




Vi som bor i Nåntuna ställer oss starkt kritiska till de neddragningar som görs till/från Nåntuna. Vi vill 
ha kvar linje 22 under morgnar och kvällar, d v s en direktlinje in till centrala Uppsala. Vi är många 
som pendlar med buss, både arbetande och studerande. Bussen är i princip alltid full under morgnar 
och kvällar. Vi vill inte åka runt Ikea eller tvingas byta halvvägs.  
 
För de flesta av oss blir det en stor förlängning av gångtiden till linje 5 jämfört med 22 och vi anser 
inte att linje 20:s nya dragning blir ett vettigt alternativ. Vi anser också att linje 5 behöver 
kompletteras med hållplatslägen nära södra rondellen, så att vi i Nåntuna får närmare till/ från linje 
5. 
 
Caroline Quistberg, Tomas Quistberg, Ulrika Forshell, Mirja Törnlund, Vera Gustafsson, Jenny 
Götesson, Martin Westin, David Nilsson, Mirela Thor, Ida Walles, Karin Stålenheim, Lizzan Carlsson, 
Anders Wiklund, Ulrika Wiklund, Marie Lindgren, Sanna Bergman, Sara Norrbin, Ulrika Modin, 
Johanna Blomström, Maria Johansson, Elin Sandow, Marcus Höglund, Jenny Blombergsson, Niklas 
Wigström, Sandra Westman, Johan Höök, Josefine Wallén, Sofia Bosdotter Enroth, Paulina Syrén, 
Anders Westin, Dorte Westin, Annica Hulth, Ann Bylund, Nils Hulth, Ulrika König, Jessika Ahlund 
Harbom, Tobias Dalenlid, Katarina Wolf, Olle Wolf, Magnus Edin, Cissi Edin, Guri Blomqvist, Annika 
Flodin, Mattias Dagérus, Emma Lundkvist, Jonas Lundkvist, Bengt‐Ove Rustas Ulrika Gelin, Anders 
Aivert, Christian Therus, Susanne Widerlund, Erika Cassman, Ann Grönberg, Erik Grönberg, Carl‐David 
Svensson, Diman Svensson, Kajsa Östh, Pontus Östh, Ebba Östh, Magnus Sandow, Magnus Harbom, 
Mathias Oscarsson, Mare Widerlund, Tommy Widerlund, Peter Kölerud, Åsa Kölerud, Fredrik 
Jacobsson, Lina Mellberg, Anna Emilsson och Per Emilsson 
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Kollektivtrafiknämnden 
                                                                                                         Landstinget i Uppsala län 
 
 

Yttrande	på	förslag	Ett	bättre	stadsbusslinjenät	2017	
 
När det gäller den nya busslinje som föreslås och som ska ersätta nuvarande linje 2 och 4  
så kommer den att trafikera Ekeby genom Nordengatan till Ekebyvägen, vidare till city via 
Karlsrogatan‐Kyrkogårds‐gatan‐S:t Olofsgatan. 
 
Det är inte genomtänkt med en busslinje med tiominutersintervall under stor del av dygnet på 
Nordengatan. Trafiksituationen är redan nu ansträngd och trafiksäkerheten inte tillfredsställande. 
Flera trafik‐ och hastighetsdämpande hinder finns därför anlagda på gatan. Gatans och föreslagna 
hållplatsers direkta närhet till låghus talar också emot lämpligheten med busstrafik från tidig morgon 
till natt. Nuvarande linjedragning för stomlinje 2 med tämligen nyanlagda hållplatser anser vi därför 
ska behållas. 
 
Vi boende vid Nordengatan tycker att nuvarande linjer 2, 4, 21 och 41 ger en bra täckning för hela 
stadsdelen och god tillgänglighet till kollektivresande och ska därför behållas. I förslaget finns ingen 
motivering till varför den tämligen nya stomlinjen linje 2 ska avvecklas. Förslaget om endast en 
busslinje i Ekeby är en klar försämring. 
 
Ekeby 2016‐02‐28 
 
Vänliga hälsningar 
 
Kerstin Kanzler och Ulf Lundström 
Oslogatan 27 
 
Catrine och Per‐Henrik Edqvist 
Oslogatan 11 
 
Helén Eriksson och Björn Nilsson 
Oslogatan 3 
 
Urban och Maria Trygg 
Oslogatan 1 
 
Helene Karlsson och Martin Nilsson 
Oslogatan 5 
 
Jenny Daniels 
Oslogatan 25 
 
Doroteya Raykova 
Oslogatan 9 
 























Hej, 
 
Här kommer synpunkter från Destination Uppsala till på nytt linjenät för stadstrafiken och ny 
strategisk inriktning för länets kollektivtrafik, utifrån ett besöksnäringsperspektiv. 
 
1. Idag får man gå 3 km till och 3 km tillbaks från Linnes Hammarby och där finns många 
önskemål om att det ska gå buss hela vägen. UL har fått frågan förut men hänvisar till för lågt 
underlag. Dock kunde man beakta att det inte är öppet året runt och trafikera den mest 
frekventa perioden juni-augusti? De öppettider Linnés Hammarby har är: Tis-sön 11-17. 
Grindarna öppna till 20. Midsommarafton stängt.  Maj och september: Fre -sön 11-17. 
Grindarna öppna till 20. Huset visas kl. 11.30,  12.30, 14.30 och 15.30. Kulturreservatet 
Linnés Hammarby är öppet året runt.  
 
2. Busslinje 2 har en mycket bra turtäthet idag och vi önskar se samma frekvens när den går 
över till regionsbuss. 
 
 
Med vänlig hälsning / Best regards 
 
Tiina Mykkänen 
Destination uppsala 
 



I Gamla Uppsala finns ett av Nordens märkligaste fornlämningsområden. Området är ett mycket 
populärt besöksmål för besökare i Uppsala, och många av dessa besökare reser kollektivt till och från 
Gamla Uppsala. 
 
Destination Uppsala vill med anledning av förslaget att regionbussar skall ersätta stadsbussar till 
fornminnesområdet i Gamla Uppsala belysa vikten av att UL beaktar följande: 
 
‐       att busshållplatsen/erna i Uppsala city får en central placering, lätta att hänvisa besökare till 
‐       att busstrafiken till/från Gamla Uppsala får fortsatt hög frekvens, jämför buss nr 2 idag 
‐       att hållplatsinformation ges tydligt i bussen, då hållplatsen inte längre är en ändhållplats  Gamla 
Uppsala 
‐       att trafiksäkerheten för av‐ och påstigning på Vattholmavägen i Gamla Uppsala (hållplats 
fornminnesområdet) är god 
‐       att gångvägen mot fornminnesområdet skyltas tydligt 
 
Det bästa skulle vara att regionbussen hade en hållplats på Groaplan. 
 
 



Hej, 
 
Jag fick på ett möte, med bland annat kommunen och regionen, igår höra att det planerades 
linjeomdragningar av stadstrafiken 2017. Jag jobbar som platschef på Gamla Uppsala 
museum och blev upprörd då jag hörde att busslinje 2 inte längre skulle gå ut dit. Gamla 
Uppsala som rekreationsområde för kommunens invånare, som turistmål för lokala, regionala 
och interationella turiset och inte minst som besöksmål för kommunens skolor är beroende av 
att bussen stannar vid hållplats Kungshögarna. Att peka på 110 och 115 som stopp innebär att 
skolelever ska gå över den trafikfarliga Vattholmavägen. Museet hade 2015 merän 8000 
skolbesök och  i stort sett alla dessa elever kommer med buss till oss. Vi är bara ett av flera 
besöksmål på platsen och under mötet igår höjdes många upprörda röset. Vem ska jag prata 
med för att få detta beslut ändrat. 
 
Vänligen 
 
Linda Klementsson, platschef på Gamla Uppsala museum 
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Kollektivtrafikmyndigheten   
   

Dokumentnamn Skapat datum  Diarienummer 

Remiss av förslag till nytt linjenät för stadstrafiken i Uppsala 2015-12-10  KTM150163 
Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version 

 Jakob Klasander       
 

 

Postadress	
Landstinget	Västmanland		
Att:	Kollektivtrafikmyndigheten	
721	89	VÄSTERÅS	

Besöksadress	
Ängsgärdsgatan	12	
721	30	Västerås	

Telefon	
021‐17	30	00	
		

Org.	Nr		
232100‐0172	
Vat.	Nr		
SE232100017201	

E‐post		
kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se		
Hemsida	
www.ltv.se	/	www.vl.se	

 

 
Remissvar i ärende ”Remiss av förslag till nytt linjenät för stadstrafiken i Uppsala” 
 

 

 

Kollektivtrafikförvaltningen tackar för möjligheten till att yttra sig på förslaget till nytt linjenät i Uppsala. 

Förslaget innebär en ökad tydlighet och enkelhet för invånarna i Uppsala. Att förslaget ryms inom 
befintliga ekonomiska ramar är ett bevis på att ett gediget analys- och planeringsarbete har utförts. Att 
ha en god trafikekonomi, att hushålla med offentliga medlen för medborgarnas – resenärernas – bästa, 
kommer allt mer i fokus.  

Framförallt är förslaget med att starta en ringlinje i trafiksystemet spännande och modernt. 

I Västmanland har trafiken i Västerås lagts om enligt liknande ledord: snabbare, enklare, oftare. Detta 
har varit en stor framgångsfaktor för kollektivtrafiken i Västerås kommun. Det nya trafikupplägget har 
lockat så väl fler kunder, som att det gjort kunderna nöjdare. 

Vi ser därför fram emot att följa det fortsatta arbetet med kollektivtrafiken i Uppsala och tror på 
framgångar för UL med resandeökningar, stärkt trafikekonomi och nöjdare kunder följande nya linjenätet 
för stadstrafiken i Uppsala. 

 
 

 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 

Jakob	Klasander	
Trafikplanerare 
021‐17 69 51 

jakob.klasander@ltv.se 
 

Kollektivtrafikförvaltningen 
Ängsgärdsgatan 12 

721 30 Västerås 
www.ltv.se / www.vl.se 
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Synpunkter nytt linjenät 2017 - Gamla Uppsala Buss AB 

Stomlinjer 

Röd linje :  

• Hpl Kuggebro mot centrum kan vara kvar men måste byggas om; flyttas ut för fri siktlinje in 
mot hpl samt bakåt vid utfart (ingen ficka). Hastighet 50 km/h. 

• Avsmalningen vid Daneport (Sävja skola) bör breddas och öppnas för trafik i båda 
riktningarna.  

• Korsning från Stenhagsvägen med väg 55 mot centrum skapar väntetider. Signalprioritering 
för kollektivtrafiken. 

Ljusblå linje:  

• Området vid Gränby köpstad kan ge stora förseningar då framkomligheten är dålig, vid utfart 
på Österleden vid vissa tider. Planer för att förbättra detta efterfrågas. 

• Korsningen Väderkvarnsgatan – Vaksalagatan mot centrum, den högersvängen är trång (bilar 
genar) med ledbuss; ombyggnad?  

• Framkomligheten på Drottninggatan /Carolinabacken är inte tillfredsställande för 
stomlinjetrafik. Stanna-förbud längs Drottninggatan hela dygnet? 

• Framkomligheten på Vattholmavägen är avsevärt försämrad pga kantstensparkeringar. 
Hållplatsklackarna måste breddas och förlängas  till rätt längd (de är 3 meter för korta idag). 

• Alla kantstensparkeringar längs hela Granitvägen tas bort 
• Stomlinje till Håga by måste övervägas ytterligare. Tid för att köra sträckan Gnejsvägen-Håga 

by är 10 min t.o.r; detta för ca 300 boende. 
Förslag: Mörkblå kompletteringslinje går upp till Håga by varannan tur istället (dvs var 20:e 
minut). 

 

Mörkgrön linje: 

• Anslutningen från den nya vägen vid Rosendal; trafikljus eller?  
• Musikvägen mellan hpl Jenny Lindsväg och Solistvägen behöver breddas, trångt att mötas på 

denna sträcka.  

Gul linje : 

• Korsning Timjansgatan-Alrunegatan; Alrunegatan väjningsplikt gentemot Timjansgatan. 
• Korsningen Alrunegatan – Fyrislundsgatan; trafikljus? signalprioritering? 
• Standard och väghållning för förbindelseväg Ulleråker-Ultuna måste anpassas till 

stomlinjetrafik (breddning). Bilförbud fungerar ej idag. 
• Begränsning 30 km/h genom Ulleråker-Ultuna på stomlinje? 
• Dagens utformning av Linrepevägen gör att vi inte kan trafikera denna med ledbuss.  
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Mörklila linje: 

• Ligger väldigt nära Gula linjen. Vore det inte lämpligare att köra sträckan Tunabackar - 
Centrum - Slavsta, dvs halva delen av den Rosa kompletteringslinjen blir mörklila stomlinje. 
Detta sprider stomlinjerna bättre vilket är en fördel vid reduceringsplaner. 

Kompletterande linjer 

Rosa kompletteringslinje:  

• Bör enligt vårt förslag bli mörklila stomlinje från Slavsta till Centrum. Rosa 
kompletteringslinje skulle då gå från Årsta C- Gottsunda C. 

• Problem med framkomligheten kan uppstå pga vänster svängarna vid korsningarna 
Norbyvägen – Vårdsätravägen och Slädvägen – Vårdsätravägen.  

• Gemensam ändhållplats i Gottsunda centrum är bra. (Båda linjerna som utgår från Gottsunda 
centrum/simhall bör ha samma ändstation för ökad trygghet) 

Cerise kompletteringslinje : 

• Linjen körs igenom för många områden vilket gör det svårt att beräkna körtiden. Linjen har 
inte fungerat körtidsmässigt på de senaste åren. 
Svårt med plats för reglertid på Resecentrum/Stationsgatan, men linjen kräver att man har 
reglertid någonstans i centrum.  

• Framkomligheten på Drottninggatan /Carolinabacken är inte tillfredsställande för linjetrafik. 
Stanna-förbud längs Drottninggatan hela dygnet? 

• Sunnersta saknar linje för de centrala delarna (affär, kyrka, skola) längs Dag H. Den Cerisa 
linjen skulle kunna gå via Dag H istället för Rosenvägen. 
 
 

Ljusgrön kompletteringslinje: 
 

• "Nya" området vid Kumla (Fyrislund) skulle kunna trafikeras av denna linje. 
• Stationsgatans utformning måste på ett bättre sätt anpassas till kollektivtrafiken så att 

framkomligheten inte påverkas av parkerade bilar m.m. Hållplatsfickorna för turisttrafiken är 
för grunda och skapar framkomlighetsproblem för övrig trafik under lastning/lossning 
bagage. 

• Vänstersväng från Björkgatan/Kungsängsvägen ut på Stålgatan skapar problem. Alternativ 
kan vara Danmarksgatan-Stångjärnsgatan och ut i rondellen på Stålgatan. 

• Längs Stångjärnsgatan står ofta parkerade lastbilar/släp/personbilar vilket skapar 
framkomlighetsproblem. 

• Om linjen avslutar vid IKEA; hur försörjs då Uppsala Business Park? 
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Mörkblå kompletteringslinje:  

• Farthindret på Nordengatan åtgärdas  
• Rondellen vid Krongatan-Karlsrogatan har inte tidigare trafikerats av ledbuss med den här 

körvägen. Det samma gäller rondellen vid Rackarberget. Placeringen av skyltar och dylikt 
måste ses över och anpassas.  

• Karlsrogatan mellan Krongatan och Villavägen används inte för kollektivtrafik idag. 
Gatuparkeringen äventyrar framkomligheten och bör tas bort.   

• Farthindret på S:t Johannesgatan behöver byggas om.  
• St Olofsgatan bör vara huvudled vid Övre Slottsgatan.  
• Minirondellen på Rosenvägen – Långvägen bör tas bort/byggas om. 
• Vi befarar att resande (studenter) från Flogsta till Ultuna kommer att fylla bussen så att 

påstigande i centrum inte får plats (jmf dagens linje 21). 
• Förslag: Mörkblå kompletteringslinje dras till Håga by. Jmf Ljusblå stomlinje. 

 

Ljuslila kompletteringslinje: 

• Kantstensparkeringar måste tas bort alternativt breddning av gatan längs hela sträckan; 
Hällbygatan, Tiundagatan, Ringgatan, Sysslomansgatan samt Bolandsgatan från 
Bergsbrunnagatan till hpl Danmarksgatan. Omöjliggör möte med annat stort fordon och 
omkörning av cyklist.  

• Stationsgatan enligt tidigare punkt ljusgrön linje. 
• Farthinder "platå" vid Stadsbiblioteket St Olofsgatan måste åtgärdas. Belysning av 

övergångsställena måste förbättras. 
• Rondell vid Bolandsgatan/Björkgatan skapar stötar i bussen eftersom de bakre hjulparen går 

upp över kanten i rondellens mitt. 
• Skolresenärer från Bergsbrunna/Nåntuna fyller idag två linjer i högtrafik. Dessa ska nu få 

plats på en linje. Kapacitetsmässigt bör det vara ledbuss, men detta skapar problem gällande 
framkomligheten i Luthagsdelen. 

• Resenärerna i Bergsbrunna, Nåntuna och Vilan får alltid åka en omväg via Boländerna.  
 

Ringlinjen: 

• Risk för stora problem med tidspassning då linjen är dragen på platser där vi idag har stora 
problem med framkomlighet. Som ex Fyrislundsgatan, Österleden, järnvägsövergången i 
Stabby, Kyrkogårdsgatan, Övre Slottsgatan, Dag Hammarskjölds väg och Kungsängsleden. 

• Korsningen Övre Slottgatan/St Olofsgatan: går inte att svänga när det finns fordon i mötande 
fil. 

