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ABSTRACT 

Sustainability and the traffics impact on the environment have become 

increasingly central within spatial planning. For many years, planning 

has been focusing on building new roads - this has resulted in increased 

use of automobiles, which many believe is unsustainable in the longer 

term. Therefore, authorities at national, regional and local level want to 

increase the use of alternative transport modes – such as walking, cycling 

and traveling by bus.  

The thesis intends to study if the Municipality of Umeå’s policies for 

sustainable development have led to an increased use of public 

transportation. The use of public transport in Umeå is also compared 

with developments at national level, in order to see if there are 

differences in the level and trend. The thesis is mainly descriptive and 

based on material such as scientific literature, public strategy documents 

and statistical data sets. 

The study shows that the Municipality of Umeå has set clear goals and 

strategies to increase the use of public transportation. Some of these 

goals and strategies have emerged in recent years and the study show 

that they also led to an increased number of trips by public transport. 

Keywords: spatial planning, public transportation, sustainable 

transportation, availability, sustainable transportation 
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REFERAT  

Hållbarhet och trafikens miljöpåverkan har kommit att bli allt mer 

centralt inom samhällsplaneringen. Under många år har planeringen 

fokuserat på att bygga nya vägar, vilket resulterat i att antalet bilar har 

ökat. Någonting som bedöms som ohållbart i längden. Instanser på 

nationell, regional och lokal nivå vill därför istället öka användandet av 

alternativa färdmedel – till exempel att promenera, cykla och åka buss. 

Uppsatsen ämnar studera om Umeå kommuns strategidokument för 

hållbar utveckling har lett till ett ökat kollektivt resande. 

Kollektivtrafiksresandet i Umeå jämförs även med utvecklingen på 

nationell nivå, för att se om det finns skillnader i nivå och utveckling. 

Uppsatsen är i huvudsak deskriptiv och baseras på material som 

vetenskaplig litteratur, offentliga strategidokument samt statistiskt 

datamaterial. 

Studien visar att Umeå kommun har satt upp tydliga mål och strategier 

för att öka användandet av kollektivtrafiken. Vissa av dessa har 

tillkommit de senaste åren och studien visar att de också lett till ökat 

antal kollektiva resor.  

Nyckelord: fysisk planering, kollektivtrafik, hållbara transportsystem, 

tillgänglighet, hållbar utveckling 
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1. INLEDNING 

Dagens samhälle är uppbyggt på möjligheten att resa och där mobiliteten 

av människor samt varor sker över allt längre avstånd och i en allt 

snabbare takt. Fysisk planering har ofta bidragit till ökad rörlighet och 

växande trafikvolymer. Många svenska städer har dock inte planerats 

med kollektivtrafiken i åtanke och är inte heller byggda för det. När det 

planeras för bilar och parkering uppstår ett bilsamhälle med en 

bilberoende stadsbebyggelse (Kottenhoff och Stojanovski 2012, s.7). På 

grund av att de flesta städer är ett resultat av många års tillväxt är vi låsta 

i ett trafiksystem där antalet bilar årligen också ökar. Med utgångspunkt 

från Sveriges miljömål har transportsektorn stora möjligheter att bidra 

till minskad negativ miljöpåverkan. Genom olika strategier – exempelvis 

satsningar på högre turtäthet, bättre punktlighet och lägre biljettpriser – 

vill instanser på nationell, regional och lokal nivå öka användandet av 

kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har inte enbart en funktionell och social 

betydelse, den är en del av staden. Den är långsiktig och bidrar till 

miljövänliga investeringar som skapar trygghet och stabilitet när städer 

utvecklas. Ett ökat användande av den kan således leda staden i en 

positiv riktning (Ibid.).  

Det lokala arbetet med att förbättra kollektivtrafiken är av stor betydelse, 

då detta arbete är en viktig beståndsdel i att uppnå nationella mål. För att 

kunna säkerställa nationella mål krävs kännedom om lokala 

förutsättningar (Boverket, 2012). 

Umeå kommun har länge haft svårigheter med fordonstrafikens utsläpp 

av kväveoxider i stadskärnan (Umeå kommun 2007, s.13). Idag görs 44 % 

av alla resor inom de centrala delarna med kollektivtrafik (Forsell 2014). 

Då kommunen har ett tillväxtmål som innebär att bli 200 000 invånare 

till år 2050 formulerade kommunen år 2010 en strategi för att åtgärda 

problemet med koldioxidutsläppet – år 2022 ska 65 % av alla resor inom 

Umeå göras med kollektiva färdmedel. Denna strategi grundas på 

Aalborgåtagandena – ett dokument där kommunen åtar sig att 

exempelvis arbeta för en god framkomlighet och mindre trafik (Umeå 

kommun 2008b, s.6). 

 Som framgår av det ovan förda resonemanget är det intressant att 

studera vad en enskild kommun kan göra för att upprätta en god 
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trafiksituation, där både framtida nationella och lokala miljömål kan 

uppnås. Ämnet som denna uppsats behandlar är därför av ett 

samhälleligt intresse och anknyter även till den samhällsvetenskapliga 

debatten kring möjligheterna att trafikplanera för en hållbar utveckling. 

 

1.2 Problemformulering  

Dagens samhälle står inför en utmaning. Samtidigt som hållbar 

utveckling blivit allt viktigare är samhället fortfarande i hög grad 

utformat för personbilar – någonting som genererar påtagliga 

miljöproblem och leder oss längre bort från nationella miljömål. 

Förändringar tar tid och kräver därför fler insatser. Leder insatser i den 

lokala allmänna kollektivtrafiken till att faktiskt allt fler reser – eller är 

kollektivtrafiken enbart en ständig kamp mot personbilen? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera om Umeå kommuns 

strategidokument för hållbar utveckling har lett till ett ökat kollektivt 

resande. De frågeställningar som ska behandlas är följande: 

I. Hur arbetar Umeå kommun för den framtida trafiksituationen i 

staden, med fokus på fysisk planering och kollektivtrafik?  

 

II. Går utvecklingen i den riktning som angivits i målsättningarna? 

 

III. Hur ser användningen av kollektivtrafik i Umeå ut i jämförelse 

med utvecklingen på nationell nivå? 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns flera typer av kollektivtrafik; särskild-, allmän- och anropsstyrd 

kollektivtrafik. Den allmänna kollektivtrafiken är den trafik som bedrivs 

med buss, spårvagn, tåg, tunnelbana, båt och flyg. Uppsatsen begränsas 

således till att enbart behandla den allmänna kollektivtrafiken – i form 

av lokalbussar - då den kan nyttjas av alla och är den typ av 

kollektivtrafik som är i fokus vid diskussioner kring hållbar utveckling 

samt hållbara transporter.  
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Problematiken kring personbilar har flitigt debatterats av många och 

detaljerade rapporter och forskning finns om fenomenet. Därför kommer 

konsekvenser av personbilen ej belysas i rapporten.  

Fallstudien är geografiskt avgränsad till Umeå stad och berör endast den 

lokala allmänna kollektivtrafiken.  

