomlinjer men att inte stänga för nya tekniker och 

utvecklingar (Översiktsplan 2010, 2010, kap. 4). Dessa stomlinjer bör först användas av 

bussar och sedan utvecklas till att driva ett spårburet system, vilket typ av spårsystem är inte 

beslutat i dagsläget utan Uppsala kommun undersöker både befintliga och nya tekniker 

(Cronlund, 2015-05-13). Viktiga aspekter för byte från bussar som används idag är huruvida 

ett nytt system har bättre kapacitet, snabbare restider, möjligheter för knutpunkter men också 

hur dess påverkan på stadsutvecklingen och stadsmiljön ser ut (Översiktsplan 2010, 2010, 

kap. 4). Ett intressant alternativ som nämns i översiktsplanen är spårtaxi, den stora frågan 

kommunen ställer sig med spårtaxin handlar främst om hur det fungerar och kan förutsägas 

klara av trycket som kan uppstå med många användare (Översiktsplan 2010, 2010, kap. 4). 

Mer om spårtaxin tas upp i avsnitt 5.3.2 Spårtaxi. 

Översiktsplan 2010 ger en bild av Uppsala kommuns mål med kollektivtrafiken och det 

ger även en bild av samarbetet mellan kommunen och UL då bland annat UL hänvisar till 

denna översiktsplan på deras hemsida och belyser ett gemensamt projekt dem emellan (UL, 

framtidens kollektivtrafik, 2015-02-12). Tidshorisonten för att målen är i dags läget ganska 

kortsiktigt. Det verkar alltså utifrån handlingsplaner och olika dokument från UL och Uppsala 

kommuns sida som att de bedriver någon typ av samarbete och de arbetar efter samma mål för 
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Uppsalas kollektivtrafik. I fortsättnigen av den empiriska analysen blir det mer fokus på hur 

detta samarbete går till och upplevs av de två parterna. 

5.2 Uppsala kommuns samarbete och systemhantering 

 För att genomföra Översiktsplan 2010 bedriver kommunen bland annat ett samarbete med 

UL men har även Trafikverket att ta hänsyn till och samarbeta med. I nuläget arbetar Uppsala 

kommun med att utveckla Översiktsplan 2016 som ska påbörja att fastställas till hösten 

(Cronlund, 2015-05-13). Det är i dessa samarbeten som Uppsala kommun kan sägas bedriva 

den främsta delen av sin intelligent system management. De kan arbeta med detta internt och 

externt men även UL och Trafikverket bör försöka optimera sin intelligent system 

management. I följande del avsnitt kommer jag försöka reda ut hur de olika aktörerna arbetar 

för att effektivisera beslutsfattande med hjälp av andra.  

5.2.1 Uppsala kommun, trafikverket och UL 

Det pågår mycket i centrala Uppsala, dels i och med ULs nya roll som regional 

kollektivtrafikmyndighet och dels i ULs samarbetet med Trafikverket och med Uppsala 

kommun (Almqvist, 2015-03-13). Detta har delvis skapats ur satsningar på regeringsnivå där 

det beslutas vad Trafikverket ska ha för nationella mål och prioriteringar (Bäckström, 2015-

04-27). Det har också skapats av kommunen på kommunal nivå, som ansvarar för hur 

Uppsalas stadstrafik ska utformas (Cronlund, 2015-05-13). I och med den gällande nationella 

planen finns även en regional plan som bygger vidare på regional nivå. I den regionala planen 

finns det pengar avsatta för just kollektivtrafik vilket innebär att bland annat Trafikverket 

bättre kan satsa på att till exempel upprusta hållplatser eller göra dem säkrare (Bäckström, 

2015-04-27).   

Trafikverket har som största prioritet att följa de nationella målen. När de regionala 

målen sätts i den regionala planen är dessa ofta baserade på de nationella så att de inte 

motsäger varandra. Trafikverket försöker även jobba efter Uppsala kommuns översiktsplan 

som sätts av kommunen. Ofta bjuds Trafikverket in till tidiga möten i skapandet av 

översiktsplanen. Detta för att de ska kunna vara med och påverka så det inte blir några 

krockar mellan de nationella och regionala målen. Om inte Trafikverket bjuds in till dessa 

möten får de först något att säga till om när det går på remiss och samråd, vilket kan dra ut på 

tiden. Det viktigaste är att ha en god dialog innan det går ut på remiss och samråd för att 

undvika missförstånd (Bäckström, 2015-04-27). I och med detta samarbete sätter kommunen 

och Trafikverket upp en gemensam linje för att förbättra vägnätet och motverka potentiella 
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brister och vara beredda på möjliga scenarion som kan uppstå vid olika typer av expansioner 

av staden. (Bäckström, 2015-04-27) 

I Uppsala kommuns arbete att utveckla innerstaden anser Cronlund (2015-05-13) att det 

inte riktigt är effektiva trafikmiljöer som enbart gör en stad framgångsrik och attraktiv utan att 

stadslivet och det mänskliga perspektivet spelar lika stor roll. Cronlund (2015-05-13) menar 

att det är därför de är motvilliga till att försöka öka kapaciteten på innerstadens gator. Uppsala 

kommun har ett program kallat Innerstadens trafikskydd vilket är en fördjupning av 