• En ringlinje i båda riktningarna kräver mycket resurser En ringlinje skulle även innebära höga 
personalkostnader då förare måste lösas av innan 2.5 timmars körning då möjlighet att 
stanna och gå på toalett saknas, vilket leder till väldigt många avlösningar. Då linjen inte 
passerar någon rastlokal tillkommer även tiden till och från varje avlösning (all den tid som 
går åt till avlösningar räknas som arbetstid även restiden). 
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• Reglertid i högtrafik resp lågtrafik, sker med passagerare i bussen. På hur många platser finns 
tid att reglera? 

• Tveksamt om behov finns att åka runt staden, när linjen går så nära centrum i alla fall på 
västra sidan. Verkar enklare och snabbare att åka in till centrum och byta. 

 

Mjuka linjen 

Vi har synpunkter på Mjuka linjen men avvaktar med dessa till utveckling av Mjuka linjen blir aktuell. 
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Generellt om nytt linjenät 2017. 

• Anpassade hållplatser med bra belysning, fri sikt in i kuren, hållplatslängd anpassat till 
aktuella busslängder och antal fordon , klackarnas utformning djup/längd. 

• Generellt bör alla anslutande gator till bussgator , framför allt till stomlinjegator, ha 
väjningsplikt. 

• Alla övergångsställen ska vara bra belysta. 
• Hållplatsavstånd har ökats och i förslaget nämns fågelvägen i samband med promenadtiden. 

Innebär det att det verkliga gångavståndet är längre? Detta påverka i hög grad äldre och 
resenärer med funktionshinder. 

• Signalprioriteringar är bra och välkomnas, men måste fungera mycket bättre än idag. 
• Farthinder i form av busskuddar ska  alltid kunna passeras med rak buss (ca 20m). 

Bilparkering i direkt anslutning till kuddarna tillåts ej.  
• Ett stort problem som kvarstår är att lösa är framkomligheten i centrala Uppsala, dvs framför 

allt Resecentrum och Kungsgatan 
• Gatuparkeringar längs gator som trafikeras av kollektivtrafiken skapar 

framkomlighetsproblem och försenar trafiken. Extra besvärligt under vintern då 
snöröjningen påverkas och parkerade bilar hamnar långt ute i körbanan. 

• Rondeller där ett hjulpar måste upp i rondellens mitt skapar obehag för resenärer och bör 
undvikas. Rak genomfart för bussar är att föredra.  

• Fortsatt planering av linjenätet för nya bostadsområden/verksamheter samt sådana som 
kommer att byggas/startas framöver efter införandet av Linjenät 2017. T.ex. Industristaden, 
Kumla (södra Fyrislund) m.m. Kommer att kräva mer resurser i form av kapacitet, körtider 
osv. 

• Rickomberga blir utan (stads)trafik. 
• Ersättning för linje 21 saknas vilket kan skapa kapacitetsproblem på övriga linjer från 

Flogstaområdet. 
• Ändhållplatser bör ha en avstigningsplattform och en påstigningsplattform längre fram för 

förarens säkerhet samt möjlighet till toabesök och paus. 
• I förslaget till nytt linjenät står i kap 5.5 "Förslaget till nytt linjenät är utvecklat inom ramen 

för dagens resurser i form av tidtabellstimmar och fordonstillgång," samt  "Förslaget innebär 
således ingen kostnadsökning jämför med dagen trafik". 
Har man då tagit hänsyn till merkostnad för ringlinjen avseende ökade personalkostnader (se 
kommentarer Ringlinje),reglertider vid ändstationer vid beräkning av körtider (pausregler) 
och håller generella beräkningsmallar för körtider i praktiken 
(hållplatsuppehåll,framkomlighet,tillgänglighetsanpassning,biljettsystem m.m.). 

• 5 minuterstrafik finns idag på 3 linjer under korta perioder på 10-30 minuter endast i en 
riktning. I nya förslaget ska stomlinjerna trafikeras i 5-minuterstrafik under högtrafik. I vilken 
omfattning och under vilka tidsperioder är det tänkt att vara högtrafik; dagens högtrafiktid 
med 5-minuter är ju under så kort tidsrymd? Om högtrafiktiden ska förlängas; ryms detta 
verkligen inom ramen för dagens resurser/kostnader? 

• Hastighetsändringar planeras i Uppsala till 40 km/h. Hur påverkar detta beräkningarna? 
 
Synpunkterna lämnade av GUB och av skyddsombud från Kommunal och Unionen  
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Kollektivtrafikförvaltningen – UL 
Box 1400 
751 44 UPPSALA 
registrator.ktf@lul.se 

Kopia till:

 

Yttrande, Linjenät 2017 - Ett utvecklat linjenät för 
Uppsalas Stadsbussar  
 

Ärende 
Trafikverket har inbjudits att lämna synpunkter på utvecklat 
linjenät för lokaltrafik i Uppsala. 

Bakgrund 

Från och med 1 januari 2012 utgör Landstinget i Uppsala län regional 
kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafiknämnden har antagit nya strategier för 
stadstrafiken. Strategierna visar hur stadstrafiken i Uppsala ska utvecklas mot de mål 
som finns i regionala och kommunala planer. Strategierna har tagits fram i nära 
samarbete mellan tre parter; Kollektivtrafikförvaltningen UL, Uppsala kommun och 
Gamla Uppsala Buss.  
 
Med stöd av strategierna har ett förslag på nytt linjenät tagits fram som bättre ska 
matcha ett växande Uppsala och ge resenären en enklare vardag. Linjenätet är förenklat 
och resurserna är koncentrerade till starka stråk där bussarna kommer ofta. I de starka 
stråken införs framkomlighetsåtgärder/bussprioriteringar som bidrar till snabbare 
restider och därmed ökad konkurrens gentemot personbilsåkandet.   

 

Övergripande synpunkter    

Trafikverket ser positivt på en modernisering av kollektivtrafiken i Uppsala i enlighet 
med förslaget på nytt linjenät. Ökad turtäthet, tydliga stomlinjer ger bra underlag för 
effektiva åtgärder som främjar restider och därmed kollektivtrafikens 
konkurrensförutsättning i enlighet med den strategi som nu parallellt ses över. 
Förutsättningar för ett över tid hållbart Linjenät ligger i linje med stadens utveckling enl 
förslaget på den nya översiktsplanen för Uppsala. Trafikverket betonar vikten av att ny 
kollektivtrafikstrategi, utvecklat linjenät och ny översiktsplan för staden fortsatt 
samordnas och att linjenätet då kan anpassas efter stadens utveckling som nämns i 5.3 
(Uppsala kommuns utkast till planer om en flerkärnig stad har tagits i beaktande på ett 
bra sätt). Trafikverket saknar dock en bild av om och hur linjenät 2017 tar hänsyn till 
cykelstrategi och till cykelvägsutbyggnaden i Uppsala.  

 

 

Särskild hänsyn till nationella intressen 

Trafikverket förvaltar och utvecklar de intressen som kopplar till en övergripande 
infrastruktur i landet. I Uppsala är det E4, Rv 55 och övriga länsvägar till och från 
tätorten. Dessutom finns Dalabanan och Ostkustbanan samt Ärna flygplats.  
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Här finns tydliga beröringar i linjenätet till de nationella vägarna, ex vis väg 55 i dels 
Stenhagen/Flogsta och i Gränby och dels väg 255 i Sävja. En gemensam översyn av dessa 
platser bör ske innan linjenätet 2017 läggs fast och att behov av justeringar av 
vägutformning och vägmiljön skett i samverkan.  

 

Sammanfattningsvis 

Trafikverket behöver, förutom ”Linjenät 2017” en mer preciserad beskrivning av vilka 
åtgärder som krävs för ett förverkligande av den ökade framkomligheten för bussar såväl 
fysiskt som i tid. Och då särskilt i de delar som berör de nationella intressena för 
infrastruktur i Uppsala.  

 

Trafikverket välkomnar en fortsatt dialog i ovan nämnda delar.  

 

 

Trafikverket Region Öst 

 

 

 

Peter Källman 

Samhällsplanering 



Upplandsmuseet, genom avdelningen Kommunikation, vill lämna synpunkter på förslaget till nytt 
stadsbusslinjenät 2017. 
 
Kommunens invånare samt andra besökare kommer att drabbas negativt av den föreslagna 
förändringen när det blir svårare att nå en av våra verksamheter, friluftsmuseet Disagården, och 
Gamla Uppsalas fornlämningsområde. När linje 2 dras in kommer resenärer till kulturområdet i 
Gamla Uppsala att bli hänvisade till regiontrafiken längs Vattholmavägen. Förslaget innebär längre 
gångväg från busshållplats och farligare trafiksituation vid på‐ och avstigning när Vattholmavägen ska 
korsas. Medborgarna får sämre tillgänglighet till sitt kulturarv. 
 
På Disagården kan man uppleva historien med alla sinnen och få en inblick i den uppländska 
landsbygden under 1800‐talet. Hus, djur och odlingar i en kulturhistorisk miljö av detta slag som lätt 
går att nå utan att vara bilburen finns inte någon annan stans nära Uppsala. 
 
Under vår och höst besöker elever i alla åldrar samt lärare museet och under sommaren genomförs 
stora programdagar för allmänheten. Disagårdens har årligen ca 16000 besökare, många av dessa är 
förskolebarn och äldre. Dagens kollektivtrafik och fri entré medför att många har möjlighet att 
besöka friluftsmuseet oavsett ekonomiska förutsättningar. Dessa olika grupper får det svårare i och 
med förslaget. 
 
I remissdokumentet beskrivs hur ökat kollektivtrafikresande krävs för att ”säkerställa invånarnas 
tillgång till rekreation och grönområden”. Det nya förslaget får effekter som istället riskerar att leda 
till det motsatta. Det går också på tvärs mot Destination Uppsalas besöksstrategi och mot de 
övergripande målen i den Regionala kulturplanen som båda talar om att underlätta för länets 
invånare samt besökare att ta sig till besöksmål och kulturupplevelser. 
 
/Frida Gereonsson och Stina Flink, museipedagoger på Upplandsmuseet. 
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§ 32 Dnr KS-2015-884 Dpl 900 
 
Remiss 
Förslag till nytt linjenät för Uppsalas Stadsbussar  
 
Bakgrund 
Uppsalas befolkning ökar i snabb takt. Till år 2030 väntas Uppsalas befolkning 
öka med 38 000 invånare, en ökning motsvarande ett helt Kalmar. Stadens linje-
nät behöver utvecklas i takt med befolkningsökningen. Utmaningen ligger i att 
åtgärda dagens brister samtidigt som behoven hela tiden ökar. För att klara be-
folkningsökningen och samtidigt minska vår klimatpåverkan måste vi resa effek-
tivare och miljösmart. Efterfrågan på kollektivtrafik väntas därför öka kraftigt de 
närmsta åren.  
 
För att kollektivtrafikens andel ska öka måste den vara ett attraktivt val för Upp-
salas medborgare. Det innebär bl. a att den måste den vara enkel att förstå samt 
snabb och bekväm att åka med.  
 
Den 15:e oktober antog Kollektivtrafiknämnden nya strategier för stadstrafiken1. 
Strategierna visar hur stadstrafiken i Uppsala ska utvecklas mot de mål som 
finns i regionala och kommunala planer. De visar även hur kvaliteten och attrak-
tiviteten i stadstrafiken kan höjas. Strategierna har tagits fram i nära samarbete 
mellan tre parter; Kollektivtrafikförvaltningen UL, Uppsala kommun och Gamla 
Uppsala Buss.  
 
Med stöd av strategierna har ett förslag på nytt linjenät har tagits fram som bättre 
ska matcha ett växande Uppsala och ge resenären en enklare vardag. Linjenätet 
är förenklat och resurserna är koncentrerade till starka stråk där bussarna kom-
mer ofta. På så vis blir systemet enkelt att förstå och pålitligt. Samtidigt som en 
stor andel av resenärerna ges ett attraktivt utbud. I de starka stråken införs fram-
komlighetsåtgärder som gör att bussarna undviker biltrafikens köer och kommer 
i tid. Framkomlighetsåtgärderna, tillsammans med längre hållplatsavstånd och 
snabbare ombordstigning ger betydande restidsvinster för resenären. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Östhammars kommun vill gärna lyfta följande: 
 
• För Östhammars kommun är Gränby centrum en viktig knutpunkt för re-

sande mot Uppsala stadskärna och vidare mot Stockholm och Arlanda, men 
också som knutpunkt för resande i andra riktningar (arbetsplatser, handels-
områden osv), utan att först behöva angöra city.  
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Vi ser därför positivt på den nya ringlinjen i kombination med de fem stom-
linjerna och tydliga bytespunkter. 
 

• Knutpunkt Gränby centrum kan med fördel också förses med, alternativt 
fungera som pendlarparkering. Resande med bil från t.ex. Östhammars 
kommun kan parkera bilen här för att fortsätta sin resa med kollektivt färd-
medel i stadsbussnätet. Även här ses potentialen med den nya ringlinjen i 
kombination med stomlinjerna.  
 

• Vi uppmuntrar det planerade samarbetet med Uppsala kommuns färdtjänst-
avdelning med syftet att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken, men att 
samtidigt behålla de mjuka linjerna. Dock ser vi att de glesare hållplatserna 
på såväl stomlinjer som kompletteringslinjer slår hårdast mot dom med 
funktionsnedsättningar av olika slag, vilket går emot ambitionen om ökad 
tillgänglighet till ordinarie kollektivtrafik för dessa grupper.  
 

• Vi vill också flagga för att nya förflyttningsmönster, till följd av borttagna 
eller ändrade hållplatslägen, kan generera behov av trygghetskapande åtgär-
der längs nya stråk, i form av belysning, översyn av träd och buskage eller 
annat som påverkar såväl upplevd- som reell trygghet. 

_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Östhammars kommun lämnar yttrande över remissen i enlighet med 
nedanstående och lyfter särskilt fram följande: 
 
• För Östhammars kommun är Gränby centrum en viktig knutpunkt för 

resande mot Uppsala stadskärna och vidare mot Stockholm och Ar-
landa, men också som knutpunkt för resande i andra riktningar (ar-
betsplatser, handelsområden osv), utan att först behöva angöra city.  
Vi ser därför positivt på den nya ringlinjen i kombination med de fem 
stomlinjerna och tydliga bytespunkter. 
 

• Knutpunkt Gränby centrum kan med fördel också förses med, alterna-
tivt fungera som pendlarparkering. Resande med bil från t.ex. Öst-
hammars kommun kan parkera bilen här för att fortsätta sin resa med 
kollektivt färdmedel i stadsbussnätet. Även här ses potentialen med den 
nya ringlinjen i kombination med stomlinjerna.  
 

• Vi uppmuntrar det planerade samarbetet med Uppsala kommuns färd-
tjänstavdelning med syftet att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken, 
men att samtidigt behålla de mjuka linjerna.  

  



 
Kommunstyrelsen 
 

Utdrag ur 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2016-02-02  

 

  

 

Dock ser vi att de glesare hållplatserna på såväl stomlinjer som kom-
pletteringslinjer slår hårdast mot dom med funktionsnedsättningar av 
olika slag, vilket går emot ambitionen om ökad tillgänglighet till ordi-
narie kollektivtrafik för dessa grupper.  
 

• Vi vill också flagga för att nya förflyttningsmönster, till följd av bort-
tagna eller ändrade hållplatslägen, kan generera behov av trygghets-
kapande åtgärder längs nya stråk, i form av belysning, översyn av träd 
och buskage eller annat som påverkar såväl upplevd- som reell trygg-
het. 
 

• Pendlingsstråken väg 288 och väg 290 är betydelsefulla kopplingar för 
arbetspendling och för ungdomar att ta sig till skola/universitet. 

 
För Östhammars kommun är det viktigt att det, vid en eventuell ut-
veckling av Gränby som knutpunkt (med resecentrum) bibehålls en 
smidig koppling till Uppsala stadskärna och vidare resor till exempelvis 
Stockholm och Arlanda. För Östhammars kommun är det viktigt att 
resan till Uppsala centrum och vidare kan göras utan bytespunkter för 
att restiden inte ska öka. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Strategienheten 
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KOMMUNSTYRELSEN  

  

 PROTOKOLLSUTDRAG 
   
 Sammanträdesdatum: 2016-02-10 

 

Justeringens 
plats och tid: Kommunledningskontoret, 17 februari 2016 
 
 
Underskrifter: ............................................................... ..................................................................…… 
 Marlene Burwick, ordförande justerare 
 
 
 ..................................................................... 
 sekreterare  
 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ:  Kommunstyrelsen 
Datum: 2016-02-10 
Datum för  
anslags uppsättande: 

 
 

Datum för anslags nedtagande:  
Sista dag för överklagande:  

Förvaringsplats  
för protokollet: 

 

 
Underskrift: .................................................................... 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:  Bergius, 13:00-16:40 
 
Ledamöter: 
  

Marlene Burwick (S), ordf. 
 §§ 1- 14 
Maria Gardfjell (MP), ordf.  
fr.o.m. § 15 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Rahima Ortac (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M), t.o.m. § 14 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 
 

Ersättare:  Gustaf Lantz (S), tjg 
Eva Christiernin (S), tjg fr.o.m. § 15 
Linda Eskilsson (MP)  
Hanna Mörck (V)  
Daniel Rogozinski (V) 
Mats Gyllander (M), tjg 
Sofia Spolander (M), tjg fr.o.m. § 15 
Carolina Bringborn Anadol (M), 
t.o.m. § 15 
Anna Manell (L), t.o.m. § 25  
Anne Lennartsson (C) 
 

    
Övriga deltagare: 
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§ 15 
 
Yttrande över remiss: Linjenät 2017 - förslag till nytt linjenät för Uppsala 
stadsbussar 
KSN-2015-2350 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 
 
Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 15. 
 
Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga B § 15. 
 
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 15. 
 