 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppdelad i sju kapitel där det inledande kapitlet beskriver 

studiens avgränsning, syfte och frågeställningar. Kapitel 2 redovisar 

uppsatsens bakgrund där hållbar utveckling och den svenska 

kollektivtrafikens mål beskrivs. I det tredje kapitlet presenteras tidigare 

forskning inom området. I det fjärde kapitlet redovisas den metod och 

det material som använts och hur studien genomförts. I kapitel 5 

beskrivs kollektivtrafiken i Sverige. Resultatet fortsätter sedan i det sjätte 

kapitlet där Umeå kommuns övergripande visioner och målsättningar 

gällande kollektivtrafiken redovisas. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med 

en sammanfattande diskussion samt förslag på framtida forskning.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett centralt begrepp inom samhällsdebatter och 

planering. Begreppet fick en internationell spridning i slutet av 1980-

talet då det lanserades av världskommissionen för miljö och utveckling. 

Den definition som då myntades i Brundtlandsrapporten var ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(FN-förbundet 2012). Hållbar utveckling kan ses som process där det 

handlar om att balansera tre olika aspekter:  

Ekologisk 

- bevara ekosystemens produktionsförmåga samt den biologiska 

mångfalden 

Ekonomisk 

- hushålla med resurser i ett långsiktigt perspektiv 

Social 

- bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle (Andersson-Skog et 

al. 2011, s.39) 

 

Hållbar utveckling har även fått stor betydelse för transportsystemet då 

det påverkar alla tre ovan nämnda aspekter. För det första visar 

detaljerade rapporter och forskning visat att trafiksystemet idag bidrar 

med negativa miljöeffekter - exempelvis föroreningar, trafikstockningar, 

buller och olyckor. Dessutom är allt fler beroende av sin bil i vardagen, 

någonting som bidrar till en negativ miljöpåverkan främst i städer 

(Banister 2005, s.2-4). Utsläppen av koldioxid i städer kan minska 

eftersom de kan täckas av effektiva kollektivtransportnät eller via cykel 

och promenader (Andersson-Skog et al. 2011, s.40). För det andra är 

diesel eller etanol det vanligaste drivmedlet i bussar. Denna kostnad är 

billigare än vad bränslekostnaden blir om var och en skulle köra med 

egen bil (Trafikverket 2008, s.34-35). För det tredje skapas en 

exkludering i samhället för de som inte har tillgång till bil, vilket gör att 

de måste ta bussen alternativt cykla för att ersätta bilen (Olsson 2012, 

s.5). 
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2.2 Mål för den svenska kollektivtrafiken 

Då begreppet hållbar utveckling fått en allt större genomslagskraft har 

Trafikverket under de senaste åren genomfört satsningar för att öka 

kollektivtrafikens attraktivitet (Trafikverket 2008, s.10).   

 

Målet med den nationella kollektivtrafiken är att den ska fördubblas till 

år 2020 i jämförelse med år 2006. Målet är även att fördubbla 

kollektivtrafikens marknadsandel - det vill säga, andelen som reser 

kollektivt ska öka och andelen som reser med privat bil ska minska (Ibid. 

s.12). 

År 2007 fick Vägverket och Banverket ett regeringsuppdrag som innebar 

att ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens 

långsiktiga utveckling. Syftet med handlingsplanen är att redogöra för de 

åtgärder och insatser som krävs för att skapa en mer attraktiv 

kollektivtrafik (Ibid. s.34-35). De åtgärder som huvudsakligen prioriteras 

är: 

 Utveckla reseutbudet med rimliga restider och underlätta 

biljetthantering 

 Underlätta för människor med funktionsnedsättningar att resa 

kollektivt 

 Skapa ökad trygghet och säkerhet vid hållplatser 

 Skapa en hållbar och kollektivtrafikvänlig samhällsstruktur genom 

att disponera om det befintliga vägutrymmet till förmån för 

framförallt buss 

De ovan presenterade åtgärderna utgör endast en del av de åtgärder som 

preciseras i handlingsplanen. För att fördubbla den nationella 

kollektivtrafiken till år 2020 krävs åtgärder som att alla bussar ska köras 

miljöanpassat, det vill säga att bussar alltid ska köra på det mest 

miljöanpassade bränsle som kan tillgås (Ibid.). 
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3. TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1 Varför planera? 

Planering handlar om att fördela marken och bestämma hur den ska 

användas, men fysisk planering är även ett verktyg för att öka trivsel och 

välbefinnande samt att garantera en balanserad och långsiktig 

samhällsbyggnad (Nyström 2003, s.11).  

För att undvika ogenomtänkta handlingar är en långsiktig planering 

nödvändig (Ibid. s.60) - framför allt när det gäller markanvändning. 

Utan planering kan utsläpp av föroreningar från trafik och ett utnyttjade 

av begränsade naturtillgångar få allvarliga konsekvenser för miljön. 

Möjligheterna att använda marken i fortsättningen kan därför försvåras 

(Ibid. s.50).  

 

Nyström (2003, s.115) hävdar dock att planering kommit att bli allt mer 

inriktad på att försöka undvika framtida misstag och att försöka rätta till 

vad som tidigare blivit fel i stadsbyggandet.  Följaktligen handlar den allt 

mindre om stora utbyggnadsprojekt. Då den grundläggande 

infrastrukturen – exempelvis vägar – redan är på plats handlar det 

snarare om kompletteringar av det som redan finns.  

För att kunna bedriva en långsiktig planering hävdar Albrechts (2004, 

s.752) att olika strategier bör identifieras och formuleras då det är 

omöjligt att göra allting samtidigt. En långsiktig och strategisk planering 

innebär därför att göra avvägningar mellan olika beslut och åtgärder som 

anses vara viktigare än andra (Ibid. s.752-753).  

Till att börja med kan de problem och utmaningar som ska lösas i ett 

långsiktigt perspektiv sällan hanteras av en enskild aktör. Vid planering 

är det därför viktigt att integrera ett flertal aktörer som alla har olika 

intressen och mål. Dessa aktörer kan exempelvis vara tjänstemän, 

samhällsorganisationer, privata företag och enskilda medborgare (Ibid. 

s.753).  Fortsättningsvis konstaterar Healey (2009, s.440-441) att 

strategisk planering kräver ett konstant medvetet arbetssätt. För att en 

stad ska kunna expandera i ett långsiktigt perspektiv krävs det att 

planerare ser vilka beslut och processer som verkligen spelar roll för 

framtiden (Healey 2013, s.48-49). 
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3.2 Transit oriented development (TOD) 

Inom planeringen för en långsiktigt hållbar utveckling lyfts 

kollektivtrafiken ofta fram som en strategiskt viktig fråga. Genom att 

planera för att förbättra dess förutsättningar kan användandet öka och 

resor med mindre hållbara transportslag – i huvudsak personbilen – 

minska (SOU 2003:67). Detta är möjligt om kollektivtrafikens stråk 

integreras i stadsbebyggelsen på ett passande sätt (Kottenhoff och 

Stojanovski 2012, s.11). 