översiktsplanen. Programmets ledord är: Stadsliv i mänsklig skala, vilket är vad de vill 

åstadkomma för Uppsalas framtid. Med insatsområdena rörelse, plats och park och 

bebyggelse satsar kommunen i nuläget mycket på att utveckla stadens rörelse. Enligt 

Cronlund (2015-05-13) har de på Uppsala kommun valt att jobba med ordet rörelse då det 

lyfter blicken från ord som trafik och transport, vilket enligt den samma ofta ger en fördel för 

just bilen. (Cronlund, 2015-05-13) 

I höst kommer kommunen att påbörja samråd för att fastställa Översiktsplan 2016, vilket 

bygger vidare på Översiktsplan 2010 till stor del. Den stora förändringen är att man nu valt att 

studera utifrån ett sektorsintegrerat perspektiv, istället för att dela upp det i markanvändning. 

Med ett sektorsintegrerat perspektiv fås ett annat angreppssätt för att hantera konflikter och 

inte tillåta överlappande ytor eller flera funktioner för marken. I översiktsplanen arbetar man 

med en långsiktighet och använder bland annat år 2030 och år 2050 som fokuspunkter för att 

studera scenarion som är kopplade till framtida bebyggelseutveckling. För att göra dessa 

förutsägelser använder sig kommunen dels av egna beräkningar av gång- och cykeltrafik, men 

också information från UL om påstigningar, avstigningar, hastigheter på bussarna med mera. 

Informationen från UL hjälper väldigt mycket för att se var det finns problem idag och hur 

människor rör sig i staden med hjälp av kollektivtrafiken. (Cronlund, 2015-05-13) 

För att driva arbetet med att utveckla kollektivtrafiken har kommunen och UL ett projekt 

kallat Framtidens kollektivtrafik (Almqvist, 2015-03-13). Utöver samarbetet med Uppsala 

kommun har UL bjudit in till ... en serie lokala samråd med syfte att skapa förutsättningar för 

en smidig, trygg och pålitlig kollektivtrafik; en trafik som bättre matchar och underlättar livet 

i staden. Alla som vill vara med och påverka är välkomna. (UL, ett bättre stadsbusslinjenät 

2017, 2015-05-07). Dessa ägde rum under maj månad år 2015 för att flera ska få vara med 

och påverka de nya busslinjerna, vilka kan ses som en inledning på projektet Framtidens 

kollektivtrafik. Det finns även från kommunens håll löfte om att alla politiska partier ska vara 

eniga i frågan om byte av kollektivtrafiksystem (Cronlund, 2015-05-13). Efter utredningen 

om möjliga nya system till dessa stomlinjer ska det diskuteras och när ett gemensamt beslut 
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tagits ska ett avtal upprättas för att säkerställa kollektivtrafikens framtid oberoende av 

styrandepartier (Cronlund, 2015-05-13). Detta är dock något som inte verkar vara helt erkänt 

då Almqvist (2015-03-13) under intervjun påtalar att det finns en osäkerhet i utvecklingen av 

kollektivtrafiken i och med när det blir partiskifte. Min uppfattning är att Almqvist alltså inte 

känner till någon typ av överenskommelse om att partierna ska försöka hitta ett gemensamt 

beslut. Detta skulle också kunna betyda att det inte är så säkert som Cronlund vill att jag ska 

uppfatta det som under intervjun eller att det är något som håller på att fastställas i och med 

översiktsplan 2016. 

Enligt vad som framkommit under de olika intervjuerna förstår alla aktörer vikten av att 

ha ett gott samarbete för att skapa bättre intelligent system management.  Detta visar sig bland 

annat genom att UL gått ut med allmänna samråd men också att man tillsammans arbetar för 

att Trafikverkets mål ska stämma överens med Uppsala kommuns mål i stort. Det syns också i 

förbättringar kring arbetet med att mäta hur människor i Uppsala stad rör sig. Även arbetet 

med översiktsplanen för staden skapar ett samarbetsklimat och förutsättningar för att 

effektivare driva dessa frågor. Dock kan man från intervjuerna utläsa att teorin inte alltid 

appliceras i praktiken. Dels kan skillnaden i synen på politiken grunda sig i att det är olika 

aktörer där man inte vet den andras fulla agenda, vilket påverkar hur parterna agerar för att 

utveckla kollektivtrafiken. Detta kan tänkas leda till dubbelarbete vilket inte kan anses särskilt 

effektivt eller eftersträvansvärt ur intelligent system management begreppet.  

5.2.2 ULs lokala samråd 

Under maj 2015 genomförde UL en undersökning bestående av sex stycken lokala samråd 

öppna för allmänheten att delta i. Syftet med dessa samråd var att; skapa ett underlag inför 

fortsatt arbete med ett nytt stadsbussnät, öka acceptansen, förståelsen och samsynen samt att 

minska risken att behöva justera efteråt då det är tidskrävande och dyrt (lokalt samråd med 

UL, 2015-05-26). Under samrådet delgav UL även sina mål med stadens kollektivtrafik som i 

korthet kan skrivas som: ökad social hållbarhet, attraktiva och effektiva lösningar och en 

robust och grön kollektivtrafik. Som deltagare under samrådet fick vi på kartor placera ut 

klisterlappar och extra information på post-it kring de tre frågeställningarna: (1) 