Ärendet 
Kollektivtrafiknämnden har remitterat linjenät 2017 - förslag till nytt linjenät för Uppsala 
stadsbussar. Bilaga 2  
Förslaget till nytt linjenät bygger på de strategier för stadstrafiken, som Uppsala kommun yttrade 
sig över i september 2015. Dagens linjenät har succesivt vuxit fram under lång tid med olika 
planerings- och beslutsprocesser och med olika syn på kollektivtrafik. Det består av 19 linjer. 
Resultatet har blivit ett nät som är svåröverskådligt, ineffektivt och dyrt. Ett nytt linjenät planeras 
att tas i bruk under 2017 och är en del i det gemensamma arbetet Uppsala kommun har med 
Kollektivtrafikförvaltningen under namnet Framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad, ”Framkollus”. 
 
Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att stryka de två sista meningarna i tredje stycket nerifrån på sidan 2: ”Uppsala kommun anser (...) 
antalet bussrörelser halveras över Stora torget (...) St. Olofgatsbacken, samt 
att göra tillägg på näst sista stycket  på sidan 5: ”Det bör tydliggöras, i kartmaterialet och på 
linjenätskartan”. 
 
Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Rahima 
Ortac (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP) och Ilona 
Szatmári Waldau (V), bifall till eget förslag till beslut, i enlighet med kommunledningskontorets 
upprättade förslag, med följande ändringar och tillägg: 
 
att ersätta stycket Det är viktigt att kollektivtrafikmyndigheten säkerställer, genom analys, att det 
nya linjenätet har en god tillgänglighet till skolor, sidan 3, med följande: 
Det är viktigt att kollektivtrafikmyndigheten säkerställer, genom analys, att det nya linjenätet har en 
god tillgänglighet till Uppsalas grund- och gymnasieskolor. Busshållplatser måste planeras så att 
trafiksäkra skolvägar möjliggörs, även om detta kan innebära något lägre effektivitet. 
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(fortsättning § 15) 
 
att i slutet av stycket Linjenätet utgår väl från strategier … men någon mer omfattande utveckling 
är inte att vänta här på sidan 3 göra följande tillägg: 
Det innebär i sin tur att stadsdelen istället försörjs med en kompletteringslinje vilket möjliggör en 
dragning till Ärna/Uppsala Garnison. Uppsala kommun anser det nödvändigt med tanke på att det 
finns ca 750 arbetsplatser här. 
 
Stefan Hanna (C) yrkar: 
att hastigheten för bussar på Drottninggatan bör sänkas till en sådan nivå att vibrationer inte 
skadar byggnaderna och att ett levande gatuliv gynnas, samt 
att Gamla Uppsala och hela Sunnersta fortsatt ska trafikeras av stadstrafik. 
 
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersams (KD) att: 
 
Uppsala kommun är mån om att en god kollektivtrafiktillgänglighet säkras till våra stora 
arbetsplatser. Därför bör även möjligheten till en god tillgänglighet till Ärna arbetas in. 
 
Therez Olsson (M) jämkar sitt yrkande med Maria Gardfjells (MP) andra tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget förslag till beslut, med vi 
sammanträdet föreslagna tilläggsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams yrkanden och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Stefan Hannas (C) yrkanden och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 januari 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 
 
Expedieras 
Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län 
Akt 
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Bilaga A § 15  
 

Ärende 15: Yttrande över remiss: Linjenät 2017 — förslag till nytt linjenät för Uppsala 
stadsbussar  
 
Reservation (KD)  
 
Remissvaret ger i stort en god bild över viktiga synpunkter från Uppsala kommun. Vi är särskilt 
nöjda med att svaret förtydligats när det gäller kommunens samarbete med 
kollektivtrafikmyndigheten.  
Vi anser dock att det tydligare borde framgått att delar av staden servas med närortstrafik (t ex G:a 
Uppsala och Sunnersta). Detta borde framgå bättre av den schematiska linjekartan.  
Vi är också tveksamma till om det är realistiskt att få bort Stora torgets roll för busstrafiken, utan att 
det skulle innebära allt för stor belastning på S:t Olofsgatan, samt leda till för stora avstånd vid byte 
av busslinje.  
Därför yrkade vi på att skrivningen om att "antalet bussförbindelser halveras över Stora Torget" 
skulle tas bort, samt att närortstrafikens betydelse skulle tydliggöras även "på linjenätskartan"  
Vi instämde även i Centerpartiets yrkande att hastigheten för bussar på Drottninggatan borde 
sänkas.  
 
Jonas Segersam (KD)  
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     Bilaga B § 15 
 
 
Ärende 15, Yttrande över remiss: Linjenät 2017 - förslag till nytt linjenät för Uppsala 
stadsbussar, KSN-2015-2350  
 
Reservation (C)  
 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut  
 
Angående Drottninggatan/Paradgatan  
 
Centerpartiet värnar om innerstadens kvalitéer och stödjer därför kommunstyrelsens förslag om att 
busstrafiken på Drottninggatan över Stora torget bör halveras. Dels för att Uppsala och Uppsalas 
särskilt intressanta platser ska bli attraktivare för både invånare och turister. Dels för att skapa bättre 
förutsättningar till gatuliv för våra små näringsidkare i innerstaden. Centerpartiet önskar däremot se 
en mer långsiktig satsning för Drottninggatan. Efter ombyggnaden kör bussarna betydligt mycket 
fortare på ett underlag som leder vibrationer betydligt mer än tidigare. Detta har lett till kännbara 
skakningar i de gamla husen som kantar paradgatan som har ett ovärderligt värde för Uppsalas 
kultur- och stadshistoria.  
Dessa vibrationer kommer att leda till stora reparationskostnader för fastighetsägare och därmed 
även företagare på Drottninggatan. Centerpartiet vill därför se att det tas fram förslag på hur 
busstrafiken på sikt ska kunna ledas om för att Drottninggatan ska kunna övergå till en gångfartzon 
eller åtminstone att hastigheten kraftigt dämpas på denna sträcka. Detta för att visionen om ett 
levande gatuliv på Drottninggatan ska vara realistiskt nåbar och vibrationsskador undvikas.  
I remissyttrandet nämns S:t Olofsgatan som det enda alternativet om busstrafiken på Drottninggatan 
ska minska. Här anser Centerpartiet att ett tillräckligt stort helhetsgrepp inte har tagits och att alla 
potentiella alternativ till trafikering inte har vägts in.  
 
Angående gula bussar till stadsområden  
Centerpartiet tycker kommunens yttrande om att regiontrafiken inte bör ges någon roll i det interna 
resandet i Uppsala stad är bra. Att då trafikera stadsdelar i Uppsala stad med gula bussar, så kallad 
närortstrafik, ser Centerpartiet som motsägelsefullt och exIduderande för de områden som ligger i 
stadens ytterområden. Centerpartiet värnar både stad och land och ser fördelar med att anpassa 
kollektivtrafiken efter deras behov och placering. Att Gamla Uppsala och östra Sunnersta skulle 
trafikeras av närortstrafik i stället för stadsbuss ser vi därför inte som en fördel för området.  
Centerpartiet yrkade därför att kommunens remissyttrande även skulle innefatta:  
att hastigheten för bussar på Drottninggatan bör sänkas till en sådan nivå att vibrationer inte skadar 
byggnaderna och att ett levande gatuliv gynnas.  
att Gamla Uppsala och hela Sunnersta fortsatt ska trafikeras av stadstrafik.  
 
Stefan Hanna, kommunalråd (C)  
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     Bilaga C § 15 
 
KS 10/2-2016 Ärende 15 Yttrande över remiss: Linjenät 2017 -förslag till nytt linjenät för 
Uppsala stadsbussar  
 
Särskilt yttrande (L)  
 
I det fortsatta arbetet med framtagandet av ett nytt linjenät för Uppsala stadsbussar är det viktigt att utgå 
från att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla Uppsalabor, och då även för äldre och 
rörelsenedsatta. Därför vill Liberalerna att man noga ska överväga effekterna av att öka avståndet 
mellan hållplatserna. För de flesta blir avståndet på 400-600 meter mellan hållplatserna inte något 
bekymmer, men för personer med rörelsenedsättningar kan det leda till minskad möjlighet att välja 
kollektivtrafik och ett ökat tryck och kostnader för färdtjänsten. Om det är nödvändigt med ökade 
avstånd för att kollektivtrafiken ska bli mer effektiv måste hållplatserna placeras strategiskt och 
eventuella följ deffekter för färdtjänsten och individers minskade valfrihet tas i beaktande.  
 
Mohamad Hassan (L) Kommunalråd 
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 Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län 

Yttrande över remiss: Linjenät 2017 - förslag till nytt linjenät för 
Uppsala stadsbussar 

Utgångspunkt för yttrande 

En väl fungerande, effektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik är grundläggande för stadens 
utveckling. Den viktigaste utgångspunkten för yttrandet är därför hur väl förslaget följer 
kommunens utvecklingsplanering i enlighet med gällande och kommande översiktsplan. Ett 
linjenät bör utformas så att det är bestående över lång tid. 
 
Kommunens synpunkter på förslaget grundar sig vidare i de strategier för stadstrafiken som 
kollektivtrafikmyndigheten antagit och som kommunen tidigare beretts möjlighet att framföra 
synpunkter på.  

Övergripande synpunkter 

Uppsala stad befinner sig sedan länge i ett skede av stark tillväxt. I få, om ens någon stad i 
Sverige, byggs det så mycket bostäder i relation till befolkningen. Befolkningen ökar starkt. 
Stadens betydelse som motor för regionen har ökat under lång tid. En strukturomvandling 
som känns igen i alla Sveriges regioner. Kollektivtrafiken är redan idag grundläggande för 
stadens funktion. Men i en växande och tätnande stad kommer dess betydelse att bli än större. 
Såväl för att kunna nå våra gemensamma klimat- och miljömål, som för människors möjlighet 
att smidigt kunna förflytta sig. Enbart i de starkaste stads- och kollektivtrafikstråken, där en 
systemvalsutredning för framtidens kollektivtrafik just nu görs, planeras för inemot 28-30 000 
nya bostäder. Till det kommer en stor mängd kommersiell lokalyta. Det nya linjenätet bygger 
visserligen på kommunens utvecklingsplanering för staden. Det är, med några undantag 
robust, och det är skalbart. Det är bra. Men mot bakgrund av det höga tillväxttrycket anser 
Uppsala kommun att ambitionsnivån behöver ligga högre än att hålla sig inom ramen för 
dagens kostnadsram för stadstrafiken. 
 
Eftersom Uppsala stad intar en särställning i länet när det gäller omfattningen av stadstrafiken 
och dess roll för en stor del av länet behöver det finnas ett gott och nära samarbete mellan 
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kollektivtrafikmyndigheten och kommunen. En bra grund finns i programmet Framkollus, 
men samarbetet behöver utvecklas. Uppsala kommun anser också att formerna för samråd 
behöver utvecklas. 
 
Mot bakgrund av den stora mängd stadsutvecklingsområden kommunen jobbar med har vi en 
unik möjlighet att tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten tidigt planera för ett hållbart 
resande. Uppsala kommun upplever i och för sig att vi har ett gott samarbete med 
kollektivtrafikmyndigheten, men utrymme för förbättringar finns alltid. Det är ett gemensamt 
ansvar.  
 
Linjenätet bör vara utformat på ett sådant sätt att det kräver så små ändringar som möjligt i 
takt med att staden utvecklas. Det bör också vara utformat så att kapaciteten kan utökas 
effektivt i takt med att antalet resenärer växer. Bedömningen är att förslaget uppfyller detta 
med några kompletteringar som redogörs för nedan. 
 
Uppsala kommun anser inte att en väsentligt neddragen turtäthet och indragna linjer på 
sommaren kan accepteras. Människors resmönster förändras över tid, såväl över dygnet som 
över året. Semestrar sprids ut och stadens sommarbefolkning blir allt större, vilket ökar 
behovet av kollektivtrafik på sommaren. Men framför allt bidrar sommartidtabeller till att 
försvåra stabila resmönster med kollektivtrafik. 
 
Uppsala kommun arbetar för att minska kollektivtrafikens barriäreffekter vid Stora torget. 
Förslaget innebär ett ökat antal bussrörelser över Stora torget. Uppsala kommun är medvetna 
om svårigheterna med att minska antalet bussrörelser här. Till exempel kan det innebära att 
busslinjer behöver dras längs St Olofsgatsbacken mellan Sysslomansgatan och Övre 
Slottsgatan. Området är vibrationskänsligt och innan kollektivtrafiken kan öka väsentligt här 
behöver ytterligare utredningar klargöra vilka kostnader det för med sig. Uppsala kommun 
anser dock att inriktningen med ett nytt linjenät bör vara att antalet bussrörelser halveras över 
Stora torget. Under förutsättning att detta inte kräver orimliga ombyggnadskostnader för St 
Olofsgatsbacken. 
 
Trafikmiljön vid resecentrum är komplex, med många gående och cyklister som rör sig. 
Olyckstillbud förekommer. Uppsala kommun inser att miljön kan upplevas stressande för inte 
minst bussförare men vill samtidigt påpeka vikten av att fordon framförs på ett trafiksäkert 
sätt. 
 
Uppsala kommuns gatu- och samhällsmiljönämnd har i december 2015 antagit en handlings-
plan, del 1, för framkomlighetshöjande åtgärder. De åtgärder som där pekas ut stämmer 
överens med förslaget till nytt linjenät. Eftersom en viktig principiell förändring med förslaget 
är att möjliggöra fler bytespunkter än resecentrum kommer det att kräva resurser för att bygga 
ut ett system med bytespunkter. En grov bedömning är att kostnaden för sex bytespunkter 
uppgår till mellan 18 och 40 miljoner kronor. Intervallet beror på osäkerhet i ett tidigt skede. 
För att kunna höja kapaciteten i linjenätet i takt med att staden och resandet växer kommer det 
att krävas åtgärder såväl i gatornas framkomlighet som i linjenätets kapacitet såsom till 
exempel turtäthet. Sammantaget innebär det ökade resurser för investeringar och drift för 
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såväl Uppsala kommun som kollektivtrafikmyndigheten. Det är viktigt att parterna är överens 
om detta och de ekonomiska resurser det kan komma att kräva från båda parters sida. 
 
Det är viktigt att kollektivtrafikmyndigheten säkerställer, genom analys, att det nya linjenätet 
har en god tillgänglighet till Uppsalas grund- och gymnasieskolor.  Busshållplatser måste 
planeras så att trafiksäkra skolvägar möjliggörs, även om detta kan innebära något lägre 
effektivitet. 
 
Det är vidare viktigt att tillgängligheten till ett av Uppsalas viktigaste turistmål, Gamla 
Uppsala, säkerställs med trafik med god turtäthet. 

Angående verktyg för en attraktiv stadstrafik 

Uppsala kommun delar synen på de verktyg för attraktiv stadstrafik som redogörs för. De 
bygger på tidigare antagna strategier. Uppsala kommun arbetar från sin sida, i 
översiktsplanearbetet, med strategier för stadsbyggandet. Det är viktigt att strategierna stöder 
varandra. Några av dessa strategier för stadsbyggandet, eller Uppsalaprinciper som det 
uttrycks i samrådsförslaget till ny översiktsplan, har relevans för stadstrafiken: 
 
 Öka tätheten i noder och stråk. Förslaget till linjenät följer väl de utpekade 

stadsstråken i arbetet med ny översiktsplan. 
 

 Koppla samman. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att koppla samman 
stadens olika delar. Förslaget till nytt linjenät bygger, till skillnad från idag, i större 
utsträckning på att man effektivt ska kunna byta linje på vägen från start till mål. En 
schematisk linjenätskarta av den typ som finns framtagen i förslaget är därför 
välbehövlig. Det är i förslaget dock svårt att särskilja större hållplatser, 
stadsdelscentra, bytespunkter och andra målpunkter från varandra. Det bör åtgärdas i 
det fortsatta arbetet, och ta sin utgångspunkt i kommunens översiktsplanearbete. För 
att ytterligare öka tydligheten kan det också vara effektivt att inte ta så stor hänsyn till 
geografin. Jämför till exempel med Stockholms tunnelbanekarta. 

 
 Skapa närheter. Stadsbyggandet ska bidra till ökade möjligheter för människor att 

dels nå det som är viktigt i vardagslivet, samtidigt som det också ger ökad 
tillgänglighet till en regional och storregional arbetsmarknad. Det sistnämnda ska 
kunna nås inom 60 minuter med kollektivtrafik. Det betyder i klartext att framför allt 
stombusstrafiken bör minska restiden till resecentrum för byte till regional och 
storregional spårburen trafik. Vidare möjliggöra effektiva byten till viktiga regionala 
expressbusslinjer mot till exempel Västerås.  

Angående förslag på nytt linjenät 

Stomlinjer 
Linjenätet utgår väl från strategier för stadstrafiken. Dock bör påpekas att i Börje Tull och 
Librobäck planeras för omfattande utbyggnader. En stombussgren bör övervägas till Stabby, 
Börje Tull/Librobäck. En möjlighet är att byta med grenen Tuna Backar-centrum. Grenen mot 
Tuna Backar är visserligen utpekat som ett stadsstråk i samrådsförslaget till översiktsplan, 
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men någon mer omfattande utveckling är inte att vänta här. Det innebär i sin tur att stadsdelen 
istället försörjs med en kompletteringslinje vilket möjliggör en dragning till Ärna/Uppsala 
Garnison. Uppsala kommun anser det nödvändigt med tanke på att det finns ca 750 
arbetsplatser här.  
 
 
Blå stomlinje är dragen till Håga by. Ett alternativ är att blå kompletteringslinje, som idag 
vänder i Flogsta, istället fortsätter till Håga by. Linjens nordöstra vändpunkt vid Gränby 
köpstad kan vara svår eftersom den behöver passera genom cirkulationsplatsen vid Bärby-
leden. Kapaciteten här är ansträngd och det kan bli svårt att prioritera kollektivtrafikens 
framkomlighet på denna plats. Dels därför att Bärbyleden är en statlig väg och kommunen 
inte har rådighet, dels därför att Bärbyleden behöver ha god framkomlighet för fordonstrafik 
för att trafik ska kunna ledas om hit från andra gator i staden, där kollektivtrafik ska 
prioriteras. 
 