TOD översätts som kollektivtrafikbebyggelse där syftet är att inom 

planering använda sig av ett antal principer och åtgärder för att 

maximera tillgången till kollektivtrafik. Således handlar det om att styra 

markanvändningen så att kollektivtrafiken planeras in i de områden som 

genererar många resor – exempelvis större bostadsområden, 

arbetsplatser och handelsområden (Ibid.). 

TOD har under de senaste åren fått stor genomslagskraft, både ur ett 

nationellt och globalt perspektiv (Cunningham 2012, s.6). Vad detta 

beror på är svårt att säga, men enligt Cunningham (2012, s.7) beror det 

på att den avser att tackla de frågor som blivit typiska för 

storstadsområden – såsom trafikstockningar och luftföroreningar. El-

Geneidy et. al. (2013, s.18) hävdar istället att det beror på en ökad 

förbättring av folkhälsan som blir en följd av kollektivtrafikbebyggelsen. 

Genom att bebyggelsen vanligtvis är belägen inom en radie på 500 meter 

från en busshållplats (Holmes och van Hemert 2008, s.4) tenderar ofta 

människor att promenera dit, någonting som haft en betydande inverkan 

på reducerad fetma och kroniska sjukdomar (El-Geneidy et.al. 2013, 

s.18). 

Inom planeringen har man identifierat två viktiga strategier för 

kollektivtrafikbebyggelse. För det första krävs promenadvänliga gator, 

detta bidrar till en ökad trivsel och trygghet bland de boende och gör 

således att de väljer att promenera. För det andra krävs tätbebyggda 

miljöer. Med tätbebyggda miljöer ligger serviceområden närmare 

varandra och människor behöver då inte ta bilen för att uträtta sina 

ärenden. Den största fördelen med TOD är att mer hållbara resvanor och 

utvecklingsmönster skapas. Avslutningsvis fokuserar således 

planeringskonceptet på fysiska strukturer i städer och regioner som en 

nyckel i skapandet av hållbara transportsystem (Holmes och van Hemert 
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2008, s.6). 

 

3.3 Samspelet mellan bebyggelse, befolkning och 

transportsystem 

Samspelet mellan bebyggelse, befolkning och transportsystem kan 

illustreras med en triangel, se figur 1. Bebyggelse och befolkning 

genererar efterfrågan på resor, som påverkar hur kollektivtrafiken 

utformas och hur stort utbud som behövs. Valet att resa kollektivt 

påverkas främst av resornas pris, men även hur man bor kan  

påverka resandet (Kottenhoff och Stojanovski 2012, s.46).  

 

 
Figur 1. Sambandstriangel mellan bebyggelse, befolkning och transportsystem 

Källa: Författaren 

Forskning tyder på att det finns ett samband mellan bebyggelse och 

individuella resvanor (Ibid.). Kottenhoff och Stojanovski (2012, 46) 

menar att personer som föredrar kollektivtrafik är mer belägna att flytta 

till en stadsdel nära en station och/eller hållplats. Även Garvill, Marell 

och Nordlund (2004, s.3-5) betonar att bebyggelsen har ett samband 

med kollektivtrafik, men hävdar att personer som under lång tid 

utvecklat en vana att använda bil sällan upptäcker att alternativa färdsätt 

finns tillgängliga. 

Även befolkningstäthet – antalet invånare inom ett visst område - spelar 

roll för det kollektiva resandet. En av förutsättningarna för att förbättra 

kollektivtrafiken är att många medborgare har samma resbehov vid 

samma tidpunkt. Kottenhoff och Stojanovski (2012, s.47) menar att det 

behövs ett visst befolkningsunderlag för offentlig och kommersiell 

service. När detta underlag är för lågt så läggs servicen ofta ned. 

Möjligheten att resa till en annan butik längre bort försvåras således om 
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man åker med kollektivtrafiken. Då återstår att butiken längre bort måste 

vara kring den linje man åker med. Kottenhoff och Stojanovski (2012, 

s.74) hävdar att med ett ökat antal invånare ökar serviceutbudet och 

leder indirekt till behov av förtätning eller samling av bebyggelse runt 

kollektivtrafiklinjer.  

 

3.4 Attraktivitet och tillgänglighet 

En av de viktigaste faktorerna för att förbättra kollektivtrafikens 

förutsättningar är en ökad attraktivitet och tillgänglighet (Roudrige 

2013). Dessa begrepp går dock hand i hand – för att öka 

kollektivtrafikens attraktivitet måste dess tillgänglighet öka (SOU 

2003:67). 

En attraktiv kollektivtrafik innebär att antalet resenärer ökar och att allt 

fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. För att mäta dess 

attraktionskraft är det vanligt att uppskattningar gällande antalet resor 

per invånare i en tätort görs (Sweco 2007, s.6). 

Gällande tillgänglighet kan begreppet delas in i två huvudsakliga 

riktningar: närhet och rörlighet – det vill säga, tillgängligheten till en 

plats från en annan och hur fort människor kan nå denna plats. 

Tillgängligheten kan även bero på ett flertal faktorer och är inte enbart en 

fråga om rumsliga relationer. Det finns även andra faktorer som kan 

påverka tillgängligheten – exempelvis personliga egenskaper och 

resurser (Haugen 2012, s.8-10).  

Slutbetänkandet från Kollektivtrafikkommittén (SOU 2003:67) visar att 

viktiga utgångspunkter vid arbetet med en attraktiv och tillgänglig 

kollektivtrafik är utbudets omfattning – dess frekvens och snabbhet.  

Enligt Trafikverket (2009, s.5) bidrar en attraktiv kollektivtrafik till att 

förändra människors attityder och värderingar. En stad består inte 

enbart av dess hus och gator, utan även av människor och möten. Ofta 

glöms den sociala betydelsen bort vid satsningar på kollektivtrafik. Det 

handlar om människors behov att röra sig och möta andra människor. 

Kollektivtrafiken har således ett socialt värde då den fungerar som 

mötesplats. Jansson et al. (2010, s.359) hävdar istället att 

kollektivtrafikens attraktionskraft endast kan öka då en förståelse för 

konsumenters resebeteenden och behov skapas.  
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Att människor väljer bilen framför kollektivtrafik beror främst på att det 

blivit en vana (Jansson et al. 2010, s.360). Garvill et al. (2004, s.5) 

hävdar att det finns ett samband mellan attityd till ett visst färdmedel 

och vanan att använda detta färdmedel. Vanan har ursprungligen 

grundats på ett medvetet beslut. Ju mer positiv attityd en person har till 

att använda bilen, desto starkare är vanan att använda bilen. Vanan beror 

även på den miljömedvetenhet en person har. Ju starkare medvetenhet, 

desto vanligare är det att personen söker efter andra alternativ.  