Linjesträckningar - viktiga platser -platser svåra att ta sig till, (2) Hållplatser - bra - dåliga - ta 

bort och (3) Framkomlighet - trögt - krokigt (lokalt samråd med UL, 2015-05-26). Från ULs 

sida tog man även upp att det ligger utmaningar i att göra det här sammarbetet med 

kommunen och vikten av att kollektivtrafiken tas med direkt där det utvidgas och att man 

bygger för kollektivtrafiken direkt när man bygger nya områden (lokalt samråd med UL, 
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2015-05-26). Det nämns inte mycket i det teoretiska ramverket kring att blanda in större delar 

av populationen i beslut kring trafikutvecklingen, den här studien är även avgränsad från vad 

allmänheten anser om Uppsalas innerstads utveckling. Med det sagt har jag ändå valt att ta 

med detta eftersom UL faktiskt valt att arbeta med att få kommentarer från sina användare. 

Dels som de var inne på under samrådet så är en del av anledningen att de vill förankra sina 

idéer och beslut. Det gör det också för att ta vara på användarnas kunskap och skapa ett 

projekt som snabbare kan sättas i verket och snabbare kan fungera och skapa en hållbar och 

attraktiv lösning för kollektivtrafiken.  

5.3 Kollektivtrafikens nya tekniker och system 

I Uppsala kommun och ULs arbete med att skapa ett hållbart trafiksystem bör de arbeta med 

att hitta new mobility som fungerar för staden, detta i samspel med en förståelse för stadens 

transport and urban form. Det är bland annat i projektet Framtidens kollektivtrafik som 

representanter från UL och Uppsala kommun arbetar med att ta reda på vilken ny teknik som 

man bör satsa på i Uppsala innerstad. 

5.3.1 Kollektivtrafiksystem 

Uppsalas kollektivtrafik befinner sig i ett större förändringsarbete för att nå hållbarhetsmål 

som är uppsatta på nationell nivå men också utökade av Uppsala kommun (Bäckström, 2015-

04-27). För att uppnå dessa måste det ske en effektivisering av kollektivtrafiken så att dess 

tillgänglighet förbättras, bland annat genom ny teknik (Almqvist, 2015-03-13). Detta görs 

enligt Almqvist (2015-03-13) dels genom att UL studerar hur deras resenärer rör sig med 

hjälp av kollektivtrafiken och dels genom att studera och utreda nya tekniker och möjligheter 

för byte av kollektivtrafiksystem. UL jobbar i nuläget främst med att se över busslinjernas 

struktur och mycket pekar mot att en ändring av linjenätet till en stomlinjestruktur skulle vara 

det optimala för stadstrafiken (Almqvist, 2015-03-13). Detta skulle innebära att det inte är 

många olika busslinjer som behöver ta sig ända in till innerstaden på samma sätt som idag 

(Cronlund, 2015-05-13). Stomlinjer skulle alltså minska en del av busstrafiken i innerstaden 

utan att göra avkall på tillgängligheten. 

Man har med hjälp av information från UL uppmärksammat att kollektivtrafiken tappar 

en stor del av sin hastighet i själva staden och får svårt att mäta sig med biltrafiken 

(Bäckström, 2015-04-27). Enligt information på lokalt samråd med UL (2015-05-26) beror 

detta på att bussarna fastnar i biltrafiken men också att de på vissa stråk, till exempel vid 

Resecentrum, fastnar bland andra bussar som åker längs med samma sträckning. En lösning 
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som Uppsala kommun arbetar för enligt Cronlund (2015-05-13) är att vissa tänkta 

stomlinjestråk skall ha högre prioritet än biltrafiken (se figur 2). Detta innebär bland annat att 

det på huvudstomlinjen alltid ska finnas egna filer för kollektivtrafiken och på de övriga 

stomlinjerna i den mån det går (Cronlund, 2015-05-13). På detta sätt blir flödet av människor 

från förorterna in till staden och Resecentrum bättre och kollektivtrafikens attraktivitet skulle 

kunna öka.  

 

Figur 2 Uppsala stads kollektivtrafik med tänkta prioriteringar. De röda och blåa heldragna linjerna 

är tänkta att ha egna filer för kollektivtrafik och alltså prioriteras över biltrafiken. 

Källa: Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, Figur 4.8, s.59. 

En aspekt i övergången till stomlinjer är att man inte anser sig stänga dörrar till ny teknik utan 

snarare öppna dem, vilket blir viktigt för den långsiktiga visionen om att gå över till nyare 
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former av tekniker (Almqvist, 2015-03-13 & Cronlund 2015-05-13). I dagsläget pågår en 

utredning om huruvida ett spårbundet system skulle vara bättre i staden (Almqvist, 2015-03-

13). Både från ULs sida och från Uppsala kommuns sida verkar man anse att ett spårburet 

system är det mest passande men man är öppen för nya tekniker och förslag är under 

utredningen. På kort sikt handlar ULs utvecklingsarbete om en övergång till stomlinjer och 

det gäller även att fortsätta utforska och jobba med nya sammansättningar av bränslen eller 

nya bränslen i bussarna, som är tänkta att fortsätta trafikera regiontrafiken (Almqvist, 2015-