Grön stomlinje grenen mellan Gottsunda och Resecentrum kan komma att bli en mycket 
belastad sträcka. Längs med stora delar av sträckan erbjuds i praktiken redan idag 5-
minutersintervall, vilket inte innebär någon ökning i turtätheten. 
 
Området runt Österleden kommer att utvecklas och kan innebära att en stomlinje behövs. En 
sådan linje bör gå från Vaksalagatan och norrut längs med Österleden för kortaste dragning 
till innerstaden. På sikt kan det alltså bli aktuellt att överväga att gul stomlinje vänder vid 
Gränby köpstad och inte som i förslaget norra Årsta.   
 
Ringlinjen 
Ringlinjen är den viktigaste nyckeln för att kunna utveckla ett resande som i större 
utsträckning bygger på att byta buss på andra platser än resecentrum, vilket i sin tur är vitalt 
med tanke på resecentrums kapacitet. För att linjen ska attrahera så många resanden som 
möjligt, och därmed avlasta resecentrum måste den dels trafikera relevanta bytespunkter, dels 
direkt angöra en så stor del av stadens största målpunkter som möjligt. Att utveckla en 
”byteskultur” är ett långsiktigt arbete och omfattar såväl bytespunkter och dess utformning, 
som linjens sträckning och dess framkomlighet. Det betyder att Kollektivtrafikförvaltningen 
och Uppsala kommun måste samarbeta kring detta. Det betyder också att ringlinjen och dess 
resandeutveckling måste studeras noggrant.  
 
Det kan också betyda att linjens sträckning kan behöva ses över för att den ska kunna uppnå 
största effekt.  
 
Kompletteringslinjer 
Grön kompletteringslinje har en sträckning mellan IKEA och Fyrislund, som idag inte 
existerar. Uppsala kommun anser att sträckningen är intressant men det är i dagsläget oklart 
om det är möjligt att anlägga nya gator i detta läge. I Librobäck bör linjen dras via Libro 
ringväg.  
 
Koppling till region- och närortstrafik samt bytespunkter 
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Den inkommande region- och närortstrafiken bör lokaliseras till stadsstråk. 
 
De bytespunkter som pekas ut nedan är viktiga platser för region- och närortstrafikens 
koppling till stadstrafiken och inte minst ringlinjen. Linjenätet bör vara utformat så att så 
många effektiva byten som möjligt kan ske där. De bytespunkter som fyller störst funktion i 
detta hänseende är: 
 
 Gränby Centrum. Hanterar region- och närortstrafik från nordostsektorn av länet, det 

vill säga längs stråket väg 288, Östhammarsvägen. 
 Ekonomikum. Hanterar region- och närortstrafik från sydväst-, väst-, och 

nordvästsektorn, det vill säga trafik längs vägarna 55 (Enköpingsvägen), 72 
(Salavägen) och 272 (Östervålavägen). 
 

 Området vid kvarteret Stormhatten. Hanterar trafik från syd- och sydostsektorn, d.v.s. 
trafik längs vägarna 282 (Almungevägen) och E4 (Stockholmsvägen). 
 

 Fyrishov. Hanterar trafik från nordsektorn, dvs längs väg 600 (gamla E4:an) 
 

 Gamla Uppsalagatan/Vattholmavägen. Hanterar trafik från nordsektorn längs med väg 
290 (Österbybruksvägen). 
 

 Uppsala science park. Hanterar bytesresande i södra Uppsala och närortstrafik från 
Knivsta och Sigtuna. 

 
Kollektivtrafiknämnden och Uppsala kommun har ett gemensamt arbete att definiera olika 
typer av krav, behov och funktioner för dessa bytespunkter. På sikt bör det övervägas om 
dessa bytespunkter också ska utgöra ändpunkt för en del linjer i region- och närortstrafiken. 
Förutsättningen är att byten kan ge konkurrenskraftiga restider och möjliggör en effektivare 
användning av resecentrum. 
 
En kommande bytespunkt i kvarteret Stormhatten (IKEA) är inte närmare lokaliserad. Det 
kan påverka linjedragningar för bland annat grön och lila kompletteringslinje. 
 
I förslaget har regiontrafiken en roll i de yttre delarna av staden, Gamla Uppsala, östra 
Sunnersta och Fyrislund. Uppsala kommun anser inte att regiontrafiken bör ges någon roll i 
det interna resandet i Uppsala stad. Däremot kan närortstrafiken ha en sådan roll. I praktiken 
är det också så förslaget är utformat när det gäller Gamla Uppsala och Sunnersta. Det bör 
tydliggöras.  
 
För sträckan genom Gamla Uppsala är det närortstrafiken mot Storvreta som kompletterar, 
vilket bedöms ge en god försörjning. I Sunnersta, längs med Dag Hammarskölds, väg är det 
närortstrafik mot Knivsta som kompletterar. Uppsala kommun anser att den trafiken har en för 
låg turtäthet och ger därmed inte en tillräckligt god försörjning.  
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Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare   
 



 
Centerpartiet i Uppsala kommun Remissyttrande för UL:s föreslagna stadsbusslinjenät 2017 
 
Dåligt för äldre med längre avstånd mellan hållplatserna Uppsalacentern anser att föreslagen UL‐
trafikering försämrar för våra äldre då avstånden mellan hållplatserna föreslås öka. Kollektivtrafiken 
föreslås också kraftigt försämras i Stenhagen, Sunnersta och i Gamla Uppsala. Detta kommer leda till 
en minskad tillgänglighet för de som väljer att förflytta sig med kollektivtrafiken. Äldre som har svårt 
att gå kommer i större utsträckning behöva förlita sig till färdtjänst vilket försämrar både deras och 
kommunens ekonomi. 
 
Klimatet 
Vi vill få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Den föreslagna försämringen av stadstrafiken 
bidrar inte till att vi når tuffa mål kopplat till transports negativa klimatpåverkan. Förslaget minskar 
våra möjligheter att nå viktiga miljö och klimatmål samtidigt som det driver priserna på busskort om 
färre nyttjar kollektivtrafiksystemet. 
 
Bussfri Paradgata 
Trafiken på Drottninggatan bör minst halveras och på sikt skulle vi även vilja se att den blir helt 
bussfri. Dels för att Uppsala och Uppsalas särskilt intressanta centrala platser ska bli attraktivare, dels 
för att skapa bättre förutsättningar till gatuliv för våra små näringsidkare. Miljön kring Drottninggatan 
har ett ovärderligt värde för Uppsalas kultur‐ och stadshistoria. Uppsalacentern har visionen om ett 
levande gatuliv i Innerstaden. För att detta ska vara realistiskt nåbart kan man inte ha frekventa 
bussar som dundrar förbi tänkta uteserveringar i allt för hög fart. 
 
Inga gula bussar i stadstrafiken 
Att trafikera stadsdelar i Uppsala stad med gula bussar, så kallad närortstrafik, ser Centerpartiet som 
exkluderande för de områden som ligger i stadens ytterområden. Centerpartiet värnar både stad och 
land och ser fördelar med att framhäva båda och anpassa kollektivtrafiken efter behoven. Att till 
exempel Gamla Uppsala och östra Sunnersta skulle trafikeras av närortstrafik i stället för stadsbuss är 
en dålig utveckling vilket kan leda att fler I dessa områden I stället väljer att ta bilen. 
 
Likvärdig trafikering året runt 
Även om antalet resenärer minskar under sommarmånaderna är det viktigt att sommartrafiken 
upprätthåller en hög frekvens. Många som tillbringar somrarna i Uppsala arbetar eller studerar och 
förlitar sig helt på kollektivtrafik. Centerpartiet ställning är därför att uppsalaborna inte ska behöva få 
försämrad tillgång till god kollektivtrafik en särskild tid på året. Vi vill inte tvinga alla som jobbar även 
under sommarperioder att ha bil. 
 
Direktlinje Flogsta‐Campus 
Linje 21 är en av de få linjerna som trafikerar nästan alla campus vid Uppsalas två universitet med 
studenter vars boende ligger i Flogsta. Linje 21 är en av de få bussar som inte trafikerar centrum och 
det vore väldigt olyckligt om alla de studenter som tar sig till campus ska belasta linjer i city ännu mer 
än vad som sker i dag. 
 
Centerpartiet i Uppsala kommun, genom, 
 
Freija Carlstén 
politisk sekreterare 
018‐727 12 80 
072‐57 433 24 
 
 





Tyvärr vill UL marginalisera Gamla Uppsala genom att det inte får ingå i stadsbussnätet. Ska man åka 
till Gamla Uppsala så hänvisas man till de gula bussarna och därmed lantsortstrafik. Men t ex Sävja 
som ligger mycket längre bort ifrån stadskärnan än Gamla Uppsala ska ingå i stadsbussnätet. I Gamla 
Uppsala finns Kungshögarna, Gamla Uppsala kyrka, skola, idrottshall, sportklubb och ett 50‐tal 
nybyggda ettor alldeles bredvid nuvarande ändhållplats för linje 2. Gamla Uppsalas invånare som 
önskar besöka vårdcentralen, postombud mm vid Heidenstamstorg får inte längre sin direktbuss dit. 
Likaså äldre personer som vill besöka sina anförvanters gravar på kyrkogården blir det svårare för. De 
som bor i Löten‐ och Nybyområdet och har haft Gamla Uppsala högar som rekreationsområde med 
promenader i den vackra naturen och besök på Odinsborg har inte längre sin direktbuss dit. 
 
För ungefär tre år sedan så rustade kommunen upp Lötens hållplats för att passagerarna skulle 
lättare kunna ta sig på och av bussen. Nu har man tagit bort hållplatsen med motiveringen att det var 
för få som steg på och av. Det är ett märkligt resonemang. Är inte bussen till för att passagerarna ska 
ha så kort väg till hållplatserna som möjligt. De som tidigare åkte till och från den här busshållplatsen 
får nu mer än 1 km att gå. 
 
UL har rekommenderat högst 500 meter till en hållplats. 500 m är en mycket lång sträcka att gå för 
äldre eller handikappade som måste åka buss. Även för små barn som inte siter i vagn längre är det 
mycket långt att gå. Därför måste det vara tätare mellan hållplatserna. Man frågar sig är bussen till 
för passagerarna eller är passagerarna till för bussen? Enligt vad man utläser av den nya bussplanen 
är det definitivt inte passagerarna beslutsfattarna tänker på i första hand, utan hur fort bussen kan 
gå mellan A och B. 
 
Önskar också att den gamla linjen 2 som nu representerar linje blå i förslaget ska gå till resecentrum 
eftersom det är knutpunkten för de flesta resande idag. 
 
Förslaget är att 5 stycken hållplatser ska tas bort på linje 3. 5 stycken hållplatser, som ska bort på en 
så barnfamiljetät sträckning, kan riskera trafiksäkerheten på grund av stora klungor av folk samlas på 
kvarvarande hållplatser i rusningstrafik. Utrymmena vid kvarvarande hållplatser är tyvärr inte 
dimensionerade för så stora klungor av folk. När många människor samlas vid hållplatserna kan även 
cykel och gångtrafikanter bakom hållplatserna hindras och olyckor lätt uppstå. 
 
På uppdrag av Gamla Uppsalas Socialdemokratiska förenings årsmöte 
 
Anders Gustafsson 
Undertecknad 
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Uppsala teknolog- och naturvetarkårs svar på  
remissen ”Linjenät 2017 - Förslag till nytt linjenät
för Uppsala Stadsbussar”
Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) har fått möjlighet att svara på
remissen med diarienummer KTN2015-0020.

UTN ser positivt på att man ser över och anpassar linjenätet för Uppsalas stadsbussar 
för att få en mer attraktiv och miljövänlig kollektivtrafik. Nedan följer kommentarer 
indelade efter det stycke de tillhör. Framförallt har vi kommentarer under punkt 4 där 
vi är kritiska till att linje 21 inte ersätts med ett lika bra alternativ.

1.2 I en växande stad måste fler samsas på samma yta
UTN undrar vad man i remissen menar med att Uppsala skall gå från att vara ”en 
småstad till en levande storstad”. Vi anser att Uppsala redan idag är en levande stad och
undrar var den stora skillnaden kommer att ligga. 

I samma stycke som ovan så ifrågasätter UTN att kollektivtrafikens andel av resandet 
ska fördubblas till 26 %. Enligt kommunens Handlingsplan för cykeltrafik 2013-2018 
ska gång- och cykeltrafikanternas andel av resandet vara minst 40% medan 
kollektivtrafiken stå för minst hälften av det motoriserade resandet. Målet borde därför 
vara en ökning till minst 30%.

1.3 En enklare vardag för resenären
I detta stycke står det att restiden med kollektivtrafik ”måste vara konkurrenskraftig 
med bilens”. Här funderar UTN på hur landstinget ställer sig till hur lång restiden med 
buss är i förhållande till cykel eftersom många av Uppsalas invånare använder cykeln 
som transportmedel.

2. Brister i dagens stadsbussnät
UTN anser att landstinget har identifierat många av dagens brister, även om 
problematiken med otydlighet kan lösas relativt enkelt med hjälp av tydlig information. 
Kåren anser dock att bekymren med fulla bussar vintertid saknas. Problemet bör 
belysas då resenärer inte kan ta sig till jobb och studier i tid under vintern. 

3.3 Hög medelhastighet & attraktiv restidskvot
Under denna rubrik står följande: ”I befintlig stadsmiljö med begränsat gatuutrymme, 
betyder en god medelhastighet att kollektivtrafiken i vissa huvudstråk måste prioriteras
på biltrafikens bekostnad”. UTN funderar på om det även gäller för andra trafikslag som
kan hindra busstrafik så som gång- och cykeltrafik. Vidare ser UTN ett problem i att det
står att begränsat gatuutrymme är ett problem som måste åtgärdas men att det  inte 
står något om vad som skall göras för att åtgärda problemet.

E-post, webb
info@utn.se
www.utn.se

Telefon
018 - 57 25 20

Postadress
Uthgård
752 37 Uppsala

Besöksadress
Uthgård
Polacksbacken, hus 73



REMISSVAR

DOKUMENTDATUM:
UTSKRIFTSDATUM:

2 (3)

16-02-15
16-02-15

3.4 Avvägda hållplatsavstånd
Kåren anser att det är rimligt att vissa hållplatser tas bort om detta bidrar till en mer 
effektiv och miljövänlig kollektivtrafik samt reducerar restiderna. Dock vill vi påpeka 
att en gånghastighet på 6 km/h är något högre än vad trafikverket räknar som normal 
gånghastighet för personer utan rörelsehinder och att detta därför kan ge en felaktig 
bild.

3.5 Hög och jämn turtäthet
Kåren håller med om att en hög turtäthet är viktig för kollektivtrafikens attraktivitet. 
Vi tror att en annan viktig faktor är hur sent på dygnet busarna går.

Här står även ”En högre turtäthet än 5 minuter kostar proportionellt mer än vad det ger
reduktion av väntetid vid hållplats”. Kåren anser att det är bra att detta har undersökts 
men vill understryka att en så hög turtäthet kan behövas på vissa tider av dygnet under 
vinterhalvåret

4. Förslag till nytt linjenät
Kåren tycker att det är problematiskt att bildkvaliteten i det förslaget som finns på 
hemsidan är så bristfällig att det är svårt att se hur busslinjerna i mer detalj kommer 
gå. Det går dessutom inte att se var hållplatserna kommer att ligga.

Här nämns återigen att framkomlighetsåtgärder skall införas utan att det specificeras 
precis vad det är som skall göras och hur mycket resurser som skall läggas på detta.  
UTN ställer sig frågande till om majoriteten av busslinjerna verkligen måste gå genom 
centrum om detta skapar framkomlighetsproblem som leder till längre restid.

4.2 Linjerna
Kåren ställer sig positiva till att den Gula stomlinjen går in till hållplatsen vid 
Ångströmlaboratoriet och Polacksbacken eftersom detta gör att de studenter som 
studerar vid Ångströmlaboratoriet och Polacksbacken kan ta sig ut till sitt campus.

UTN ställer sig positiva till Ringlinjen och tror att många kan komma att använda sig 
av denna. Vi vill dock påpeka att dagens hållplats vid Ångströmlaboratoriet (kallad 
Polacksbacken) inte kommer att kunna användas av linjen med dagens sträckning. 
Möjligen kommer bussen kunna stanna vid en hållplats liggande längs med 
Kungsängsleden. 

När det gäller den Mörkblå kompletteringslinjen så anser vi att det är positivt att det 
finns en linje från ett av de större studentområdena (Hamberg) till de campusområden 
där många av de studenter som UTN representerar studerar. Vi är också positiva till att 
denna planeras att ha tätare turer än de linjer som idag går från samma område men vi 
undrar varför linjen går via resecentrum då detta förlänger restiden i jämförelse med 
dagens linje 21. Ett mer effektivt sätt skulle vara att köra den mer likt dagens linje.

UTN tycker överhuvudtaget att det är ett problem att linje 21 dras in. Detta då många 
studenter som vi representerar studerar på campus (främst Ångströmlaboratoriet men 
även Evolutionsbiologiskt centrum samt Geocentrum) som ligger längs den befintliga 
sträckningen. Alla dessa studenter kommer alltså behöva byta buss i centrum, något 
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som troligtvis kommer att förlänga restiden och minska attraktiviteten.

Vi ser också kritiskt på att ingen linje, av vad vi kunnat utläsa, passerar Väktargatan 
där många studentbostäder ligger. Överlag saknas det bussar från många av de ställen 
som studenter bor på till de campus där de studerar.