Beirão och Sarsfield-Cabral (2007, s.484) förklarar i en studie med 

resenärer i Porto att det är viktigt att förstå vad den enskilda individen 

vill och vad som skulle få dem att använda kollektiva färdmedel istället 

för bilen. Respondenterna ansåg att restid och tillförlitlighet spelade en 

viktig roll och var avgörande faktorer för vilket val av transportmedel de 

tog. 
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4. METOD OCH MATERIAL 

Nedan följer det material och de metoder som används vid arbetet med 

denna uppsats. Metodvalet har resonerats fram utifrån uppsatsens syfte 

och dess frågeställningar. En deskriptiv studie anses därför som lämplig. 

Detta då den syftar till att dokumentera och beskriva det fenomen som 

studeras, för att på så sätt kunna skapa en övergripande helhetsbild 

(Lindfeldt 2003, s.20). 

 

4.1 Fallstudie 

Denna uppsats utgörs av en fallstudie som undersökningsmetod. 

Fallstudien baseras på vetenskaplig litteratur, offentliga 

strategidokument samt statistiskt datamaterial. En fallstudie inriktas 

endast på en eller ett fåtal undersökningsenheter. Fokus mot en eller ett 

fåtal enheter möjliggör insikter som annars inte skulle ha kommit fram 

vid undersökningsmetoder som avser att täcka enheter med ett brett 

spektrum (Denscombe 2000, s.41).  Valet av fallstudie som 

undersökningsmetod grundas i att problematiken kring transportsystem 

är komplext. Att därför fokusera på en enskild enhet gör det möjligt att få 

en samlad bild av vad en enskild kommun gör för att upprätthålla en god 

trafiksituation samt en hållbar utveckling. 

 

En medvetenhet finns kring att fallstudier ger lite utrymme till att 

generalisera då det enbart rör sig om ett fall (Yin 1994, s.13-14). Därför 

kommer inga generaliseringar göras utifrån de resultat som uppnås. Alla 

kommuner arbetar olika med fysisk planering och kollektivtrafik, därför 

är det svårt att generalisera när förutsättningarna är olika. 

 

4.2 Insamling av datamaterial  

Inledningsvis genomfördes en litteratursökning för att se vad som fanns 

skrivet sedan tidigare samt för att hitta material till denna studie. 

Sökorden var ”sustainable mobility”, ”choice of transportation”, ”public 

transportation”, ”planning for sustainability” samt ”hållbara 

transporter”. Dessa kombinerades sedan med varandra och med andra 

liknande ord. Litteratursökningen gjordes även genom att gå igenom 

vetenskapliga artiklars referenslistor, detta då det i varje artikel fanns 

andra referenser som bidrog till att hitta ytterligare relevant forskning 

kring ämnet. För att skapa en djupare förståelse för fenomenet lästes de 
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vetenskapliga artiklarna noggrant igenom flera gånger. Genom dessa 

litteratursökningar återfanns relevanta artiklar och rapporter som därför 

utgör grunden för den tidigare forskning som presenteras i kapitel 3. 

Dessa återkopplas sedan till Umeå.  

I övrigt har även grundläggande litteratur gällande planeringsteori 

använts. För att få en större förståelse för planeringens betydelse har 

boken Planeringens grunder – en översikt (Nyström 2003) lästs. Genom 

att ta del av Trafikverkets (2009) rapport Kollektivtrafik som norm – 

vad behöver göras? undersöktes vilka nationella mål som är uppsatta 

gällande kollektivtrafiken samt hur kollektivtrafiken bör arbetas med på 

såväl nationell som lokal nivå. Detta för att förstå hur Umeå kommun 

arbetar för att uppnå detta.  

För att vidare förstå hur Umeå arbetar med kollektivtrafik och strategier 

på lokal nivå hämtades offentliga strategidokument från kommunens 

hemsida. Dessa var Fördjupning för de centrala stadsdelarna (2011), 

Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kväveoxid i 

Umeå (2007) samt Aalborgåtagandena (2008). Dokumenten 

analyserades genom hur och i vilket syfte de var framtagna samt hur de 

redogjorde för kollektivtrafikens betydelse för den framtida planeringen.  

Förutom vetenskapliga artiklar, litteratur och offentliga 

strategidokument söktes relevant statistik gällande kollektivtrafiken i 

Umeå tätort. Detta för att få kompletterande information om resandet 

går i den riktning som angivits. Därför kontaktades stadens 

kollektivtrafikchef via mail. Materialet som tillhandahölls var siffror på 

hur många i tätorten som åkte lokalbuss år 2005, 2010 och år 2013, 

antalet resor per person för åren 2006-2013 samt hur många procent av 

resor inom tätorten som görs med kollektivtrafik. För att få en 

övergripande bild av befolkningen inom Umeå tätort hämtades statistik 

från Umeå kommuns befolkningsprognos från år 2013.  

För att förstå och jämföra kollektivtrafiken i Umeå med utvecklingen på 

nationell nivå söktes relevant statistik gällande den lokala 

kollektivtrafiken i Sverige. Dessa uppgifter hämtades från den statliga 

myndigheten Trafikanalys och visade statistik gällande antal resor per 

person i Sverige för åren 2006-2012, antal resor per person fördelat per 

län år 2012 samt antal bussar i trafik fördelat per län år 2012. Statistik 

gällande folkmängden i Sverige hämtades från SCB. Utöver det har Umeå 
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kommuns hemsida besökts för att få reda på grundläggande fakta. Även 

hemsidor gällande Umeås externa handelsområden har besökts. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Vid forskning ska validitet och reliabilitet ska alltid ifrågasättas. Skrivna 

källor har ofta tolkats och tidigare uttryckts av någon annan. Det är 

därför av vikt att forskaren är medveten om det faktum att när texten 

tolkas ytterligare en gång kan missuppfattningar förekomma. Det gäller 

därför att beakta materialets trovärdighet och se hur författaren hanterat 

sina källor (Denscombe 2000, s. 301-302). Vid trovärdighet skiljer sig 

sekundära källor från primära; då sekundära källor tolkats två gånger 

ökar således risken gällande missuppfattning (Merriam och Nilsson 

1994, s.30). Data som använts från kommunens hemsida samt från 

Umeås kollektivtrafikchef anses vara tillförlitligt, då det är trovärdiga 

utgivare samt att den statistik som är använd baseras på de val individer 

tar, inte varför de tar dem.  

 

4.4 Metod- och källkritik  
Då uppsatsen utgörs av en fallstudie kan det vara svårt att definiera 

fallets gränser – vilka uppgifter som ska tas med och vilka uppgifter som 

ska lämnas utanför (Denscombe 2000, s.43). Dock finns det mycket av 

tidigare forskning och litteratur kring ämnet, att hitta relevant material 

för studien var därför enkelt. Men då denna uppsats baseras på litterärt 

material och officiell statistik tas människors värderingar inte med. 

Utfallet hade möjligen sett annorlunda ut om intervjuer med invånare 

och kommunens tjänstemän gjorts gällande värderingar kring 

bilanvändning och kollektivtrafik.  

I det statistiska datamaterialet gällande kollektivtrafiken i Sverige finns 

det insamlat material gällande både län och stad. Dock kan detta ha 

påverkat analysen genom att det kan vara svårt att göra en rättvis 

liknelse när det handlar om län i jämförelse med Umeå tätort. 