03-13). I och med stomlinjerna spår Almqvist (2015-03-13) att framtiden innebär spårbunden 

trafik med eldrift i staden. I dagsläget upplever jag att både Almqvist och Cronlund är ganska 

samstämmiga om hur kollektivtrafiken skall fortsätta utvecklas i Uppsala innerstad. Man är 

från båda parter överrens om att man måste söka nya tekniker och hitta ett mer effektivt sätt 

att bedriva kollektivtrafiken i staden. Även om man i nuläget inte helt säkert vet hur det 

kommer se ut, men positivt är att de två parterna bedriver arbetet med att skapa Uppsalas new 

mobility tillsammans och är öppna för att tekniken kan komma att byta riktning. Trots att de 

arbetar ganska tätt inom detta område är det UL som har det största ansvaret för transport and 

urban form i och med deras kartläggning av hur systemen fungerar idag och deras inbjudan att 

låta användarna av kollektivtrafiken vara med och påverka. Har man sina kortsiktiga mål 

gällande kollektivtrafiken och sina långsiktiga vilket skapar goda möjligheter för att utveckla 

kollektivtrafiken till att bli mer hållbar och attraktiv. 

5.3.2 Spårtaxi 

Under 2006 startade företaget Vectus arbetet med en testbana för en ny typ av trafiksystem 

ofta benämnt spårtaxi, det mer erkända namnet är personal rapid transit (hädan efter PRT) 

(Noventus). PRT innebär spårbundna fordon som används i förarlösa system och tar 

passagerarna från dörr till dörr (Noventus). Anledningen till att testbanan hamnade i Uppsala 

är på grund av klimatet, läget, rätt kompetens men också delvis slumpen (UNT, 2013-10-01). 

Tanken var att skapa ett system som sedan godkändes av svensk standard som publikt 

transportmedel och förhoppningsvis då leda till nya projekt för det drivande företaget Vectus 

(föredrag gällande spårtaxi projektet på Uppsala universitet 2014). Spårtaxin skapar 

möjligheter i och med att det spårburna systemet är beläget några meter ovanför markplan och 

då inte konkurrerar med andra fordon om utrymme eller prioritet, det är eldrivet och autonomt 

(Noventus). Det är ett system som därför kan ha högre hastigheter och högre flexibilitet. 

Att denna testbana uppfördes i Uppsala ledde till ett stort politiskt intresse och spårtaxin 

omnämns i översiktsplanen som publicerades år 2010. Dock skriver UNT i en artikel under år 
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2013 att det på grund av politiska oenigheter nu läggs på is och att kommunen ska utreda 

frågan ordentligt innan man vänder sig till staten för att söka bidrag  (UNT, 2013-10-01). 

Under min intervju på UL var spårtaxin inget man utredde längre, utan Almqvist (2015-03-

13) hade bara hört om spårtaxin som privatperson men inte inom arbetsrelaterade frågor, 

Almqvist (2015-03-13) har dock inte jobbat så länge på UL. På Uppsala kommun har man 

släppt spårtaxin eftersom man anser att det inte kommer vara ett aktuellt system när man är 

redo att övergå till någon form av PRT, utan man tror mer på någon form av autonoma bilar 

som utvecklingen går framåt inom (Cronlund, 2015-05-13). 

I frågan om spårtaxin syns det hur de spelar roll för staden vilka individer som driver 

dessa beslut och vad de tror är hållbara lösningar. Även om man i frågan om spårtaxin var 

snabb med att vilja införa den nya tekniken, har man fått tagit steget tillbaka för att försöka 

skapa något som är mer utvärderat och som alla politiska partier kan enas kring för att skapa 

en långsiktig framtid. Detta kan vara en orsak till att man nu försöker skapa en politisk 

enighet kring beslut och nya tekniker i innerstadens kollektivtrafik för att de ska bli mer 

långsiktiga. 

5.4 Uppsala stads struktur 

5.4.1 Uppsalas möjligheter och hinder 

I Uppsala kommuns arbete med att skapa en stad som kan växa ligger de stora utmaningarna i 

att hushålla med ytor och konkurrensen om dem. Cronlund (2015-05-13) anser (som tidigare 

nämnt) att effektiva trafikmiljöer inte riktigt är det som avgör om staden är framgångsrik och 

attraktiv, utan det ligger stor tyngd vid att få in stadslivet och det mänskliga perspektivet. Det 

finns också ett behov av att utveckla effektiva transportformer och därmed har 

kollektivtrafiken en väldigt hög prioritet hos kommunen (Cronlund, 2015-05-13). Dels kan 

man säga att trafiken har den Urban land use and transportation som finns idag och att 

kapaciteten ej kommer utökas, samtidigt som det kan ske förändringar inom urban transport 

problems då prioriteringarna för vägytan håller på att ändras. De stora konflikterna i Uppsala 

kommuns arbete ligger enligt Cronlund (2015-05-13) i prioritering och ställningstagande. 

Tidigare har biltrafiken och kollektivtrafiken ansetts vara jämställda system, vilket skulle leda 

till ytkrävande lösningar, vilket har lett till konflikter inom kommunen (Cronlund, 2015-05-

13). Cronlund (2015-05-13) säger i intervjun att synen har förändrats och det går mot en 

innerstad där biltrafiken har en lägre prioritet på de flesta vägar och gator än både 

kollektivtrafiken, gående och cyklister. De stora begränsningarna i staden ligger i ytorna och 
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att skapa en attraktiv stad. Det går inte att riva hus, ta bort träd eller andra åtgärder för att öka 

gaturummet om man vill ha kvar stadens livability. Uppsala kommun måste hushålla med den 

ytan de har idag och därför prioritera ned biltrafiken (Cronlund, 2015-05-13). 