Kåren ställer sig också frågande till varför endast en linje går från en knytpunkt ut till 
Ulleråker och Ultuna. Enligt förslag skall i detta område byggas närmare 20 000 
bostäder och detta kan då komma att innebära stora belastningar på områdets enda 
linje.

5.5 Kostnader – utveckling inom befintlig kostnadsram
Kåren tycker att det är positivt att förslaget ligger inom den befintliga budgeten men 
funderar över hur mycket det kommer att kosta att implementera förslaget då detta inte 
nämns.

I förslaget nämns också att stomlinjerna kan uppgraderas till spårtrafik. Även här 
funderar UTN på hur mycket resurser detta kommer att kräva och hur mycket 
turtätheten med buss kan ökas under hur lång tid för samma resurser.

Övriga kommentarer
Kåren har också fått in kommentarer på att det vore bra att placera ut biljettautomater 
i byggnader och på platser från vilka många reser, till exempel vid Ångströmlaboratoriet 
och Flogsta centrum. Det vore även önskvärt att i byggnader nära stora hållplatser ha 
information om busstrafiken.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
genom ordförande Malin Eriksen
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Till Landstinget i Uppsala län 

 

Remissyttrande rörande förslag till nytt  

linjenät för Uppsalas Stadsbussar 

 

 
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) är överlag positiva till att landstinget vill förenkla och koncentrera 
resurserna för linjenätet för Uppsalas Stadsbussar, och vi ser framkomlighetsåtgärderna som ska ge 
kortare restider och bättre service som särskilt tilltalande.  
 
Uppsala universitet har många pendlande studenter och för dessa är det särskilt gynnsamt att 
resurserna koncentreras till stomlinjerna och de identifierade knytpunkter som finns, allra främst 
Uppsala resecentrum som är startpunkten för mångas resväg.  
 
Farmacevtiska Studentkåren upplever också att förslaget är positivt i den mening att restider 
förkortas och framkomligheten förbättras. Detta torde gynna de som väljer bussen som resemedel. 
 
FaS ser dock en risk med de, sammanlagt 34 %, resenärer som av detta förslag kommer att uppleva 
en liten till större försämring. Dessa personer kommer att få längre gångavstånd till hållplatsen och i 
vissa fall få extra byten på sin resväg. Detta är något som kommer att missgynna dem som redan 
upplever svårigheter med busslinjenätet, exempelvis äldre och funktionsnedsatta. Att dessa väljer 
andra resalternativ är ett potentiellt utslag och något som i slutändan kan komma att leda till ökade 
utsläpp av avgaser och en ökad trafik i Uppsalas innerstad.  
 

Många studenter har reagerat över att förslaget innebär att nuvarande linje 21 kommer tas bort. 

Många av BMC, EBC, Ekonomikum och Ångströmlaboratioriets studenter bor i Flogsta och 

Eriksberg och menar att det kommer leda till en stor försämring om linje 21 försvinner. 

 

I förslaget visas en bild på sida ett som ska visa hur invånarantalet beräknas öka mellan år 2015 och 

2030. I bilden ökar diametern i cirkeln proportioneligt med invånarantalet. Det som dock bör visas 

är en ökning i area i figuren. Detta anser FaS vara direkt missledande och sänker trovärdigheten på 

förslaget i helhet. 
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      Kollektivtrafikförvaltningen UL 

      Box 1400 

      751 44 Uppsala   

 

 

Förslag till ett nytt linjenät för Uppsalas Stadsbussar, Dnr KTN2015‐0020 
 

Vid utformning av ett linjenät för bussar är det viktigt att tänka på att man kör människor. Det 
nya förslaget till linjenät har mycket fokus på snabbhet och inte på hur man lockar människor 
att åka buss. En viktig del i förslaget är att hållplatserna glesas ut och det blir längre mellan 
hållplatserna. Det försvårar för personer med olika fysiska och medicinska funktionshinder 
som astma, kol och personer med hjärtproblem att åka buss. Denna princip motverkar 
möjligheten att flera människor ska åka buss istället för färdtjänst.  Generellt finns det även en 
gräns för hur långt människor är villiga eller orkar att gå till en hållplats för att åka buss. För 
familjer utan bil blir det mycket jobbigt att gå mer än 400 meter från hållplatsen till bostaden 
när man handlat varor. Det är även en kostnadsaspekt. Kommunen har installerat många 
miljoner i nya hållplatser som ät handikappanpassade och nu vill man ta bort eller flytta 
många av dessa hållplatser. Är detta ekonomisk försvarbart?? 

När man flyttar till ett område är det viktigt att det går reguljära busslinjer dit man vill åka. 
Det gäller speciellt människor med funktionsnedsättning som inte längre kan köra bil. Många 
människor har inte möjlighet att äga eller framföra ett fordon. Om linjenätet ändrar sig, kan 
därför förutsättningarna för boendet ändras radikalt. De allmänna kommunikationerna ska 
även finnas för människor som inte ska till stora arbetsplatser eller till tåget. 

I förslaget ingår fem stomlinjer, en ringlinje, fem kompletteringslinjer och tre mjuka linjer. De 
mjuka linjerna finns inte med i förslaget, så man vet inte var de kommer att gå i framtiden. 
Det finns inte heller uppgift om vilka hållplatser som kommer att finnas kvar vilket gör hela 
förslaget svårbedömt. Som resenär är det den totala restiden inklusive den tid det tar att gå till 
och från hållplatsen som är intressant. Vi tror att få resenärer är intresserade av att vinna 2 
minuters restid med buss om gångtiden till hållplatsen i stället ökas mycket mer. 

Enligt uppgift tas beslut om linjenätet i april 2016 men beslut om hållplatserna tas först i maj 
2016.  
 

Det är viktigt att turtätheten inte försämras under sommaren. 



Enligt presenterade beräkningar får 66 % av resenärerna bättre med snabbare restid men 
övriga får längre restid. Stor risk att det totalt sätt innebär färre resenärer. Erfarenhetsmässigt 
är det människor med funktionsnedsättning som får en längre restid,, en naturlig konsekvens 
av utglesade hållplatser. 

 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun föreslår följande:  

 Ingen förlängning av hållplatsavstånd. 

 bussarna måste gå även till andra platser än stora arbetsplatser och till tåget.  

 Ingen neddragning av turtätheten under sommartid. 

 

Fredrik Larsson 

ordförande 

 

Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta står bakom skrivelsen. 

Astrid Mäkitalo 

ordförande 
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 Remissyttrande över förslag till nytt linjenät för Uppsalas Stadsbussar Dnr 
KTN2015.0020 

 Utredningens mål, att kollektivtrafik ska vara ett attraktivt val är utmärkt, 
liksom ambitionen att den ska vara snabb samt bekväm att åka med. I 
föreliggande utredning har man fr.a. lagt sig vinn om att genom ett nytt 
linjenät förkorta restiderna och öka turtätheten. 
PRO anser att det är utomordentligt viktigt att verksamheten också har som mål 
att vara tillgänglig för alla.  
I Uppsala finns omkring 34 000 pensionärer varav drygt 7000 är över 80 år. 
Antalet äldre ökar. För många äldre erbjuder kollektivtrafiken ett utmärkt sätt att 
resa, i många fall är den enda möjligheten att ta sig fram längre sträckor. 
Tyvärr är remisshandlingens kartor för otydliga för att ge nödvändig information 
om linjesträckningar och mötesplatser. Det saknas också  information om vad 
som exakt avses med begrepp som bytespunkter, målpunkter, större målpunkter, 
stadsnoder och stadsdelnoder. Andra begrepp som skulle behöva definieras 
tydligare är högtrafik (vilka tider avses, eventuella skillnader mellan vardags och 
lördag-söndagstrafik)  Hur länge på kvällarna ska bussarna gå etc. 
Antalet hållplatser ska minska och avståndet mellan dem följaktligen öka. 
Utredningen lanserar måttet ”400 meter fågelvägen” som ett godtagbart avstånd 
till närmaste hållplats, och som liktydigt med 500 meters gångavstånd, vilket 
beräknas ta 5 minuter att gå. Många äldre har dock svårt att orka gå 500 meter 
tur och retur även i långsam takt med eller utan rullatorer, käppar/stavar. Många 
reser för att handla varor och har med sig kassar och paket, vilket kan försvåra 
av- och påstigning, och ytterligare fördröja promenaden. Förslaget innebär en 
urglesning av busslinjer och bussbyten kommer att behövas i fler fall än nu. De 
korta hållplatsuppehållen, 25 sekunder, kan bli problem. Kan ex vis personer 
med balans och/eller rörelsesvårigheter vara säkra på att hinna komma på plats 
alternativt hinna av innan bussen rullar igång? Det korta uppehållen kan befaras 
öka stressen både för chauffören och de resande som har behov av särskild 
uppmärksamhet. 
De människor som inte kan eller som känner oro för att inte klara de 
tidspressade bussresorna blir i högre grad än nu tvingade att använda bil vare sig 
det blir i form av färdtjänst, taxi eller privatbil eller att få varor hemkörda med 
bil.    
En möjlighet att minska pensionärernas resor i rusningstid vore att införa 
nolltaxa för pensionärer under de tider på dagen när resefrekvensen är låg. 



 

 

Utformningen av hållplatserna har stor betydelse. Kollektivtrafikanten får räkna 
med viss väntetid vid hållplatsen och att ibland förutom bussbyte också byta 
färdmedel för att komma till målet. Det är viktigt att hållplatserna är trafiksäkra, 
väderskyddade och upplysta. Cykelleder bör om möjligt dras bakom hållplatsen 
för att undvika att av- och påstigande bussresenärer hamnar framför cyklister 
Viktigt är likaså information om ankomsttid för nästa buss. Bussarna ska ha 
tydliga och läsvänliga skyltar. Lättåtkomliga parkeringsmöjligheter i anslutning 
till hållplatser skulle för en del underlätta resandet.  
Biljettpriset har givetvis stor betydelse likaså att det är enkelt att köpa biljetter 
även för personer, som inte har mobiltelefon.  
För många, både uppsalabor och hitresande, inte minst pensionärer, är det 
viktigt att kunna ta bussen till Akademiska sjukhuset. Från resecentrum ska det 
därför finnas direktbussar som är tydligt märkta att de går direkt till Akademiska 
sjukhuset och stannar vid olika kliniker.  
 
PRO Uppsala län 
 
Carl-Eric Thörngren 
Ordförande 
 
 

 

 



PRO Eriksberg är en förening med över 300 medlemmar. Ålder 65+ och uppåt. Vårt område täcker in 
delar av Kåbo, Stenhagen, Flogsta, Rickomberga, Ekeby och Kungsgärdet. 
Vi använder lokalerna på Granitvägen 5 Träffpunkt Eriksberg.  På samma adress finns kommunens 
trygghetsboende Orstenen. Kommunen bedriver även ett antal aktiviteter för 65+ som besöks av 
boende i Eriksberg med kringområden. 
I dag finns buss nr 6, 4, 41, 21 till och från Västertorg. 
Det är viktigt: 
‐ att det även i fortsättningen finns möjlighet att på ett någorlunda bekvämt och tidseffektivt sätt 
kunna ta sig till lokalen på Granitvägen 5 för våra medlemmar. 
‐ att den i dag fungerande sträckningen (21) från Västertorg till Akademiska sjukhuset västra  TOR  
kommer att fungera även i fortsättningen. (fler med buss färre med färdtjänst, taxi och bil). 
‐ att det även i kommande nät finns bussar med direkt anslutning exempelvis  till och från 
Resecentrum, till olika ytterområden som IKEA Boländerna, Gränby Köpstad m fl. Uträkningen med 
400m till närmaste hållplats med en tidsåtgång på 5 minuter är inte en realistisk bedömning för äldre 
personer med ex rullator eller annat hjälpmedel alternativt funktionshindrade personer. Alternativet 
blir då att man tar färdtjänst i stället för att kunna utnyttja kollektivtrafiken. 
 ‐att de boende i Sunnersta (ex Grågåsvägen) kan ta sig till sitt närmaste köpcentrum  i Gottsunda 
inom en rimlig tidsgräns med buss. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att mer än 20% av befolkningen i Sverige är 65+ och av dessa ett 
stort antal vars enda möjlighet är att förlytta sig med  kommunens allmänna kommunikationsmedel.  
Att  vissa äldre har behov av hjälpmedel för att ta sig fram är ju välkänt. Vi tar för givet att man tar 
med detta i de nya beräkningarna i upplägget av Bussnätet 2017. 
Uppsala den 24 feb 2016 
PRO Eriksberg 
Ordförande 
Gunilla Estrin‐Persson 
 
 







Synskadades riksförbund Uppsala‐Knivsta ser med största oro på de planer UL har för framtiden, 
närmare bestämt från hösten 2017 och framåt. Vi företräder både synskadade i yrkesverksam ålder, 
och personer som i högre ålder får svårt att se och röra sig. färre hållplatser och ett högre tempo vid 
av‐ och påstigning kommer att göra kollektivtrafiken mindre attraktiv, för att inte säga mindre 
användbar för dessa grupper av medborgare. Dessutom kommer här en konflikt att uppstå med 
Uppsala kommuns strävan att i möjligaste mån få våra grupper att använda kollektivtrafiken i stället 
för färdtjänsten. 
 
SRF Uppsala‐Knivsta 
Bo Östen Svensson 
Ordförande 
 
 
 









Remissvar från SPF Seniorerna Luthagen Uppsala på UL:s förslag till linjesträckning. 
 
  Rent generellt vill vi svara på detta ur i första hand ett äldreperspektiv. För många områden inom 
kommunen blir det nya förslaget helt klart en försämring. T.ex. för många boende i Sunnersta, Ärna, 
Gamla Uppsala och för miljontalet besökare till Fyrishov. Det sistnämnda gäller även barn och 
ungdomar. Uppsala kommuns målsättning är att kollektivresandet ska öka men som vi ser det med 
detta förslag så blir det i många fall tvärt om. Om man får för långt till busshållplatsen så kommer 
många att ta bilen vilket inte är bra för miljön. Vi måste även nämna de som bor i Sävja och vill ta sig 
till Mälaren, de måste ta bussen in till city för att sedan resa vidare ut igen och så kan det inte få vara.  
Äldre personer, handikappade personer, barn och unga drabbas i alla ovan angivna nämnda 
stadsdelar. Tänk om och gör rätt. Använd de sträckningar som finns idag och bygg ut dessa genom 
tätare avgångar i ställer för indragna busslinjer. 
 
                                         BERTHOLD LINDERSTEN, ordförande SPF Seniorerna Luthagen Uppsala 
 
 

























 

 

 

Kommentar till 

UL:s nya linjenät 

 

Stadsbussarna i Uppsala skall  år 2017 få nytt linjesystem allt enligt förslag utarbetat av landstingets 

kollektivtrafiknämnd. 

Som svar på en kraftfull utbyggnad av Stenhagen (c:a 190 nya lägenheter) samt Rickomberga 

området (förväntade runt 200 nya lägenheter) ser uppebarligen kollektivtrafiknämnden sig  

nödsakade att dra in bl a linje 22 som trafikerar Otto Myrbergs väg.    

För oss som har börjat se bussen som ett bra och miljövänligt alternativ till bilen dras nu mattan 

undan. Kanske dags att förbereda en slogan i området? ”Reclame the Car”. 

Alla bor inte 100 meter från Luthagsleden. Bor man, som en hel del gör, i övre delen av Otto 

Myrbergs väg/Polhemsgatan och är lite äldre och  i behov av hjälpmedel får man kanske finna sig att 

mellanlanda på rullatorns sittplatta mer än en gång innan man nått Busskuren ner på Luthagsleden.  

Fler boende använder numera bussen (22:an) för att utföra dagliga/veckovisa inköp i Stenhagen (vårt 

närmaste köpcentra). Där ligger också apoteken och vårdcentral/vårdboende.         

Uppsala skall växa, ny bostäder måste byggas. Kommunen har nu en godkänd plan för Rickomberga 

21:5 och en pågående för Rickomberga 21:3. I samband med att man presenterade dessa planer 

framhölls speciellt  22:ans goda  bussförbindelserna längs Otto Myrbergs väg.  

Även för den planerade golfbanan, med förmodad ingång mot Berthågahållet, är ett av 

huvudargumenten att man inte skall behöva bil för att golfa. Tanken är väl då, trotts allt, att man 

skall kunna åka kommunalt ända fram och inte behöva stå på Luthagsleden och montera sin 

utrustning.  

Man kan fråga sig om eller hur Stadsbyggnadskontoret och UL samverkar kring morgondagens 

kollektivtrafik för Uppsala stad. Frågan borde väl i allra högsta grad vara glödhet, inte minst för det 

Miljöpartistiska kommunalrådet som, vitt och brett pratat sig varm för bättre/effektivare 

kollektivtrafik och väl helst, åtminstone officiellt, ser bilen som något som borde komma på minst 

tredje plats när det gäller val av komunikationsmedel. Cykel, buss och bil. 

Är det så här Landstinget, UL och den sittande kommunledning vill se utvecklingen av kollektiv‐

trafiken i Uppsala. Staden bygger/förtätar Bostadsområden (enklaver) som man sedan svårligen kan 

förflytta sig emellan, utan den så förkastliga bilen.  

Väl tänkt ???? 