Litteraturen och forskningen är till stor del gjord av internationella 

författare och forskare. Därför är de inte ur ett svenskt perspektiv. Att 

tillämpa dessa tankar kan därför medföra svårigheter, men har ändå 

valts att tas med då det genererar en större förståelse för fenomenet ur 

ett helhetsperspektiv.  
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Någonting som även är av vikt att belysa är de strategidokument gällande 

miljö och tillväxt – exempelvis den fördjupade översiktsplanen samt 

åtgärdsprogrammen – som insamlats. Dessa är framtagna ur ett 

vinstdrivande syfte och kan då vara vinklade enbart för att förmedla de 

mål kommunen har snarare än hur väl kommunen följer dessa.  
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5. KOLLEKTIVTRAFIKEN I SVERIGE 

I följande kapitel beskrivs resandet med kollektivtrafik i Sverige. Enligt 

Trafikanalys (2012, s.19) definieras en resa genom påstigning i buss.  

Att resa med buss är det vanligaste kollektiva färdmedlet i Sverige. I 

slutet av år 2012 fanns det 14 203 lokala kollektivtrafikbussar 

registrerade i hela landet. Antalet bussar i trafik har de senaste åren legat 

konstant kring 14 000 bussar. År 2012 nyregistrerades 1 712 bussar och 

ökade med cirka 2 procent jämfört med år 2011 (Ibid. s.37).  

 

 
Figur 2. Antal invånare per län år 2002 och 2012 

Källa: SCB.se 

Figur 2 visar befolkningsfördelningen per län år 2002 och 2012. Länen 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne hade flest antal invånare under 

2002 samt år 2012. I jämförelse med Sverige har antalet invånare i dessa 

tre län markant ökat sedan år 2002. På Gotland och i Blekinge län var 

antalet invånare minst och skillnaden mellan år 2002 och 2012 var jämn 

(SCB 2013). Figur 3 visar att under år 2012 fanns det flest lokalbussar i 

trafik i de befolkningsmässigt största länen – det vill säga Stockholm, 

Västra Götaland samt Skåne. I Stockholm var antalet bussar cirka 3200, i 

Västra Götaland 2500 och i Skåne ungefär 1250 bussar i trafik. Även i 

Kalmar skedde det skett en anmärkningsvärd ökning av antalet bussar 

och år 2012 hade Kalmar cirka 1000 bussar i trafik.  I både Stockholm 
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och Västra Götaland har antalet bussar ökat jämfört med år 2002, medan 

antalet i Skåne har minskat.  

 

 
Figur 3. Antal lokalbussar i trafik fördelat per län, år 2002 och 2012 

Källa: Trafikanalys, 2012 

 

Med antalet bussar i trafik som ökat har även antalet bussresor ökat 

sedan år 2000 (Trafikanalys 2012, s.37). Figur 4 visar att även antalet 

resor i riket per person har stigit. Från år 2006 till år 2012 har antalet 

resor stigit från 122 till 145 resor per person och år. Varje medborgare 

företog i genomsnitt 20 procent fler resor under år 2012 jämfört med år 

2006 (Ibid. s.20). 
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Figur 4. Antal resor med lokalbuss per person i Sverige år 2012 

Källa: Trafikanalys, 2012 

 

År 2012 gjorde invånarna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne flest 

antal resor per person. I Stockholms län gjorde varje person 141 resor 

med lokalbuss, medan antal resor i Västra Götaland och Skåne uppgick 

till 81 respektive till 93 resor. Detta går att jämföra med de boende på 

Gotland som i genomsnitt enbart företog 18 resor under året. 

Genomsnittet för riket låg på 78 resor, tydligt att se är att majoriteten av 

länen ligger under detta genomsnitt. Invånarna i Västerbotten gjorde 

cirka 45 resor under år 2012 (Figur 5). 

 

 
Figur 5. Antal resor per person med lokalbuss fördelat efter län år 2012 

Källa: Trafikanalys, 2012 
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6. UMEÅ 

 

6.1 Befolkning 

Umeå är norra Sveriges mest befolkningsrika stad och växer 

kontinuerligt. År 2013 hade Umeå tätort 79 594 invånare. Sedan Umeå 

universitet invigdes år 1965 har Umeås befolkning fördubblats (Umeå 

kommun 2014a). 

Umeåborna är unga i jämförelse med befolkningen i resten av Sverige. 

Medelåldern är 38, vilket är lägre än riksgenomsnittet som är på 41 

(Ibid.). År 2013 var flest invånare i Umeå mellan 19-39 år. Åldersgruppen 

0-18 var år 2013 lite över 20 000 invånare, men förväntas att öka med 

cirka 10 procent till år 2016 och ytterligare 20 procent till år 2022 (Umeå 

kommun 2013a, s.7). 

Bild 1 visar en karta över Umeå tätort. De områden som befolkningen 

främst är koncentrerad till kan ses i bilaga 1. År 2013 var antalet 

invånare i tätorten 11 337, det vill säga 3 149 invånare per 

kvadratkilometer (Umeå kommun 2014b). Detta kan delvis förklaras 

med att merparten av bostadsbyggandet också sker i de centrala delarna. 

Prognoser tyder på att befolkningen i Umeå tätort förväntas passera 

100 000 invånare under år 2016 (Umeå kommun 2013a, s.7). 

 
Bild 1. Karta över Umeå tätort 

Källa: Eniro, 2014 
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6.2 Bebyggelse och handel  

För att nå tillväxtmålet att Umeå ska ha 200 000 invånare år 2050 

föreslår kommunen att antalet invånare ska öka med 15 000 i de centrala 

delarna. Ytterligare 40 000 personer föreslås tillkomma inom fem 

kilometer från stadskärnan. Detta ska komma ske genom att komplettera 

och förtäta i anslutning till redan befintliga stadskvarter (Umeå kommun 

2010). Hur detta kommer se ut visas i bild 2 nedan. Där ses tydligt att 

den största delen av förtätningen kommer att ske i de centrala delarna; 

Väst på stan, Regementet och Teg.  

 

Bild 2. Före- och efterbild av förtätning i Umeå 

Källa: Umeå kommun 2012, Fördjupad översiktsplan 

Kommunen har därför i samarbete med olika aktörer börjat genomföra 

en mängd byggprojekt runt om i staden. Centrumfyrkantens innegårdar 

ska användas för ny tät bebyggelse (Umeå kommun 2011, s.26) och en 

stor del av förtätningen ska ske längs dagens trafikleder för att 

komplementera den redan befintliga bebyggelsen (Ibid. s.27). 

Möjligheten till förtätning varierar från stadsdel till stadsdel. Målet är 

dock att på sikt förtäta de centrala stadsdelarna så en fördubbling av 

antalet bostäder kan ske (Ibid. s.28). 

Ett av de bostadsområden som planeras är Sandåkern. Sandåkern är 

beläget relativt centralt och har totalt 700 planerade lägenheter, varav 

hälften förväntas vara klara år 2014. 11 aktörer har varit med i processen, 

bland annat NCC, Skanska och Riksbyggen (Umeå kommun 2013b). 