Andra begränsningar för Uppsalas stadstrafik gäller dels den ekonomiska och politiska 

aspekten. I dagens studier av ett byte till spårbunden trafik, där många som arbetar på UL tror 

att framtiden ligger, är man medveten om att en sådan satsning innebär stora kostnader 

(Almqvist, 2015-03-13). Ett nyligt byte av styrande partier i landet och kommunen ger också 

en större grad av osäkerhet i hur det fortsatt kommer styras (Almqvist, 2015-03-13). I arbetet 

med att utveckla stomlinjer har det även funnits urban transport problems i form av fysiska 

begränsningar, som den korsande järnvägen i staden och Kungsgatan med sina höga utsläpp 

(Cronlund, 2015-05-13). På UL har de inte upplevts några större problem i och med detta utan 

man försöker skapa en stomlinje som går som en åtta från Gottsunda till Gränby Centrum 

(Almqvist, 20e15-03-13). De fysiska begränsningarna och livability upplevs alltså som 

förutsättningar man arbetar utifrån och rättar sig efter då man väljer att prioritera dem högre 

för en attraktiv stad. I enighet med konceptet livability menar Almqvist (2015-03-13) att en 

del av tanken med huvudstomlinjen är att den ska passera viktiga områden, som till exempel 

arbetsplatser. 

I denna stad med sin begränsade yta ligger den största möjligheten i att det satsas väldigt 

mycket på utveckling av rörelsen i staden, samt de många olika samarbeten som kommunen 

har för att förankra och skapa förutsättningar för staden (Cronlund, 2015-05-13). Exempel på 

samarbeten är de dialoger som kommuen  använder för att skapa investeringar från staten men 

också privata aktörer och de arbetsgrupper där kommunen samarbetar med trafikverket och 

UL i tidiga skeden så de kan vara med och påverka (Cronlund, 2015-05-13). Cronlund (2015-

05-13) tar upp många av komponenterna för urban land use and transportation och menar på 

att det är bra att det finns många olika saker som påverkas och aktörer som de på Uppsala 

kommun kan samarbeta med. Det finns även möjligheter i och med att det på en statlig nivå 

satsas på kollektivtrafiken (Bäckström, 2015-04-27). Enligt Bäckström (2015-04-27) finns det 

bland annat en stor samverkan mellan UL och Trafikverket då UL formellt ansöker till 

Trafikverket om medfinansiering av det kommunala vägnätet. Tidigare har medfinansieringen 

legat på omkring 50-75 procent men enligt den senaste regionala planen så ligger det på 100 

procent (Bäckström, 2015-04-27). Vid dessa tillfällen är det UL som samlar in behov från 

kommunerna i länet och sedan tillsammans med Trafikverket lägger upp en budget 

(Bäckström, 2015-04-27). 



28 

 

Uppsala har en ganska böljande struktur vilket kan upplevas som ett hinder för 

kollektivtrafiken, det blir långa omvägar och svårt att göra kollektivtrafiken attraktiv. Även 

dagens korta avstånd mellan hållplatser gör att kollektivtrafiken får en ganska låg 

medelhastighet. Som exempel kan man studera Malmö där man arbetat bort krokiga omvägar 

och då tjänar in både tid och pengar. Västerås är ett annat exempel där man lagt om till 

stomlinjer och har ett avstånd på minst 500 meter mellan hållplatserna för att få upp 

medelhastigheten. Dessa fördelar och en ny tydlighet i trafiknätet med tydliga mål- och 

bytespunkter är vad UL tar upp under det lokala samrådet 26:e maj 2015. (lokalt samråd med 

UL, 2015-05-26) 

Uppsala som stad har sina egna hinder och möjligheter jämfört med andra städer. Dessa 

är främst fysiska, politiska och ekonomiska. De urban transport problems som finns i staden 

beror främst på att man har förståelsen för att det inte bara handlar om tillgänglighet hos 

trafiken utan även om den livability som en stad har för att den ska vara attraktiv. Delvis 

verkar man anse att trafiken idag inte kommer att räcka till för framtiden men vägen man 

väljer att gå är att inte utöka och skapa mer kapacitet på sådant vis utan försöka prioritera 

vägytan. Det finns fysiska hinder i staden som man snarare arbetar med som förutsättningar 

och inte ifrågasätter. Kanske för att tekniken inte finns eller för att det skulle kosta för mycket 

pengar att skapa en annan lösning för till exempel järnvägen. Det är svårt att särskilja de 

fysiska aspekterna från till exempel ekonomiska eller politiska. Jag anser att det främst är 

därför som de fysiska inte riktigt upplevs som begränsningar då de ofta inte är renodlat 

fysiska. När det kommer till politiska hinder är man medveten om dessa och försöker 

förebygga dem i den mån de går. Dock går det nog aldrig riktigt att komma ifrån och det syns 

bland annat på osäkerheten från ULs sida. Men det politiska är också en möjlighet i Uppsala 

eftersom jag upplever att det satsas väldigt mycket på kollektivtrafiken och andra 

miljövänliga färdmedel för att skapa en hållbar framtid för staden så den kan växa. Även ur 

nationella mål och ekonomiska möjligheter som erbjuds från regeringsnivå kan man se att det 

satsas mer på kollektivtrafiken och det sprider sig även ner till kommunnivån i Uppsala. 