 

Uppsala 2016‐02‐25 



Brf Rickomberga Park 

 

Jan Gustafsson                                                                                                                              Ordförande 

 

 

 

 







Indragning av busslinje 9 
 
Undertecknad, ordförande i Brf Östertull, önskar inkomma med följande synpunkter. 
En avveckling av busslinje som trafikerar Salabacksgatan skulle kraftigt försämra tillgänglighet till 
kollektivtrafik för föreningens medlemmar då sträckan Årstagatan till i höjd med Lästmakargatan är 
förbyggd av andra och skulle öka avstånd till hållplats avsevärt jämfört linje 9 idag. Om mörklila linje 
trafikerar Salabacksgatan är detta inget egentligt problem med har ej gått att utläsa tydligt av 
remissmaterialet. Föreningen som omfattar 16 hus fördelade mellan Salabacksgatan och södra sidan 
av Lästmakar gatan innefattar 327 lägenheter, har också medlemmar vilka idag nyttjar linje 4 och 
linje 7. Förändringar även här skulle ytterligare försämra för föreningens medlemmar. 
Huruvida man uppnår kostnadsmässiga och miljömässiga besparingar kan ifrågasättas eller om detta 
egentligen bara är ett nollsummespel kan diskuteras men är inte ämnet för dagen. 
Med hänsyn till de planerade byggnationer som finns och/eller är påbörjade kan ifrågasättas linje 1 
klarar av att svälja behovet från Gränby och in mot staden. 
Dessa synpunkter är också diskuterade med ordf. i Brf Salabacke, Salabacksgatan 60‐72 vilken hyser 
samma farhågor avseende försämringar för medlemmarna. Motsvarande frågor bör också belysas 
med hyresvärden Uppsalahem vilken har ett större antal lägenheter inom området. 
Tacksam för kontakt och vidare förtydligande diskussion med ansvarig inom UL. 
 



Uppsala den 28 februari 2015 
 
Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Box 1400 
                        751 44  Uppsala 
 
Yttrande över förslag till nytt stadsbusslinjenät 2017 i Uppsala 
 
Uppsala kommuns Översiktsplan 2016 och innerstadsstrategin bidrar inte fullt ut till en hållbar 
utveckling för Uppsala stad på grund av brister i föreslagna trafiklösningar. 
Förslag till lösningar saknas på en redan idag oacceptabel trafiksituation – och med stadens tillväxt 
ännu värre trafiksituation – i innerstaden väster om Fyrisån som kan orsaka hälsorisker och fara. 
 
Uppsala kommun behöver omarbeta Översiktsplan 2016 och innerstadsstrategin så att båda 
dokumenten innehåller långsiktiga lösningar på trafiksituationen väster om Fyrisån. I förslaget till 
nytt busslinjenät i Uppsala 2017 finns flera brister som skapar ännu värre trafiksituation och då 
särskilt längs Övre Slottsgatan mellan S:t Olofsgatan och Drottninggatan. Utmaningen ligger i att 
åtgärda bristerna innan bussarna fastnar i biltrafikens köer. Utöver detta behöver en uppdaterad och 
aktuell åtgärdsplan på kort sikt snarast tas fram med konkreta åtgärder för att lösa en redan idag 
oacceptabel trafiksituation. 
 
Bakgrund 
Bostadsrättsföreningen Slottsgårdarnas fastighet är belägen vid Åsgränd 3 samt Övre Slottsgatan 8A 
och 8B. Föreningen och de boende är direkt berörda av den trafiksituation som råder i innerstaden 
väster om Fyrisån och då särskilt längs Övre Slottsgatan mellan S:t Olofsgatan och Drottninggatan. 
 
I föreslagen Översiktsplan 2016 (Del A, sid. 32f) anges att det i Uppsala ska utvecklas ett tydligt 
hälsoperspektiv och god säkerhet. Uppsala ska ha goda ljudmiljöer med ansvarsfull bullerhantering 
för livskvalité och stadsutveckling. Uppsala ska ha god luftkvalité samt ha en tillfredsställande 
framkomlighet och säkerhet för transporter av farligt gods. I avsnittet står också att handlingsplaner 
vid behov ska tas fram. 
 
Trafik är en av de främsta källorna till hälsofarliga föroreningar i utomhusluften och hälsoskadligt 
buller. Åtgärder som rör vägtrafiken är därför viktiga för att minska utsläppet av luftföroreningar och 
klara miljökvalitetsnormerna, speciellt i tätbebyggda områden där trafiken ofta är största källan till 
de värsta luftföroreningarna. Luftföroreningar kan leda till en ökad risk att drabbas av och dö av 
sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar. 
 
Gaturummets proportioner har enligt kommunens Omprövning av Åtgärdsprogram för kvävedioxid 
och partiklar (pm10) i Uppsala från april 2014 (3.3, sid. 12f) stor betydelse för halter av luftburna 
föroreningar. Smala och slutna gaturum tål mycket mindre trafik än bredare och öppna. Den angivna 
bredden i kommunens åtgärdsprogram för Övre Slottsgatan söder Åsgränd är angiven till 15 meter 
(Bilaga 1, Trafiktålighetsberäkningar). Det är inte korrekt vid föreningens fastighet; gaturummet är 
bedömt endast 11–12 meter. Även angivna höjder på byggnader på ömse sidor om gatan är inte 
riktiga vid föreningens fastighet (för lågt angivna i planen). Angiven andel av tung trafik är 5 % vilket 
torde förutsätta att inte linjebunden busstrafik är förlagd till gatan. Under vintertid, då låga 
temperaturer ger markinversioner, vilka i kombination med köbildningar, långsam trafik och dåligt 
ventilerat gaturum (beroende på gatubredd och omgivande hushöjder) råder smogliknande 
förhållande i marknära skikt. 
 
I översiktsplan 2016 och i innerstadsstrategin kvarstår Övre Slottsgatan som en viktig genomfart på 
väster om Fyrisån trots en redan idag oacceptabel trafiksituation. Uppsala kommun förutser i 



dokumenten en kraftig utvidgning av antalet innevånare i tätorten Uppsala vilket ytterligare kan öka 
påfrestningen avseende trafik. Redan idag planeras en större utbyggnad på västra sidan av ån i större 
omfattning i Ulleråker och Rosendal samt att universitetet bygger ut administrations‐ och 
undervisningslokaler. Lokaltrafikens planer på en ringlinje kan innebära ytterligare belastning med 
tung trafik på Övre Slottsgatan om ringlinjen förläggs dit. 
 
Trafiksituationen i det trånga gaturummet på Övre Slottsgatan innebär redan i nuläget att det är köer 
och dålig ljud och luftmiljö en stor del av dygnet. Under större delen av dygnet respekteras inte 
hastighetsbegränsningen på 30 kilometer per timme vilket innebär risker för oskyddade trafikanter 
och högt buller. Inget förbud finns mot dubbdäck vilket innebär ökad risk för höga partikelhalter, 
särskilt i samband med låga temperaturer (se ovan). 
 
Gatusträckningen mellan S:t Olofsgatan och Drottninggatan vilar, geologiskt sett, på en del av 
Uppsalaåsen där sedimenten är av olika karaktär. Ytbeläggningen vilar på s.k. svallgrus vilket 
överlagrar inkilande glaciallera vilken vilar på stratifierade isälvssediment. Denna icke homogena 
grund leder till vibrationer, sprickbildningar och sättningar i omgivande byggnader. 
 
Konsekvenser av kommunens förslag 
Då varken gaturum eller de äldre fastigheterna vid Övre Slottsgatan är byggda med hänsyn till den 
trafiksituation som råder idag eller utifrån de förslag som ges i Översiktsplan 2016 och 
innerstadsstrategin uppstår negativa konsekvenser. 
 
Konsekvenser av brist på förslag till en hållbar lösning på trafiksituationen är bl.a.: 

‐ Fortsatt dålig luftkvalité och skadliga partikelmängder med hälsorisker. 
‐ Fortsatt höga bullernivåer med hälsorisker och bristande livskvalité. 
‐ Fortsatta vibrationer i fastigheten vid tyngre trafik (bussar och lastbilar). 
‐ Risk för tillbud och fara vid transport av farligt gods i ett trångt gaturum. 
‐ Risker för oskyddade trafikanter i form av gångare och cyklister (cyklister väljer redan idag 

främst att använda gångbanorna på Övre Slottsgatan på grund av trafikmiljön på själva 
gatan vilket skapar ytterligare risker för gångtrafikanter). 

 
För de boende innebär det även vardagliga negativa konsekvenser som att ursprungliga luftventiler 
mot gaturummet är oanvändbara på grund av rådande trafiksituation samt att det inte på grund av 
luftkvalité eller buller går att öppna fönster eller vädra. Sömn blir störd. För bostadsrättsföreningen 
som fastighetsägare innebär det vibrationer i huskroppar och nedsmutsning av fasader. 
 
För Uppsala kommun innebär förslagen att de överordnade målen om en hållbar utveckling och 
målen om en god livsmiljö inte uppnås samt att gällande miljökvalitetsnormer riskerar att inte 
uppfyllas. 
 
Övre Slottsgatan ligger i en del av Uppsala med stora kulturmiljövärden. Trafiksituationen skapar 
också idag en stark barriäreffekt mellan området kring domkyrka och universitetshus gentemot 
Carolina Rediviva och Carolinaparken samt även Uppsala slott. En förändring av trafiksituationen 
innebär att ett bättre sammanhang för besökare och boende skapas i ett av Uppsalas mest centrala 
kulturområden. 
 
Förslag till revidering av dokumenten och direkta åtgärder I Översiktsplan 2016 och 
innerstadsstrategi behöver nya trafiklösningar tas fram väster om Fyrisån; inte för att i första hand 
medge utökad trafik utan för att omhänderta en oacceptabel trafiksituation idag. I en växande stad 
kommer åtgärder att bli allt svårare att vidta i takt med förtätning och utbyggnad av staden varför 
detta måste inplaneras och påbörjas redan tidigt i Översiktsplan 2016 och i föreliggande 
innerstadsstrategi. 



 
Föreslås revidering av Översiktsplan 2016 och innerstadsstrategi med lösningar för reduktion av trafik 
i aktuellt område, exempelvis en trafikled väster om Fyrisån utanför innerstaden i syfte att lösa en 
redan oacceptabel trafiksituation på västra sidan om Fyrisån i innerstaden och därigenom skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling. Detta behov har för övrigt angivits i tidigare översiktsplaner från 
Uppsala kommun. 
 
Problemet med en oacceptabel trafiksituation finns redan idag och därför måste även kortsiktiga 
åtgärder snarast vidtas. Exempel på sådana är att direkt förbjuda genomfartstrafik (vilket 
avstängningen under arbeten med ”paradgatan” visade var möjligt), öppnande av alternativa 
trafikvägar såsom den idag avstängda Villavägen för att fördela trafik. Förbud mot dubbdäck på Övre 
Slottsgatan, tillse att tyngre trafik som bussar och lastbilar leds andra vägar samt bulleråtgärder m.m. 
i fastigheter. 
 
Föreslås direkta konkreta åtgärder för att kraftigt begränsa trafiken på Övre Slottsgatan i syfte att 
redan på kort sikt omhänderta dagens problem. En aktuell uppdaterad åtgärdsplan med översedda 
ingångsvärden tas fram så att gällande miljökvalitetsnormer innehålls. 
 
För Bostadsrättsföreningen Slottsgårdarna 
 
 
Jari Kokko              Gunnar Holm 
Ordförande              Styrelseledamot 
Övre Slottsgatan 8 A    Övre Slottsgatan 8 B 
753 10 Uppsala  753 10 Uppsala 
 























BRF Bruno Klockargatan 1 kräver att bli remissinstans när det gäller ev indragning av hpl 
Seminariegatan. Galdermas HK, Folktandvård, förskola och musikskola på Seminariet, en åldrande 
befolkning i Klockargatsområdet, fler påstigande på Seminariegatan än på hpl Klockarängen, 
Stadsmissionens center för migranter på Seminariegatan gör sammantaget att Seminariegatans hpl 
till och från staden ska få vara kvar. 
 
BRF Bruno föreslår vidare att nuvarande linje 9 förlängs och istället vänder på Fyrisvallsgatan i höjd 
med Gimogatan (vändning vid det s.k "Skeppet". När Gimogatan och på andra sidan gamla Hallsjö 
brädgård är fullt utbyggt c:a 2020 så har det tillkommit 1000‐tals nya bostäder då är det klokt att ha 2 
linjer (13 o 9) i varsin riktning som går mot city. 



Styrelsen för Brf Rickomberga Kulle anser att busslinje inne i Rickomberga(dragning som linje 
22)fyller ett stort behov för boende i området. 
Om den möjligheten åka allmänna kommunikationer försvinner försvåras möjligheter för boende i 
området att pendla inom/utanför Uppsala tätort. Det försvårar även för boende som ska följa barn 
till förskola eller liknande. I dagsläget ser vi som nyttjar buss 22 att den ofta är fullsatt vanliga 
restider som morgon/förmiddag och eftermiddag/kväll. 
Styrelsen för Brf Rickomberga Kulle hoppas att UL ändrar i sitt förslag till busslinjenät och ger våra 
boende möjlighet till en fortsatt bra möjlighet till allmän kommunikation med buss som trafikerar 
Otto Myrbergs väg i Rickomberga till Uppsala City.  
För Brf Rickomberga Kulle/Evert Århammar 
 



Uppsala 2016‐02‐24 

Synpunkter angående ny dragning av busslinje 22 

Brf Rickomberga Äng har tagit del av ”Strategier för stadstrafiken i Uppsala” med tillhörande förslag 

om ny linjedragning och kan konstatera att det för boende i vår brf kommer att innebära betydande 

försämringar. 

Vi har en förståelse för de tankegångar som framläggs i er strategi och instämmer i att rakare linjer 

och tätare trafik är ett sätt att förenkla och transportera fler människor samtidigt som man gör 

kollektivtrafiken mer attraktiv. Detta måste dock ske med viss insikt om att man inte alltid kan resa 

från A till B den rakaste och snabbaste vägen. 

Linje 22 går idag förbi Brf Rickomberga Äng (Polhemsgatan 2‐8), via Otto Myrbergs väg. I den nya 

tänkta linjedragningen kommer inga busslinjer att passera Otto Myrbergs väg utan närmsta hållplats 

blir förlängningen på Luthagsesplanaden vid korsningen med Hildur Ottelinsgatan. 

För de boende på Polhemsgatan 2 kommer detta innebära en gångsträcka på ca 650 m (ref Google 

maps). För boende på Polhemsgatan 6‐8 blir sträckan ca 100‐150 meter längre. Enligt er strategi är 

en acceptabel standard inom tät bebyggelse 500 meter (fågelvägen 400 m). I dokumentet ”Strategier 

för stadstrafiken i Uppsala” finns ingen aspekt på tid för att komma till närmsta hållplats. Från 

Polhemsgatan tar det mellan 10 och 15 minuter i lagom promenadtakt.  

Många boende i vår Brf är äldre och har svårt att gå. Vi har även många barn i området som 

använder buss som färdmedel både till/från skola och olika aktiviteter. Med en planerad flytt av 

hållplats till förlängningen av Luthagsesplanaden kommer detta att betyda en ökad risk, 

Luthagsesplanaden måste korsas för att nå hållplatsen. Vintertid plogas inte heller vissa sträckor av 

trottoarerna på Otto Myrberg väg, vilket ytterligare försvårar för boende att ta sig till bussen vid ny 

sträckdragning av linje 22. Gångvägen mellan Rickomberga Äng (Polhemsgatan) och Rickomberga 

Park och Gård (Gösta Wahlströms väg) plogas eller sandas inte heller vilket omöjliggör framkomlighet 

denna väg. 

Utöver detta planeras för ytterligare byggnation inom Rickomberga vilket gör att fler människor 

kommer att bo inom området och ställa krav på kommunal kollektivtrafik till/från centrum. 

Vi vill därför från Brf Rickomberga Ängs sida uppmana er att tänka om vad avser dragning av 

busslinjer och upprätthålla den standard, som vi har idag vad avser linje 22 (antalet turer har redan 

försämrats på kvällar) samt att ni även upprätthåller den standard som ni själva satt i er strategi med 

avseende på acceptabel standard inom tät bebyggelse. 

Ni är välkomna ut till Rickomberga för en promenad och själva se vilka avstånd vi pratar om. 

Med vänliga hälsningar 

 

Bengt Dahlberg 

För styrelsen Brf Rickomberga Äng 



Som mångårig boende i Ekeby Flogsta samt nuvarande ordförande i bra Riksbyggen Uppsalahus 25 
önskar jag påpeka följande: 
 
¤Direktförbindelse mellan Flogsta/Ekeby och Eriksberg verkar saknas. Detta riskerar att drabba barn, 
ungdomar, äldre och andra icke bilburna invånare i Flogsta och Ekeby som behöver ta sig till skolor, 
äldreboenden, folktandvård, apotek, bibliotek eller vårdcentralen i Eriksberg. 
 
¤Direktförbindelse från Ekeby och Flogsta till stora arbetsplatser som Akademiska BMC, Ångström 
och Ultuna saknas i det föreslagna linjenät et. Detta upplevs som en försämring av många boende. 
 
¤Den nya dragningen av Flogsta busslinje kommer på gott och ont trafikera tätt bebyggda delar av 
Ekeby där många skolbarn passerar, exempelvis Nordengatan i rusningstrafik.  Hastigheten bör där 
hållas nere. 
 
¤Boende i brf Riksbyggen Uppsalahus 25 befarar att bullernivåerna kan bli besvärande i lägenheterna 
längs Nordengatan.  Kan busshållplatsen på norra sidan gatan flyttas längre västerut? Det skulle 
troligen minska en del av bullerproblemen. 
 