Ytterligare ett nytt bostadsområde är Öbacka Strand där 550 nya 

lägenheter planeras. Knappt hälften av dessa är byggda och övriga 
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förväntas bli färdiga de kommande åren. Området ligger på gångavstånd 

från de centrala delarna och ingen genomfartstrafik ska finnas i området 

(Umeå kommun 2012a). 

6.2.1 Handel 

I centrum finns fyra gallerior; MVG, Utopia, Saga gallerian samt Up2-

gallerian. Annars är handeln i Umeå relativt utspridd runt om i tätorten. 

De fyra externa handelsområdena är Strömpilen, Ersboda 

handelsområde, Klockarbäckens köpcentrum samt det planerade 

Söderslätt handelsområde. 

Strömpilens köpcentrum är beläget cirka fem kilometer öster om 

centrum. Förutom flertalet affärer finns även stormarknaden ICA Maxi 

(Strömpilen 2014). I stadsdelen Ersboda samt norra Mariedal – cirka 

fyra kilometer från centrum - ligger Ersboda handelsområde. De 

verksamheter som bedrivs där idag är bland annat H&M, NetonNet, 

Systembolaget, Coop Forum samt Willys (Umeå Vill Mer 2014).  

Klockarbäckens köpcentrum är lokaliserat vid Umedalen som är cirka sex 

kilometer från centrum. Där finns både MediaMarkt samt ICA Kvantum 

(Visitumea 2014)  Söderslätts handelsområde är planerat inom 

stadsdelsområdet Öst-Teg, cirka tre kilometer från centrum. I slutet av 

2015 kommer IKEA och Ikano öppna sina verksamheter där (Umeå 

kommun 2014c) 

 

6.3 Kollektivtrafik i Umeå tätort 

Enligt mätningar som Umeå kommun gjort är det vanligaste färdmedlet 

bil vid resor till och från centrumdelarna (Umeå kommun 2012b). Med 

en befolkning som förväntas öka blir vikten av god tillgänglighet i 

centrum av allt större betydelse. Umeå lokaltrafik – Ultra - är ansvarig 

över den lokala kollektivtrafiken. Trafiken omfattar nio huvudlinjer, till 

detta hör även flygbusstrafik till och från flygplatsen 

(Kollektivtrafikmyndigheten 2012, s.20). Idag görs 44 procent av alla 

resor med kollektivtrafik inom de centrala delarna (Forsell 2014). 

Kollektivtrafiken är främst uppbyggd kring arbetspendling samt fritids- 

och serviceresor och motsvarar cirka 50 procent av kollektivtrafikresor 

(Kollektivtrafikmyndigheten 2012, s.30). Till de externa 

handelsområdena prioriteras ett fungerande bussflöde. Till Söderslätt tar 

det cirka 15 minuter med buss. Vilken linje som kommer att passera det 
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området är fortfarande oklart, men troligen blir det linje 6 och 9 som går 

var tionde minut (Umeå kommun 2014c). Till Strömpilen passerar linje 

5, vilket tar cirka 20 minuter. Även vägskilda gång- och cykelbanor finns 

till området från flera håll. Från centrum tar det cirka 10-15 minuter att 

cykla och 30-40 minuter att promenera (Strömpilen 2014). Linje 2, 5 och 

8 passerar Ersboda handelsområde. Detta tar cirka 10-15 minuter från 

centrum. Till Klockarbäckens köpcentrum passerar linje 1 med en restid 

på cirka 30 minuter från centrum (Visitumea 2014).  

 

 
Figur 6. Antal resor som gjorts med Ultra under åren 2005, 2010 samt 2013 

Källa: Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef i Umeå år 2014 

Figur 6 visar att det sedan år 2005 har skett stora resandeökningar i 

Umeå. Antalet resor som företogs med Ultra år 2005 uppgick till 

4 222 000, detta i jämförelse med år 2013 som uppgick till 6 417 000 

resor. Även antalet resor per person har ökat kontinuerligt, särskilt sista 

året, se figur 7. Antalet resor var i genomsnitt 54 resor per person år 

2013. Antalet resor de tre första månaderna av 2014 var fler än 2013 års 

statistik för samma tidsperiod, vilket tyder på en fortsatt ökning. Under 

perioden januari – mars 2013 gjordes cirka 2 200 000 resor, vilket var 

20 000 fler än år 2013 (Forsell 2014). 
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Figur 7. Antal resor med Ultra per person under åren 2006 - 2013 

Källa: Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef i Umeå år 2014 

Under år 2020 planeras Umeås kollektivtrafik ha 33 elbussar i trafik. En 

buss har redan köpts in och ytterligare åtta bussar ska köpas in till en 

utökad provperiod. Elbussarna är tänkt att ägas av kommunen för att 

sedan hyras ut till Ultra. Detta innebär att kommunen ska betala cirka 

fem miljoner för en vanlig buss och sju miljoner för en ledbuss, en dubbel 

kostnad jämfört med dagens bussar. Kommunen ska även betala för 

bränslet – elen – till de nya bussarna. Forsell menar att det alltid finns en 

risk med ny teknik och att det således blir billigare för Ultra om den 

risken ligger hos kommunen (SVT 2014). 

 

6.4 Lokala miljömål och åtgärdsprogram 

De 16 miljömålen – antagna av Sveriges riksdag – ska leda vägen i en 

strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling och har 

blivit riktmärken för svenskt miljöarbete. Varje länsstyrelse ska - i 

samband med den statliga myndigheten Miljömålsrådet - anpassa, 

konkretisera och precisera de 16 miljökvalitetsmålen med hänsyn till de 

förutsättningar länet har. Viktigt att poängtera är dock att även 

kommunerna ska jobba för att uppnå miljökvalitetsmålen (Umeå 

kommun 2008a, s 3).  

I Umeås miljöprogram (2008a, s.4) framgår att kommunen har 

formulerat ett antal lokala miljömål. Dessa är baserade på de nationella 

miljömålen, men förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå och 

anger hur kommunen – utöver de nationella målen – ska arbeta för en 

långsiktig och hållbar samhällsutveckling. De lokala miljömål för Umeå 

som är av störst relevans för denna uppsats är: 



23 
 

 Begränsad klimatpåverkan  

- År 2025 ska utsläppet av koldioxid från fossila bränslen ha 

minskat med 50 % jämfört med år 1990 

 God bebyggd miljö 

- Motorfordonstrafiken ska per invånare minska i tätorten 

– Antalet människor som utsätts för buller ska minska 

 Frisk luft 

- Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas (Ibid. s.4-6). 

Enligt Umeå kommun startade de tidigt att arbeta med miljöfrågor. År 

1973 antogs det första handlingsprogrammet för miljövård och sedan 

dess har ytterligare detaljerade och åtgärdsinriktade program antagits 

(Ibid. s.6). 