5.4.2 Prioriteringar av trafiknätet 

UL bedriver studier i hur deras resenärer rör sig i staden. Den informationen blir viktig då den 

inte bara används av dem själva för att öka ULs attraktivitet utan också i samrådsfrågor med 

kommunen och Trafikverket (Bäckström, 2015-04-27). Även om ULs ansvar främst ligger i 

att det ska finnas en kollektivtrafik och passande hållplatser så blir deras kunskap viktig för 

Trafikverket och kommunen. Bland annat mäter UL antal påstigande och avstigande vid varje 
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hållplats samt hastigheter på bussarna (Cronlund, 2015-05-13). Detta kan sedan kommunen 

använda sig av för att se hur kollektivtrafiken fungerar och var förbättringar kan göras 

(Cronlund, 2015-05-13). Informationen används sedan för att skapa simuleringar över dagens 

flöden men också för att försöka förutsäga hur det kommer se ut år 2030 och 2050 (Cronlund, 

2015-05-13). Cronlund (2015-05-13) beskriver hur de i simuleringarna även har möjlighet att 

ändra olika parametrar i försök att förstå hur man kan påverka framtiden. Dock är man 

medveten om att det är stora förändringar på intågande och att dagens förutsättningar kanske 

inte stämmer om fem år (Cronlund, 2015-05-13). 

Ett arbetssätt för att öka kollektivtrafikens tillgänglighet är att prioritera den urban 

mobility som staden har, så att det finns filer som endast är till för kollektivtrafiken. Detta kan 

ske genom att kommunen tar höjd för det i sin detaljplanering (Almqvist, 2015-03-13). Enligt 

Almqvist (2015-03-13) blir det viktigt att representanter från UL får sitta med i dessa möten 

tidigt och påverka så att filer för kollektivtrafiken får en högre prioritet och placeras på 

lämpliga sträckor, vilket kan vara prioriterat olika i Upplands län. I och med arbetet med 

Översiktsplan 2016 har kommunen gjort ett förslag för olika prioriteringar i trafiknätet, där 

just vägar med stomlinjerna skall ha hösta prioritet för kollektivtrafiken (Cronlund, 2015-05-

13). Målet enligt Cronlund (2015-05-13) är att det på alla sträckor av huvudstomlinjen ska 

finnas egen körbana för kollektivtrafiken. De har i förslaget fyra olika nivåer för 

kollektivtrafiken (Cronlund, 2015-05-13): (1) huvudstomlinjen räknas till den första nivån. (2) 

finns förslag på att kollektivtrafiken skall ha egna körfält men här är man även mer mån om 

vad utrymmet tillåter. (3) har bussarna lägre prioritet och då finns även förslag på vilka 

storlekar bussarna ska ha för att inte ta upp onödigt utrymme. (4) är områden där gående har 

högsta prioritet och arbetet går ut på att minska bussarnas hastighet och minska ytan de tar 

upp i dessa områden. 

I och med att det är många människor som ska flytta sig vid ungefär samma tidpunkter på 

dygnet uppstår det köer i staden. En del av lösningen på det problemet är enligt Uppsala 

kommun att försöka få människor att se innerstaden som ett mål när de använder bilen och 

inte som en genomfart (Cronlund, 2015-05-13). Det hindrar inte problemet med köer och 

trängsel i staden men Cronlund (2015-05-13) menar på att det är en fråga om vad som är 

acceptabel eller oacceptabel trängsel. Idag handlar det om att effektivisera ytan som finns och 

inte öka kapaciteten (Cronlund, 2015-05-13). För att få bättre flöden i Uppsala stad studerar 

kommunen vilka sträckor som kan ha ökad kapacitet och vad som krävs för en fungerande 

infrastruktur (Cronlund, 2015-05-13). Men den stora diskussionen som kommunen har 

kvarstår: Vad är trängsel och när går gränsen för acceptabel eller inte acceptabel? 
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Situationen i Uppsala är långt ifrån Stockholm och Stockholm är långt ifrån situationen i 

andra städer som Istanbul. ’När fungerar det inte?’ är en relativ fråga (Cronlund, 2015-05-

13). De medel man använder sig av för att uppnå målen med innerstaden är ofta olika typer av 

regleringar, dessa kan ses som en typ av beteendepåverkan. Uppsala kommun använder sig av 

regleringar på olika nivåer (Cronlund, 2015-05-13). Bland annat nämner Cronlund (2015-05-

13) en avdelning som Uppsala kommun har med namnet Trafik och samhälle där de arbetar 

med hållbart resande och olika påverkansåtgärder för att fler ska cykla, gå eller ta 

kollektivtrafiken i sitt resande. Detta åstadkoms exempelvis genom att erbjuda säkra vägar för 

cyklister och gående. Andra sätt är system för bilpool eller cykeluthyrning (Cronlund, 2015-

05-13). Det andra är utifrån en större skala som de försöker lyfta fram i planeringsskedet, det 

kan vara åtgärder som lokalisering av parkeringar (Cronlund, 2015-05-13). 