Med hopp om en konstruktiv dialog, 
Åsa Eriksson Nordesjö 
Boende på Helsingfors gatan 
Ordförande i Brf Uppsalahus 25 
 



Målet för det nya linjenätet sägs vara bättre kommunikationer åt alla. Så är det dock inte. Förslaget 
saknar helt känsla för att göra det lätt att färdas kommunalt. Bergsbrunna, Nåntuna och Vilan är 
särskilt missgynnade; en indragen linje och en som skall gå en lång omväg till Centrum. Den linje som 
skall motsvara nr 20 bör ha samma sträckning som linje 20 har nu. Motivering: Den är en direktlinje 
till Samariterhemmet och Akademiska sjukhuset för såväl patienter som besökare. Det gäller också 
anställda vid dessa sjuk‐hus som nu kommer snabbt fram till sina arbets‐platser. Även för studenter 
och skolungdomar är nuvarande linje 20 fördelaktig. 
Enligt förslaget till nät måste resande från t.ex. Bergsbrunna byta en eller två gånger för att an‐knyta 
till motsvarande 20:ans linjesträckning. 
Det betyder längre restid och det blir tröttsammare, särskilt för gamla, sjuka och rörelsehindrade. 
Det är faktiskt ett dåligt förslag, eftersom det innebär en kraftig försämring för alla som bor i 
ovannämnda områden. 
Brf Apelbacken, Nåntunavägen 3 
 
 



Hej vi är en samfällighetsförening som heter Nåntuna‐Thunis och ligger ca 1 km (Längs 
Hemslöjdsvägen)från ändhållplatsen vid Nåntuna linje nr 22. (Vävstolsvägen) Vi är ett dussin hushåll 
som alla har barn och vi vill lyfta fram argumenten att busshållplatsen är viktig utifrån våra barn. 
Några av dem har redan börjat ta bussen för att kunna nå skolor och fritidsaktiviteten inne i stan. Vi 
skulle självklart helst se en linje längs Hemslöjdsvägen men kanske även/ eller en gång/cykelväg 
genom skogen till det ännu större området Nåntuna backe. Vi är även några som inte har körkort och 
då får ta bussen tre gånger så långt borta. Vad är anledningen att hela södra Nåntuna inte ska ha 
någon busslinje? Det står att vi finns inom tättbebyggt område men vi har snart mycket långt till 
busshållplats. Detta kommer att resultera att fler av oss måste köpa ytterligare bil ‐ hur går detta 
ihop med kommunens miljötänk? 
 
Anna Haid på uppdrag av styrelsen i samfälligheten Nåntuna‐Thunis 
 



Som styrelse för Nåntuna Lugnets Samfällighetsförening framförs här synpunkter på det nya förslaget 
till busslinjer. 
Planen som den ser ut idag lämnar Lugnet helt utan kollektivtrafik. Vi är ett 50‐tal hushåll med många 
barn i olika skolåldrar, som skulle få Sunnersta (ca 2 km) eller ICA‐Sävja (ca 5 km) som närmsta 
anslutningspunkter. Dessa nås via trafikerade småvägar utan vägrenar eller länsväg 255, alla utan 
gång‐ och cykelvägar. Skolskjuts finns, men endast vid ett par tillfällen på dagen, så vill barnen ta sig 
till aktiviteter eller kompisar finns alternativen cykla, gå eller få skjuts. På sträckan mot Sunnersta är 
hastighetsgränsen 70 km/t, 80 km/t på länsväg 255 och mot Nåntuna/ICA Sävja 50 km/t och alla utan 
belysning och med mycket trafik. Det finns ingen som kan känna sig trygg med att låta barnen tar sig 
på egen hand dessa vägar. 
Det är redan idag dåliga förbindelser, men ändå finns det ett alternativ som går längs länsväg 255 
under rusningstid. Med det nya förslaget tvingas alla ta bil för att komma till och från området, vilket 
inte kan ligga i linje med den ökade fokusen på miljön. 
Utöver att ha kvar/förbättra de bussmöjligheter som finns idag borde alternativen för cykelvägar ses 
över och då räcker det inte att endast titta på kortaste sträckan till en bussförbindelse (Sunnersta). 
Det naturliga skolområdet för barnen är Nåntuna och Sävja och många vuxna jobbar i östra Uppsala 
och skulle därmed förlänga resan avsevärt om man skulle ta sig via Sunnersta. Cykelväg med 
anslutning till cykelvägar i Nåntuna behöver tillkomma. Ska man få folk att använda kollektivtrafik 
måste alternativen vara rimligt attraktiva, annars kommer bilen vara första alternativet. 
 
För styrelsen för Nåntuna Lugnets Samfällighetsförening 
 
Marianne Boysen 
Ordförande 
 
PS: Brevet skickas även till registrator för Uppsala Kommun och Landsting 
 
 



Synpunkter lämnade för radhusföreningen Höjdmätaren, Uppsala. 
Föreningen består av boende vid Flottiljgatan i Bärby Hage. 
 
Vi är kraftig emot den föreslagna indragningen av busstrafiken i Bärby Hage. Gångavståndet från den 
bortre delen av Bärby Hage till den föreslagna hållplatsen vid Tunabergskyrkan blir mycket lång och 
besvärlig för främst många äldre. 
 
Indragning av busstrafiken i Bärby Hage kommer att medföra ökat bilanvändning för personer med 
tillgång till bil och ett kraftigt försvårande med transporter för personer utan bil. 
 
Alternativet med att nyttja hållplats på väg 600, kan inte ses som ett lämpligt alternativ, särskilt i de 
fall de resande skall korsa vägen. Det innebär en ökad risk för olyckor. 
 
För radhusföreningen Höjdmätaren 
 
Håkan Westin 
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                                                       751 44  Uppsala 

 

 

Förslag till ett nytt linjenät för Uppsalas Stadsbussar, Dnr KTN2015-0020 

Ekeby Flogsta samrådskommitté representerar 7 bostadsrättsföreningar, 6 samfälligheter och 
en hyresgästförening med totalt 1248 hushåll.  

Sammanfattningsvis anser samrådskommittén följande: 

  En av stomlinjerna måste gå igenom Ekeby och Flogsta. 

 Ingen förlängning av hållplatsavstånd, 

 Linje 21 från Stenhagen till Ultuna ska finnas kvar eller ersättas,  

 Buss nr 4 eller motsvarande bör finnas kvar för att täcka Ekeby fabriksområde. 

Idag har boende i Ekeby och Flogsta möjlighet att använda buss nr. 2, 4, 5, 21, 22 och 41. Det 
ger väldigt många fler möjligheter än vad den röda stomlinjen, som bara går i områdets 
ytterkant, och endast en kompletteringslinje kan ge. Förslaget innebär en kraftig försämring 
för de boende i området. Detta betyder att många människor i området inte kan åka buss till 
skolor och arbetsplatser. 

Ekeby fabriksområde med skolor, studentboende, vårdcentral och många arbetsplatser saknar 
helt närhet till buss. 

Kompletteringslinjen genom Flogsta och Ekeby planeras att ha 10 minuters trafik. Linjen har 
stora fördelar. En stomlinje genom Ekeby och Flogsta liknande dagens linje 2 samt en 
kompletteringslinje ungefär som planerad men med lägre turtäthet skulle ge en bättre 
avvägning mellan tillgänglighet och  turtäthet. 
 

Bakgrund 

Ekeby Flogsta samrådskommitté anser att förslaget går stick i stäv med politikernas uttalade 
vision om att fler och fler ska åka kollektivt. På Kollektivtrafikförvaltningens sida står att läsa 



om UL:s vision: "En viktig del av lösningen är en effektiv, hållbar och pålitlig kollektivtrafik. 
Vår ambition är att underlätta vardagen för alla som reser i vår region". Det underlättar inte 
vardagen att avståndet till hållplatserna blir längre. 

Vid utformning av ett linjenät för bussar är det viktigt att tänka på att man kör människor. Det 
nya förslaget på linjenät har mycket fokus på snabbhet och inte på hur man lockar människor 
att åka buss. En viktig del i förslaget är att hållplatserna glesas ut och det blir längre mellan 
hållplatserna. Det försvårar för personer med olika fysiska och medicinska 
funktionshindernedsättningar som astma. KOL och hjärtproblem, att åka buss. Denna princip 
motverkar möjligheten att flera människor ska åka buss istället för färdtjänst. Generellt finns 
det även en gräns för hur långt människor är villiga att gå till en hållplats för att åka buss. För 
familjer utan bil blir det mycket jobbigt att gå mer än 400 meter från hållplatsen till bostaden 
när man handlat varor.  

Som resenär är det den totala restiden inklusive den tid det tar att gå till och från hållplatsen 
som är intressant. Vi tror att få resenärer är intresserade av att vinna 2 minuters restid med 
buss om gångtiden till hållplatsen i stället ökas. 

Det är även en kostnadsaspekt. Kommunen har installerat många miljoner i nya hållplatser 
som är handikappanpassade och nu vill man ta bort eller flytta många av dessa hållplatser. 

Enligt presenterade beräkningar får 66 % av resenärerna det bättre med snabbare restid men 
övriga får längre restid. Risken är dock stor att det totalt sett innebär färre resenärer 

Det är viktigt för de boende att det går reguljära busslinjer dit man vill åka. Alla har inte bil 
och vill inte skaffa sig bil heller. Om linjenätet ändrar sig, kan därför förutsättningarna för 
boendet ändras radikalt.  

I förslaget ingår fem stomlinjer, en ringlinje, fem kompletteringslinjer och tre mjuka linjer. De 
mjuka linjerna finns inte med i förslaget, så det framgår inte var de kommer att gå i framtiden. 
Det finns inte heller uppgift om vilka hållplatser som kommer att finnas kvar vilket gör hela 
förslaget svårbedömt. (Beslut om linjenätet tas i april 2016 men beslut om hållplatserna tas 
först i maj 2016 vilket tyvärr inte alls framgår av tidplanen i förslaget.)  

Ekeby Flogsta 

När det gäller Ekeby och Flogsta är det svårt att förstå varför en frekvent stomlinje som buss 
nr 2 tas bort. De som bor inom Ekeby och Flogsta måste gå bort till Luthagsesplanaden för att 
snabbt kunna åka in till centrum. Det finns säkert ett större kundunderlag för bussar som går 
in i Ekeby och Flogsta jämfört med att köra bussen längs Luthagsesplanaden och 
Enköpingsvägen.  

Det är positivt att ”Mörkblå kompletteringslinje” trafikerar radhusområdet i södra delen av 
Flogsta med 10-minuterstrafik i både högtrafik och övrig tid. Turtätheten är viktig för att inte 
inbjuda till ökat bilåkande. Det är oklart utifrån kartan exakt var denna linje är tänkt att utgå, 
men vi förutsätter att det är från nuvarande linje 2:s ändhållplats så att Säves väg och Noreens 
väg är väl trafikerade. 

Nuvarande linje 21 som går från Stenhagen till Ultuna är en mycket populär tvärlinje för både 
studenter och yrkesarbetare och bör vara kvar. Ungdomar som bor i Ekeby kan 



fortsättningsvis inte åka buss till Lundellska gymnasiet om linje 21 läggs ner. Det minskar 
även tillgängligheten till Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. 
Det är olyckligt att förslaget inte omfattar någon linje som motsvarar dagens linje 21 med en 
tvärförbindelse mellan Stenhagen/Flogsta och arbetsplatserna vid Akademiska sjukhuset, 
Science Park, Biomedicinskt centrum, Ultuna mm utan att ta omvägen över centrum. Denna 
linje är mycket väl använd, och det vore inte bra för kollektivtrafikåkandet om den 
möjligheten försvann.  
Även linje 4 som används av många som bor i Ekeby, bör var kvar. Linje 4 är en snabb 
utmärkt linje från Ekeby. Den utgår från Hågaby och går genom Eriksberg till Ekeby. 
Förslaget att avveckla linjen medför att Ekebygymnasiet och de många elever som nu 
använder linjen står utan hållplats. Det föreslås att linje 4 istället ska trafikera Norbyvägen till 
Dag Hammarskjölds väg. Den sträckan trafikeras av nuvarande linje 7 och så ska det vara 
även i förslaget.  Det finns ingen anledning att trafikera  den sträckan med två busslinjer 
utifrån befolkningsmängden. 

I samrådsredogörelsen anges att ”Totalt under alla samrådsmöten deltog 46 invånare”. Det är 
otroligt få. 

I samrådsredogörelsen finns dock ett bra förslag: ”Skulle vilja se en ”studentlinje”. Flogsta – 

Ekeby – St Johannesgatan – Villavägen – Dag Hammarskjöldsväg – Polacksbacken – Ultuna. 

Utan att passera centrum. Idag tar det lång tid att åka buss från Studentbostadsområdena 

Triangeln/Studentstaden/Rackarberget till Campusen EBC, BMC, Ångström, Ultuna. Samt 

från Flogsta till Engelska parken/Carolina. Hade uppskattat en sådan linje väldigt mycket 

när jag var student.” 

Samrådskommittén delar ovannämnda förslag. 

Vi ifrågasätter även att en stomlinje går till Håga men inte till Flogsta Ekeby. Det bor fler 
människor i Ekeby Flogsta och dessutom finns långt framskridna planer på att bygga fler 
studentbostäder i området. 

I remissunderlaget saknas en analys av resandeströmmarna med dagens linjenät och hur det 
förändrades vid införandet av stomlinjer. En sådan analys skulle ha gett ett mycket bra 
underlag för att förstå hur det nya förslaget kan leda till effektiv, hållbar och pålitlig 
kollektivtrafik. 

Det är viktigt att turtätheten inte försämras under sommaren. 

Sammantaget innebär det nya förslaget till busslinjeenät flera försämringar för busstrafiken i 

Ekeby  Flogsta:  

 Stomlinje 2 avvecklas. 

 Busslinjerna 4 och 21 avvecklas. 



 Länge avstånd mellan hållplatserna. 

Vi yrkar följande: 

 En av stomlinjerna måste gå igenom Ekeby och Flogsta. 

 Ingen förlängning av hållplatsavstånd. 

 Linje 21 från Stenhagen till Ultuna ska finnas kvar. 

 Buss nr 4 eller motsvarande bör finnas kvar. 

 Ingen stor neddragning av turtätheten under sommartid 

 

 

 

Astrid Mäkitalo, Oslogatan 38, 75264 Uppsala;  astridmakitalo@hotmal.com 

sammankallande i Ekeby Flogsta samrådskommitté  

Ekeby-Flogsta Samrådskommitté, ESK, bildades 1983 och är ett samarbetsorgan för 
boendeorganisationer i Ekeby-Flogstaområdet. ESK fungerar bl a som remissinstans i 
planfrågor och representerar f n 1248 hushåll.  
Hemsida: http://ekebyflogsta.org/” 
 



Hej! Vår samfällighetsförening på Säves väg i Flogsta hade årsmöte 18 mars och mötet beslöt att 
ställa oss bakom Uppsala‐Ekeby samrådskommittés remissvar. 
 
Egen komplettering: Att överge ändhållplatsen för linje 2 som byggdes med toa och allt med både 
möda och pengar, var det förra året, verkar vara, med förlov sagt, bra korttänkt. Inger inte 
förtroende för hur våra skattepengar används precis! Lycka till med arbetet! Britt Andersson, kassör i 
Säve‐Brusewitz samfällighet 
 
 



Vi protesterar mot ULs förslag att lägga ner busslinjerna 9 och 4 i Salabacke. 
Det är bra att bygga ut busslinjer med tät och snabb trafik. Det gör att bussen i många situationer blir 
ett bra alternativ att välja. Men det löser inte problemen vid alla resor, utan snabblinjerna måste 
kombineras med ett mer finmaskigt linjesystem när närhet är viktigare än snabbhet. 
I förslaget står: "Bekvämt – Gå lite längre, bussen går oftare!" Hur kan det vara bekvämt i så fall? 
Bussen borde gå ofta men man ska väl inte behöva få det längre, i det här området t ex har ju ganska 
många rätt långt till bussen redan. Och det byggs längs Fyrislundsgatan, där de som kommer att bo 
längs med Johannesbäcksgatan fram till Källparksgatan också lättast borde kunna åka med 
nuvarande linje 9. 
För den som åker med tung eller skrymmande packning – t ex vid större inköp, eller semester‐ eller 
annan långresa – är näravstånd till bussen avgörande. En busshållplats 400 meter bort är inte aktuellt 
att använda. Däremot är det inga problem att anpassa resandet till en närbelägen busslinje som går 
var 20e eller 30e minut, om den totala resan kanske sträcker sig över en hel dag. 
I vår stadsdel bor många äldre, en hel del av dem har sämre rörelseförmåga. Då är avståndet till 
busshållplatsen ofta viktigare än snabbheten, särskilt när man ska bära hem tunga matkassar. 
Indragna busslinjer gör att behovet av färdtjänst ökar, vilket är en dyr trafik jämfört med 
busstrafiken. Att gå över den tätt trafikerade Vaksalagatan är inte en bra lösning, vare sig för den 
som går långsamt eller för större barn som åker buss på egen hand. 
Uppsala kommun vill ha levande stadsdelstorg, med service och samlingspunkter i närområdet för 
boende. Att ta bort busshållplatsen vid Brantingstorg är ur den synvinkeln inte acceptabelt. 
UL har en målsättning att fördubbla resandet med buss. Då behövs snabba busslinjer, men också 
kompletterande trafik med nära till hållplatsen. Det behövs förbättringar i busstrafiken, men inte 
försämringar! 
 
Årsmötet i Lokala Hyresgästföreningen Salabackar genom 
 
Sören Oscarsson, ordförande 
 
 





Till                                                        2016‐03‐26 
Upplands linjetrafik UL 
 
 
Ang. förslaget till nytt busslinjenät i Uppsala (Linjenät 2017 ‐ Ett utvecklat linjenät för Uppsalas 
Stadsbussar dnr KTN2015‐0020). 
 
Synpunkter 
Föreningen Vårda Uppsala har, så långt möjligt med det diffusa kartmaterial som varit tillgängligt på 
nätet och presenterats i dagstidningarna, tagit del av förslaget till nytt busslinjenät i Uppsala. Vi har 
också beaktat de påpekanden som från resenärers sida kunnat läsas i UNT och UT. De nyligen timade 
informationsträffarna, där den sista var så sent som den 18 februari, låg alltför tätt inpå den 28 
februari då synpunkter förväntades vara inkomna. En så viktig fråga får inte hastas igenom utan 
fordrar tid för eftertanke. 
 