 

6.4.1 Aalborgåtagandena 

År 2007 undertecknade kommunen Aalborgåtagandena. Detta innebär 

att Umeå kommun åtagit sig att – med utgångspunkt från tio 

temaområden – välja fem åtaganden som kommunen ska arbeta med 

(Umeå kommun 2008b, s.6). Ett av dessa åtaganden är att 

vidareutveckla en gemensam och långsiktig vision för en hållbar 

utveckling. Detta ska göras genom att skapa god välfärd, långsiktig 

hållbarhet och en hög tillväxt inför målet att nå 200 000 invånare år 

2050. För att uppnå detta är det - enligt kommunen - av stor vikt att 

arbeta med ett främjande av kollektivtrafiken (Ibid. s.3). Ytterligare ett 

av kommunens åtaganden är att arbeta för bättre framkomlighet och 

mindre trafik genom att minska behovet av privata motorfordon och 

främja attraktiva alternativ. Möjligheterna att färdas ska förbättras och i 

kommunens åtgärdsprogram framgår att kommunen därför har 

formulerat ett trafikmål. Trafikmålet innebär att år 2022 ska 65 % av alla 

resor inom tätorten göras med kollektivtrafik, cykel eller till fots (Ibid. 

S.10). 

6.4.2 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer av kväveoxider 

År 2006 gav regeringen Umeå kommun i uppdrag att formulera ett 

åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormer för kväveoxid i 

tätorten. Detta program godkändes av kommunfullmäktige år 2007. 

Uppdraget motiverades av de mätningar som visat att normen för 

kväveoxider överskridits vid en trafikled – gamla E4:an - som löper 
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genom Umeå centrum (Umeå kommun 2007, s. 3-5). Den största 

utsläppskällan av kväveoxider i centrala Umeå kommer från 

personbilarna (Ibid. s. 13) och i åtgärdsprogrammet redogör kommunen 

för att biltrafiken ska minskas i de centrala delarna till förmån för ökat 

antal kollektiva resor (Ibid. s.35). I åtgärdsprogrammet visas en studie 

som gjorts år 2006 med 1500 medborgare att de är överlag väl medvetna 

om luftsituationen och är beredda att bidra till en förbättrad luftkvalitet. 

De flesta var negativt inställda till reducerade parkeringsplatser och 

föreslog istället parkeringsplatser utanför centrum då de var beredda på 

att gå cirka 300-400 meter (Ibid. s. 17). 

 

6.5 Fördjupad översiktsplan över de centrala stadsdelarna 

I Umeå har en fördjupad översiktsplan gjorts över de centrala delarna 

angående förbättring av trafiksituationen i tätorten. Den fördjupade 

översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige i augusti 2011, 

beskriver kommunens arbete och vision för att utveckla ett ökat resande 

med kollektivtrafiken. 

I den fördjupade översiktsplanen beskrivs den ökade inriktningen mot 

bättre kollektivtrafik som en förutsättning för den befolkning som väntas 

öka (Umeå kommun 2011, s.21). I planen betonas även vikten av att 

begränsa biltrafiken och samtidigt öka tillgängligheten i staden. För att 

uppnå den förtätning som blir till följd av tillväxtmålet föreslås att tät 

kvartersbebyggelse ska planeras längs de stråk som gynnar 

kollektivtrafiken (Ibid. s.13). Stadskärnan har en tillgänglighet som är 

avgörande för stadens vitalitet. Dock bör denna tillgänglighet tillgodoses 

på ett annat sätt än idag då biltrafiken begränsar möjligheterna till 

tillväxt och utveckling. Enligt Umeå kommun är en långsiktig utveckling 

av kollektiva färdmedel till och från centrumdelarna avgörande för att 

skapa tillväxt (Ibid. s.62).  

För att komma till rätta med de trafikproblem och den dåliga luftkvalitet 

som länge varit ett problem i tätorten har kommunen och Trafikverket 

under en längre tid arbetat med att flytta ut trafiken från centrum. 1997 

påbörjades bland annat ett arbete med att skapa en ringled – en 

cirkulationsplats – vid stadens södra infart, se bild 6.3 (Trafikverket, 

2013, s.2). 



25 
 

 
Bild 3. Karta över ringleden i Umeå 

Källa: Umeå kommun 2012, Fördjupad översiktsplan 

Färdigställandet av ringleden innebär nya möjligheter för att utveckla en 

attraktiv stadsmiljö där stadskärnan blir mer tillgänglig. Genom att 

reducera tunga trafikleder kan trafikledens överytor skapa större och mer 

sammanhängande ytor för förtätning i staden. Detta gör att tillgänglighet 

till samhällsservice ökar för de invånare som saknar tillgång till bil och 

möjliggör att fler invånare oftare kan välja bort bilen (Umeå kommun 

2011, s.66).  

För att kunna erbjuda ett tidseffektivt kollektivtrafiksystem med hög 

tillgänglighet och turtäthet föreslås att kollektivtrafiken ska prioriteras 

före biltrafiken i så kallade ”stomlinjenät” (Ibid. s.20), se bilaga 2. Dessa 

stomlinjenät innebär en reduktion av antalet busslinjer, men att de 

kvarvarande ska få en markant högre turtäthet och på så sätt göra det 

enklare att ta bussen. Stomlinjenäten kommer inkludera sträckningar 

som ska kunna försörja den övervägande delen av Umeås befolkning. 

Målet är därför att det maximala avståndet till närmsta busshållplats ska 

vara 500 meter (Ibid. s.21). 

I den fördjupade översiktsplanen framgår även att kommunen vill 

försvåra för biltrafiken. Cirka 40 procent av centrumfyrkantens 

parkeringsplatser utgörs av så kallade arbetsplatsparkeringar. 

Kommunen föreslår därför färre antal parkeringar i centrum och 

successivt flytta ut dessa till samlade anläggningar utanför centrum. 
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Detta ska skapa förutsättningar för att kombinera bilresa med kollektiv- 

eller cykelresa till centrum (Ibid. s.70). Det föreslås även högre 

parkeringsavgifter och färre stadscentrumnära gator med ”gratis 

parkering”. Avgiftsnivåerna innebär att det ska vara dyrare att parkera på 

en centralt belägen parkering, medan avgiften avtar ju längre ut från 

centrum som parkeringen är lokaliserad (Ibid. s.71). 
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7. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Denna studie har ämnat belysa samspelet mellan planering, bebyggelse, 

befolkning och transportsystem. Därför har Umeå kommuns fysiska 

planering och kollektivtrafik studerats för att undersöka om antalet resor 

i tätorten ökat. I den sammanfattande diskussionen nedan besvaras 

frågeställningarna utifrån det material som tagits fram under studiens 

gång med återkoppling till den tidigare forskning som presenterades i 

kapitel tre.  

 

7.1 Hur arbetar Umeå kommun för den framtida 

trafiksituationen i staden, med fokus på fysisk planering och 

kollektivtrafik?  