Under det lokala samrådet den 26:e maj framkom från ULs sida att deras stora 

utmaningar för att utveckla ett nytt trafiknät dels ligger i att många linjer har samma typ av 

sträckning men också att bussarna fastnar bland bilarnas köer och även bland sina egna bussar 

på de mest trafikerade stråken (lokalt samråd med UL 26 maj 2015).  

Idag har man en god kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar. UL samlar in väldigt 

mycket data från de olika bussarna och resorna för att sedan se var det finns möjligheter till 

förbättring och vilka punkter i nätet som används frekvent. Detta kan sedan användas för att 

skapa en bra urban land use and transport i innerstaden och även då sätta prioriteringar på 

vägnätet och dess struktur för att skapa en fungerande urban mobility. Det hela påverkas av de 

styrande i kommunen och vilka prioriteringar de har. För stunden finns goda möjligheter att 

utveckla innerstadens trafik på ett hållbart sätt då man på flera nivåer arbetar med detta och 

flera aktörer får vara med och påverka samt bidra med sin kunskap. Men förutsättningar som 

råder skulle kunna bytas ut eller prioriteringar ändras när nya mål uppkommer hos politikerna. 

I hela arbetet med prioriteringar av vägnätet och hur människor rör sig blir också arbetet 

med att behålla och förbättra stadens livability viktigt. Det syns i att man nu vill prioritera 

cyklister, kollektivtrafik och bilister efter de gående i större utsträckning men även i insikter 

att människor ska kunna ta bilen med staden som mål och hur dessa bilar ska kunna parkeras. 

Dels är man inte villig att sluta med biltrafiken då det inte anses attraktivt hos en stad fastän 

det skulle kunna förbättra miljön och hållbarheten i stadens resande. Man vill fortsatt behålla 

en del av flexibiliteten och arbeta för att Uppsala skall vara en attraktiv stad som kan fortsätta 

växa och erbjuda sociala aktiviteter.   



31 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Uppsala är en gammal stad med begränsat utrymme och en stadskärna från innan bilismen. 

Att studera trafikutvecklingen i Uppsala idag är viktigt, då det är en tid med mycket 

förändring och hur arbetet går till för att staden ska utvecklas hållbart är därför studiens fokus. 

Studien behandlar hur man arbetar i Uppsala kommun med innerstadens trafik för att möta 

krav på miljö och för att nå en hållbar trafikutveckling i innerstaden. Med det teoretiska 

ramverket analyserades hur arbetet med utvecklingen av innerstadenstrafik bedrivs och vad 

Uppsala stad har för möjligheter och hinder i det arbetet. Genom att intervjua anställda på UL, 

Trafikverket och Uppsala kommun har deras åsikter, beskrivningar och uppfattningar legat 

som grund för empirin i denna kvalitativa studie. 

Genom samarbete, utnyttjande av olika aktörers kunskap och en förståelse för rörelsen i 

staden arbetar Uppsala kommun med olika simuleringar för att skapa en hållbar framtid för 

innerstaden. I den här utvecklingen är även förståelsen för att man måste förändra sitt arbete 

och sina tidigare prioriteringar viktigt, att dagens förutsättningar kommer ändras och vi måste 

ändras med dem. Bland annat sätter man i dessa samarbeten upp mål som alla tre aktörerna 

kan arbete utifrån. På olika sätt försöker aktörerna skapa intelligent system management och 

säkerställa dessa mål samt skapa projekt som blir implementerade i slutändan. Detta sker 

bland annat i form av lokala samråd som UL erbjudit under våren 2015 och genom ett arbete 

från Uppsala kommuns sida att skapa en politisk enighet. Hur mycket dessa metoder i 

slutändan kan påverka och skapa lösningar som kan implementeras snabbare och med mindre 

motsättningar är det ingen som säkert kan säga. 

Uppsala kommun bedriver idag ett långsiktigt arbete och försöker förebygga osäkerheter 

och arbeta runt de begränsningar som finns i staden. Det har det skett en omställning av 

prioritering av vägytan och man har större ekonomiska möjligheter att bedriva förbättringar 

av kollektivtrafiken. Utvecklingen av kollektivtrafiken i Uppsala handlar om att tillhandahålla 

ett mer effektivt stomlinjenät, med kompletterande linjer, för att skapa en mer attraktiv 

kollektivtrafik. Det blir viktigt med eget utrymme för bussarna och även att på lång sikt 

arbetar de med new mobility och transport and urban form genom att se över byte till ett 

nyare tekniskt system som gör mindre påverkan på miljön i staden och fungerar som ett mer 

effektivt kollektivtrafiksystem. Detta är något som Uppsala kommun och UL arbetar med och 

förhoppningsvis kan de implementera detta inom en snar framtid. 