Vi anser alltså som första synpunkt att tiden för inkommande med synpunkter bör utsträckas med 
minst ett par veckor, så att alla berörda hinner komma till tals, samt att ett tydligare kartmaterial 
måste offentliggöras och bli tillgängligt för alla. Den enda förstoringsmöjlighet som medges för den 
lilla översiktskartan på nätet är ofantlig och inte användbar för den som inte kan dra upp den på en 
vägg. De flesta har kanske bara mobil eller powerbook att tillgå. Även de bör få möjlighet till 
överblick över linjerna. Än värre är det för dem som ännu inte är datoriserade. En papperskarta i 
lämplig storlek med hållplatserna utsatta bör snarast tryckas upp och finnas att hämta hos UL i 
Resecentrum och på andra ställen där biljetter säljs eller, än bättre, distribueras till hushållen. 
 
På sistone har det blivit tydligt i trafiken, att kommunen satsar på stora bussar som ska rymma 
många passagerare och som kräver stort utrymme i gatumiljön, inte minst för att ta sig igenom de 
ibland i förhållande till stora fordon mycket små rondellerna. En annan viktig synpunkt på de ledade 
”dubbelbussarna” är att de är alldeles för stora i förhållande till innerstadsgatorna, något som blev 
uppenbart under den långa tid som ombyggnaden av Drottninggatan tog och trafiken måste ta andra 
vägar. En bättre storleksvariation i fordonsflottan borde övervägas också av det skälet att det under 
perioderna av glestrafik räcker med mindre fordon, som drar mindre drivmedel. 
 
Ledbussarna har blivit fler och fler och UL vill naturligtvis dels fylla bussarna, dels komma upp i fart 
vid körningen. Det är därför ingen överraskning, att det nya förslaget främst bygger på dessa 
förutsättningar och innehåller bl.a. utglesning av både bussleder och hållplatser. Från 
effektivitetssynpunkt och ekonomisk synpunkt, om man bara ser till busstrafiken som sådan, är det 
begripligt. Men det perspektiv som kommunen borde anlägga måste vara vidare än så och utgå från 
vad som är bra och önskvärt för kommunens invånare i alla åldrar i deras vardagliga resande och inte 
minst från vad som kan bidra till att minska biltrafiken. 
 
 
Med den åldersstruktur som vi ser i den närmaste framtiden handlar det bl.a. om att få en allt större 
pensionärsgrupp (40‐talisterna) att ta bussen i stället för bilen. Inte minst som det allra 
hälsosammaste alternativet, cykling, blir allt vanskligare för äldre i dagens trafikmiljö som främjar 
höghastighetscykling men utan att ha satsat på trafikregler för sådan. Pensionärerna, i alla fall de 
yngre i gruppen som ofta är någorlunda pigga, kan nog nicka bifall till UL:s uppmaningar att ta sig en 
promenad, men knappast i de situationer då de behöver förflytta sig längre sträckor, kanske med 
bagage, shoppingkassar mm. Då är klämmiga slogans om att gå 400 meter till och från hållplatsen 
inte något man är benägen att ställa upp på, utan då tar man hellre den egna bilen. Och de äldsta i 
pensionärsgruppen kommer i stället att behöva färdtjänst i än större omfattning. Inget av 
alternativen är önskvärt varken från miljösynpunkt eller samhällsekonomisk synpunkt. 
 



Inte bara de äldre är en viktig målgrupp för busstrafiken utan också småbarnsfamiljerna, som numera 
allt oftare har, inte bara ett utan ett par tre småbarn att transportera till daghem, vårdcentral mm. 
Inte heller den gruppen gynnas av förslaget om glesare mellan hållplatserna. 
 
När det gäller stadskärnan, inte minst väster om ån har det länge varit ett önskemål att en eller ett 
par mindre bussar (20/30 personer) nonstop och med täta hållplatser skulle trafikera mål som 
Upplandsmuseet, Slottet, Domkyrkan, Saluhallen, Universitetet m fl. En del av dessa mål kan nås 
endast med en – om man bär tungt eller är äldre eller handikappad – förhållandevis lång promenad. 
En sådan slinga kunde också underlätta för turister, som inte sällan har packningar att bära på. Vore 
det alltså inte läge precis nu för att lägga in en slinga i planen som trafikerar västra delen av centrala 
staden. Så länge konstmuseet blir kvar på slottet skulle en sådan slinga vara av stor betydelse för 
museet. Den bör starta vid Resecentrum, gå över Stora Torget och nå västsidan av centrum via 
Nybron, sedan Fyris torg  –Upplandsmuseet – S:t Eriks torg med Saluhallen – Domkyrkan och 
Gustavianum – Universitetet via Sankt Larsgatan/Sankt Olofsgatan (ev. 2 hållplatser, en vid Sankt 
Olofsgatan, en vid Ö Slottsgatan bakom Universitetet för att försörja universitetets båda ingångar)   – 
Carolina – Slottet – Nedre Slottsgatan – Flustret (närhet till Akademiska sjukhuset) – Islandsbron – 
Bäverns gränd – Resecentrum. 
 
Det ser ut som om två linjer passerar Stora Torget. Det är bra. Det bör vara möjligt att ta sig dit med 
åtminstone ett par busslinjer. De nuvarande busskurerna är mycket eleganta och kandelabern utgör 
en attraktiv trafikdelare. Väntande resenärer befolkar torget, vilket är bra för ordningen. Också med 
tanke på bussarnas storlek är det bra att hållplatserna blir på torget och inte i något av de 
förhållandevis trånga gaturummen närmast torget, d.v.s. Drottninggatan före Nybron eller 
Vaksalagatan före Kungsgatan. 
 
För Föreningen Vårda Uppsala 
Uppsala dag som ovan 
 
 
PO Sporrong,            Ulla Björkman,  Anna Nilsén, 
tf ordförande           ledamot                 ledamot 
 
 



Vilangårdarnas Samfällighetsförening Uppsala Till UL Ang. nya planer för busstrafiken 
 
Styrelsen har genom ombud tagit del av de föreslagna förändringarna för busstrafiken som kommer 
att påverka de boende på Källarbäcksvägen 1‐49 och Nåntunavägen 34A‐F och 36A‐G. 
Vi önskar framföra följande synpunkter: 
‐ vi vill ha garantier för att minst en busslinje (nuvarande 20), går Nåntunavägen genom Vilan med 
hållplats Källarbäcksvägen 
‐ vi skulle vara betjänta av en busskur vid Källarbäcksvägen med riktning mot centrum 
‐ att linje motsvarande nuvarande buss 5 behåller hållplats Vilan som behöver byggas ut av 
säkerhetsskäl. ¬¬Vi är dessutom övertygade att fler skulle nyttja denna hållplats om den vore 
utrustad med en kur. Särskilt äldre och barn skulle då mer lockas att bruka den 
‐ att eftersom linje 22 tydligen tas bort måste turtätheten för buss 20 ökas, särskilt som den tänks 
köra en längre sträcka över COOP (helst var 10:e minut åtminstone morgon och em.), och att turen 
har regelbundna turer även under lördagar och helgdagar. Om buss 20 blir ensam att forsla all 
personal och alla skolbarn om mornarna, behövs tillräcklig turtäthet. Alla kan inte gå ut till 5:ans 
hållplats. Dessutom är bussen redan full flera morgonturer när den anländer hållplats på 
Källarbäcksvägen, så att man får stå/ trängas. Detta medför otrygghet och stor obekvämlighet. 
2016 02 26 
Kenneth Ritzén,  å samfällighetsföreningens Vilangårdarna vägnar, 
 Styrelsen:  Anders Jansson, Ulrika Yngve, Stefan Ekbladh,      Birgitta Fredriksson, Kenneth Ritzén 
 
 



Yttrande från Gamla Upsala Hembygdsförening över förslag till nytt busslinjenät i Uppsala 
 
Remissförslaget anger: 
”Enklare, snabbare och mer bekvämt är tanken bakom det nya linjenätet” 
”Ett enkelt linjenät med smidiga byten” 
”I systemet finns utpekade knutpunkter där möjligheten för smidiga byten är god. ” 
Synpunkter: 
•       Avskärmar boende i Gamla Uppsala och vissa delar av Nyby och Nyby gård väster om Gamla 
Uppsalagatan. 
•       De väsentligaste samhällsfunktionerna för boende i angivna områden som vårdcentral, 
barnavårdscentral, apotek och post har samlats vid Heidenstams torg och nås endast med stomlinje 
2. Där ligger även en av församlingens tre kyrkor med aktiviteter för olika åldrar såsom körsång, äldre 
och ungdomsgrupper mm. Även skolförvaltningen har Heidenstam som serviceplats med von Bahrs 
skola som rekommenderad skola för klass 6‐9 för skolbarnen i Gamla Uppsala och Nyby. 
•       Gångavstånd till hållplats för stomlinje 2 från vissa av dessa delar kommer att bli längre än 550 
m 
•       Regionbuss kan utnyttjas för resor till stadens centrum men någon bytespunkt till stomlinje 2 
för att nå vårdcentral etc vid Heidenstams torg har inte anvisats i förslaget. 
•       Regionbuss nuvarande 110‐115 har skärningspunkt med stomlinje 2 först vid resecentrum? 
Varken enkelt, smidigt eller bekvämt. 
•       Gynnar inte kommunens miljösträvanden då bilåkning kommer att användas i större 
utsträckning än tidigare eftersom buss inte kan utnyttjas för flera tidigare resmål. 
•       Missgynnar turismen, Gamla Uppsala är ett riksintresse och kan endast nås av regionbuss med 
visst avstånd från hållplats till museum och kungshögarna. Regionbussarna har glesare mellan 
turerna än stadsbussarna. Det underlättar mycket för turister att kunna ta en buss där man ska gå av 
vid ändhållplatsen istället för att behöva vara rädd för att missa hållplatsen för avstigning. 
 
Rekommendation 
Behåll dragningen av nuvarande linje 2 för stomlinje 2 till Groaplan och låt stomlinje 3 gå vidare till 
Gränby köpstad. 
 
På uppdrag av styrelsen för Gamla Upsala Hembygdsförening Kjell Svensson Sekreterare 
 



Bergsbrunna Egnahemsförening    2016-02-28 
Åke Bruce 
Skogsvägen 11       UL 

757 56  UPPSALA      regostrator.ktf@lul.se 
akebruce@gmail.com      Uppsala 
 
Synpunkter på linjenät 2017 
Bergsbrunna Egnahemsförening har varit aktiv sedan 1922. Styrelsen har bett de boende om 
synpunkter på nytt busslinjenät. Dessa är inarbetade i skrivelsen  
 
Sammanfattning 
Tabell som visar hur Bergbrunnabors behov tillgodoses av alternativen, ”gamla 20” respektive UL:s 
förslag. Det bästa alternativet har fått ett plustecken. De listade behoven är till stor del desamma 
även för Vilan och Nåntuna. 
 

Nr Behov ”gamla 
20” 

UL:s 
förslag 

1 Att komma till ICA-affären i Vilan och Willys Kungsgatan +  

2 Att komma till Coop/IKEA och post - + + - 

3 Att komma till centrum +  

4 Att komma till UAS, Samariten, apotek mm +  

5 Att komma till skolor/arbetsplatser längs Dag Hammarskjölds väg +  

6 Turtäthet  + 

7 Få byten +  

 
Förtydliganden eller kommentarer till tabellen: 
 
Röd linje är nuvarande linje 5. Ljuslila linje ersätter nuvarande 20 och från centrum linje 9. Den 
går Bergsbrunna-Nåntuna-Boländerna-Sparbankshuset-Hällbygatan. 
 
1. Bergsbrunna bor många som är mer eller mindre rörelsehämmade. För dem liksom för många 
andra är det viktigt att kunna komma till affären i Vilan. Nu har 20 under högtrafik hållplats 
Havrevägen, men den skulle försvinna. För många blir det för långt att ta sig från Nåntunavägen 
eller Sävja kyrka. 
 
2.Förslaget ger direkt resa till posthanteringen vid COOP. Men posthanteringen flyttar till Willys på 
Kungsgatan denna vår. Då är det viktigt att komma dit, vilket går med 20 idag. 
Däremot är det för många positivt att ljuslila linje går till Boländernas handelsområde. 

 
3. För dem som behöver komma snabbare till centrum än med den ljuslila linjen är det viktigt att 
enkelt kunna byta till den röda linjen. Det är svårt med det nya förslaget. Första gemensamma 
hållplats blir Kuggebro, men då har man redan tvingats fara runt hela Nåntunavägen. Motsvarande 
sker på hemvägen. Och om man på hemvägen byter vid Nämndemansvägen måste man gå genom 
GC-tunneln under 255 och sedan korsa Skogsvägen för att komma till hållplatsen Sävja kyrka. 
 
 
4. Alla, i synnerhet de äldre, behöver komma till vårdinrättningar som Samariten, apotek och 
tandläkare, UAS och Vårdcentralen Centrum. Det går direkt med 20 och 22 nu, men inte med den 



ljuslila linjen. De som behöver vård kan ha svårt med byten till röd linje som har hållplats vid 
Resecentrum. Om det blir en hållplats på Vaksalagatan kan man där byta till gul eller grön linje till 
UAS. Med dessa linjer kan man även komma till de många arbetsområdena i sydvästra Uppsala. 
 
5. Många gymnasieelever från områdena går i Lundellska skolan i Ulleråker. Dit går nu 20 utan 
byten. De kan fara med ljuslila linje till IKEA och där byta till mörkgul linje (ringlinjen) som 
planeras gå Kungsängsleden och förbi Lundellska skolan. Från Sysslomansgatan är det gångavstånd 
till Katedralskolan. 
 
7. Enligt alla resvaneundersökningar är byte det som ger mest missnöje med busstrafiken. Med det 
nya förslaget blir bytena fler. 
 
Förslag på justeringar i UL:s förslag för att bättre tillgodose Bergsbrunnas, Nåntunas och 
Vilans behov. 
 
Flyttade hållplatser: Det finns nu hållplatser för 20 vid Sävja kyrka. De bör flyttas närmare 255 för 
att underlätta byte med röd linje, t.ex. alldeles öster om nedfarten till GC-tunneln. Då kommer man 
även närmare affären. Än bättre vore om kommunen kunde få Trafikverket att medge flyttade 
hållplatser på 255 till alldeles söder om rondellen vid Nämndemansvägen. Dessa hållplatser kan bli 
gemensamma för röd och ljuslila linje, och resenärerna behöver endast ta sig över vägen för byte. 
För att öka trafiksäkerheten bör man då renovera kotunneln under 255 och ansluta den till 
hållplatserna. Med dessa hållplatser kommer kunderna betydligt närmare affären i Vilan. 
 
Annan sträckning i city: Ljuslila linje föreslås gå till Stationsgatan-Vaksalagatan för att svänga till 
höger på Kungsgatan. Då förloras närheten till vård. Bättre för resenärerna vore om den ljuslila 
linjen, när den kommer från Bergsbrunnagatan till rondellen, i stället för Stationsgatan körde 
Strandbodgatan västerut. Då kan den svänga åt höger vid Kungsgatan så att vårdbehövande når 
Samariten och vårdtjänsterna på Kålsängsgränd. Sedan kan den fortsätta Kungsgatan till 
Resecentrum Kungsgatan, dels för att där finns alla behövliga bytesmöjligheter, dels för att komma 
nära Vårdcentralen Centrum alldeles vid övergångsstället från A1. 
 
Det är föga välbetänkt att låta ljuslila linje gå 9:s resväg i Luthagen. Det är få från Bergsbrunna som 
har resmål där. Mer nytta skulle en sträckning till arbetsplatser och affärer i Librobäck ge. Men 
helst borde den ljuslila linjen efter Resecentrum Kungsgatan ha samma resväg som 20 har nu, 
åtminstone till Ultuna. Då nås de flesta väsentliga mål utan byte. 
 
 
Andra synpunkter och rekommendationer. 
God kollektivtrafik behövs för gymnasieelever, pensionärer och för alla som helst inte tar bilen. 
Förslagen ovan syftar till att göra kollektivtrafiken effektivare och mer attraktiv, så att bilen till 
vardags kan få stanna hemma. 
 
Hållplatser föreslås kräva maximalt 400 meter avstånd fågelvägen, en halv kilometer gångavstånd. 
Detta är för långt avstånd för dem med begränsad rörlighet och är en väsentlig ökning från dagens 
norm. Eftersom byten i sig är negativa måste också eftersträvas att byten ska kräva högst 50 meters 
gångavstånd. 
 
Längre avstånd till hållplats, fler byten och längre till vård tvingar flera pensionärer och andra med 
nedsatt rörlighet från buss till färdtjänst, vilket blir dyrt för kommun och miljö. 
 
Alla de som vill komma snabbt till tåget bör få ett effektivt byte till röd linje vid affären i Vilan. 
Hem blir det ofta längre väntetid vid bytet. Att fara med ljuslila linje till tågstationen ger lång restid, 



även om man vid Stationsgatan kommer närmare till tågen. Nu tar linje 20 förbi Havrevägen i 
högtrafiktid ca18 minuter till Resecentrum plus 5 minuter för gång till busshållplats och tåg,. Den 
ljuslila linjen från Bergsbrunna runt Nåntunavägen via Bolandsgatan tar minst 23 minuter. Inklusive 
gångväg till busshållplats och tåg blir tiden ca 27 minuter. Då blir turen endast något kortare än 
tiden för det direkta pendlartåget Uppsala – Stockholm, 27 mot 36 minuter. Detta är knappast 
attraktivt för pendlare; några fler än i dag tar då hellre bilen. 
 
Ljuslila linje ska enligt UL:s förslag gå omvägen förbi IKEA samt Biltema/Plantagen/Uppsala Färg, 
allt resmål som ändå ofta kräver bil för hemtransporter. Därför kan ifrågasättas om en bättre 
sträckning måhända  vore närmare Bolandscity med Systemet, Citygross och Bauhaus.  
 
Åke Bruce, ordf.  
Bergsbrunna Egnahemsförening     
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