Det teoretiska ramverket bestående av teorier från Rodrigue et al. (2013) och Goldman 

och Gorham (2006) har bidragit till att placera och diskutera de olika medel som Uppsala 
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kommun använder sig av i nuläget för att bedriva innerstadens trafikutveckling. Dagens 

satsningar både ekonomiskt och politiskt hjälper till att utnyttja det staden har att erbjuda och 

de prioriteringar man sätter från kommunens sida påverkar hur det sociala samspelar med 

resandet. De största urban transport problems som upplevs och nämns av de intervjuade är de 

fysiska, ekonomiska och politiska aspekterna, det är också ofta de två sistnämnda som 

upplevs erbjuda de flesta möjligheterna. Det största hindret är utrymmet som Uppsalas 

innerstad har för fordonstrafik. Det är utifrån detta som man för att kunna växa måste 

kompromissa om ytan och nedprioritera bilismen för att nå en hållbar innerstadstrafik. Genom 

hela studien har jag upplevt att politiken och ekonomin främst är möjligheter i dagsläget 

eftersom man använder dem för att hitta lösningar för staden. Även om just politiken också 

upplevs som den stora osäkerheten hos bland annat UL verkar dagens arbete leda till en mer 

genomtänkt och gemensam framtid för Uppsala. Ett exempel på det är de gemensamma målen 

som alla tre aktörer har kunnat enas om och därför tillsammans kan se till att det genomförs. 

Slutsatsen är att man idag i Uppsala bedriver en utveckling av innerstadens trafik där man 

använder sig av alla infallsvinklar från teorin i mer eller mindre utsträckning. Bland annat 

arbetar kommunen för att skapa urban land use and transport och livability genom att inte 

prioritera trafik över andra viktiga aspekter av innerstaden. De påverkande aktörerna för 

innerstadens utveckling bedriver tillsammans ett arbete för intelligent systems management 

genom gemensamma projekt och samråd där de olika aktörerna kan vara med och påverka 

med den expertis de besitter. Det finns förbättringspotential för en del av begreppen från 

teorin men någonstans handlar det om att prioritera och påbörja arbetet för att skapa bra 

förutsättningar för en hållbar utveckling i staden. Det är även viktigt att se Uppsalas 

förutsättningar och arbeta efter dessa när man ser till hur de arbetar med utvecklingen av 

innerstaden. Den här studien behandlar arbetet hos de tre aktörer som främst beslutar om 

trafik i staden, trafik till staden samt kollektivtrafiken. Man bör också tänka på är att det även 

finns andra privata aktörer som är intresserade av stadens trafik och hur de kan påverka 

denna. Studien är även avgränsad från vad människor i staden anser om utvecklingen, vilket 

också skulle vara en intressant vinkel för att se hur väl aktörerna måste anpassa sig när 

stadens invånare lägger sig i beslut eller arbetssätt. Det är även intressant att ha i åtanke att 

UL som aktör har en förhållandevis ny roll och fortfarande utvecklas i den. 

Den här studien fungerar som en fallstudie för att se hur olika aktörer i Uppsala påverkar 

utvecklingen av innerstaden och dess kollektivtrafik. Teorin hjälper för att se hur aktörerna 

arbetar för att skapa en hållbar utveckling av innerstaden, för att se vilka verktyg de använder 

sig av och i vilken utsträckning. Denna studie blir användbar då man vill jämföra 
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utvecklingen och arbetet i Uppsala med andra städer eller då man vill se 

förbättringspotentialer i arbetet med innerstaden. Studien väcker även frågor kring hur 

Uppsala innerstad kommer att utvecklas och vad resultatet av aktörernas samarbete kommer 

att leda till. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Uppbyggd efter teman och sedan anpassad efter intervju person, det har alltså till kommit 

några frågor ibland och/eller fallit bort några frågor. Dessa frågor har sedan prioriterats. 

Inledning 

Berätta om dig och din bakgrund 

Hur länge har du jobbat här? 

Inom vilka projekt? 

Vad har ni för mål? 

Hur ser du på framtidens innerstadstrafik? 

Stadens system, trafiknät och hinder - Hur trafiknätet uppdelat och hinder - Urban 

mobility & Urban land use & transport, Livability & Urban transport problems 

Viktigt vid urformningen av Uppsalas stadstrafik? 

Vad blir det viktigt att kunna ta sig till? 

Vad är attraktivt med en stad? 

Hur är busslinjerna i staden planerade? 

Hur ser trafiknätet ut? 

Finns någon typ av uppdelning? 

      - Varför? 

Vilka förutsättningar har Uppsala? 

     - Vilka begränsningar finns i Uppsalastad? 

     - Vad erbjuder Uppsalastad för möjligheter? 

Effektiv systemhantering - Hur arbeta effektivt - Intelligent system management 

Hur arbetar ni för att effiktiviserar trafiken (ur miljö och hållbarhets synpunkt)? 

Hur arbetar ni med attraktiviteten för kollektivtrafik? 

Hur går samarbetet till med trafikverket, Uppsala kommun eller UL? 

Hur bedrivs beteende påverkan? 

     - Parkeringsavgifter? 

Hur ser ni på nya tekniker? 

     - Vad blir viktigt? 



37 

 

Flöde - Hur man rör sig - New mobility & Transport and urban form 

Vad studerar ni för att utforma trafiknätet inför framtiden? 

Studerar ni hur människor rör sig? 

     - I så fall hur?  

Flöden genom staden? 

     - Vilka viktiga punkter finns det där det ofta blir köer? 

     - Hur jobbar ni för att motverka dessa? 

Vad händer i centrala uppsala? 

Avslutning 

Något du vill tillägga? 