Som tidigare nämnts krävs en långsiktig planering för att reducera 

utsläpp av föroreningar från trafik och ett ohållbart nyttjande av 

begränsade naturtillgångar (Nyström 2003, s.60). För detta krävs att 

avvägningar görs mellan olika beslut och åtgärder som anses vara 

viktigare än andra (Albrechts 2004, s.752-723). Den fysiska planeringen i 

kommunen är en nyckelfråga för att uppnå satta miljömål, såväl lokala 

som nationella. En viktig del är att genom byggnaders lokalisering och 

förhållande till övrig infrastruktur skapa möjligheter till en framtida 

hållbara livsstil där smarta energi- och transportval underlättas. Då 

Umeå dessutom länge haft problem med luften i stadskärnan har 

kommunen under ett antal år arbetat för att åtgärda detta. I de strategi- 

och åtgärdsprogram som tidigare nämnts blir det uppenbart att ett ökat 

användande av kollektiva färdmedel tycks vara en prioritet för 

kommunen. Detta framgår med tydlighet i den fördjupade 

översiktsplanen där fokus ligger på hur bebyggelsen ska förtätas för att 

förbättra kollektivtrafikens förutsättningar. 

Kottenhoff och Stojanovski (2012, s.46) påstår att personer som föredrar 

att resa med kollektivtrafik är mer belägna att bosätta sig nära 

hållplatser. Det är svårt att säga huruvida detta gäller för Umeå, men den 

rumsliga aspekten är viktig att tänka på vid planering av kollektivtrafik. 

Som Kottenhoff och Stojanovski (2012, s.11) fortsätter att resonera är det 

möjligt att förbättra kollektivtrafiken om dess stråk integreras i 

stadsbebyggelsen. Umeå kommun har i den fördjupade översiktsplanen 

bland annat föreslagit att tät kvartersbebyggelse ska planeras längs 

kollektivtrafikstråken (Umeå kommun 2011, s.3). Detta visar på 
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medveten strategi och satsning på planeringskonceptet TOD för 

kommunens framtida kollektivtrafik. 

Då Umeås centrala delar förväntas att öka med 15 000 invånare (Umeå 

kommun 2010) blir också kollektivtrafiken en viktig del för att kunna 

skapa en hållbar stad. Men då 40 000 förväntas bosätta sig fem 

kilometer från stadskärnan (Ibid.) uppstår frågan hur väl 

kollektivtrafikförsörjningen kommer att fungera i dessa områden. 

Exempelvis ligger Sandåkern precis utanför stadskärnan, där de boende 

eventuellt väljer att se bilen som ett bättre alternativ än lokalbussarna. 

Det är alltså avgörande att planera för kollektivtrafikens turtäthet. Även 

då det gäller Umeås externa handelsområden är det avgörande att 

planera för kollektivtrafikens turtäthet. I dagens läge går visserligen 

flertalet bussar till dessa handelsområden, men på grund av längre 

resetid gynnas knappast kollektivtrafiken då många vill spara tid och 

väljer därför att ta bilen.  

 

7.2 Går utvecklingen i den riktning som angivits i 

målsättningarna? 

Jag tror inte det räcker med att enbart förbättra kollektivtrafikens 

förutsättningar. Planerare måste försvåra bilens framkomlighet. Ett av de 

projekt som Umeå bedrivit är att flytta ut trafiken från centrum med den 

så kallade ringleden. Detta underlättar att planeringen för 

kollektivtrafikbebyggelse. Som Holmes och van Hemert (2008, s.6) 

nämner krävs promenadvänliga gator och tätbebyggda miljöer för en 

lyckad kollektivtrafikbebyggelse. Genom att bygga ringleden kan detta 

möjliggöras. När trafiken flyttas ut ur stadskärnan skapas 

promenadvänliga gator och bidrar till en mer tätbebyggd miljö i 

kommunens planering. Detta möjliggör också att cykel- och busstrafiken 

får större utrymme och smidigare framkomlighet. 

Att helt slopa biltrafik inom stadskärnan är kanske en omöjlighet och 

utopi, men på detta sätt så minimeras utsläpp och trafikmiljön 

förbättras. Sett ur ett samlat perspektiv så tror jag att högre turtäthet 

måste skapas som svarar mot det förväntade eller/och det ökade behovet 

av lokalt bussåkande. Risken är annars stor att människor inte kan eller 

vill tänka nytt - att exempelvis ta cykeln eller lösa busskort - utan istället 
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välja att göra som de tidigare gjort. Då kommer inte ringleden att få den 

avlastande effekt den skulle kunna få. 

Viktigt att poängtera är dock att det ena nödvändigtvis inte ger det andra, 

en förbättring av kollektivtrafiken kanske inte leder till att allt fler reser. 

Därför är det viktigt att ifrågasätta vad som påverkar vad. Istället för att 

fokusera på de praktiska delarna såsom förtätning och kollektivtrafikens 

förutsättningar, bör man kanske fokusera på att förstå konsumentens 

behov och resebeteenden (Jansson et al. 2010, s.359). Vid exempelvis 

planering inför en ny stadsdel – eller en förtätning – bör man i ett tidigt 

skede identifiera vilka människor som ska tänkas bo där och se vilka 

behov de har av kollektivtrafiken. Genom att identifiera behoven kan 

kollektivtrafiken anpassas.  

Att Umeå börjar använda elbussar kommer reducera utsläppen markant, 

vilket bidrar till att uppnå lokalt satta miljömål. Men vad händer när vi 

börjar använda annat än fossila bränslen i våra fordon? De problem som 

löses är förvisso koldioxidutsläpp och i viss mån buller. Men det som 

fortfarande kvarstår är olyckor, trängsel och energiförbrukning. 

En viktig faktor för att förbättra kollektivtrafikens är en ökad attraktivitet 

och tillgänglighet (Roudrige 2013). Detta är någonting som Umeå arbetar 

intensivt med och som framgår tydligt i den fördjupade översiktsplanen. 

Vid mätandet av kollektivtrafikens attraktivitet är det vanligt att resor 

per invånare mäts (Sweco 2007, s.6). Som framgått i avsnittet innan, har 

antalet resor i Umeå med lokalbussarna ökat markant de senaste åren. 

Om detta beror på att man prioriterat arbetet med kollektivtrafiken eller 

om det beror på ökade insikter hos medborgarna är svårt att säga. Dock 

är befolkningen i Umeå relativt ung, vilket gör att de unga kanske är 

beroende av kollektiva färdmedel på ett annat sätt än äldre. Då antalet 

resor med lokalbussarna ökat de senaste åren innebär detta att 

kommunens trafikmål – att 65 % av alla resor inom tätorten ska göras 

med kollektiva färdmedel år 2022 – är fullt möjlig att genomföra.  

Generellt sett i Sverige så verkar ett intresse finnas gällande strävan efter 

en mer hållbar utveckling. De flesta svenskar är idag väl medvetna om att 

användningen av personbil bör minska. Det ska dock poängteras att det 

snarare bör handla om hur detta ska kunna ske. 
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7.3 Hur ser användningen av kollektivtrafik i Umeå ut i 

jämförelse med utvecklingen på nationell nivå?  

I jämförelse med övriga Sveriges användning av lokalbuss ligger Umeå 

tämligen bra till, men har många gånger en lägre siffra än Sveriges övriga 

län. Som tidigare redogjorts, är antalet resor med lokaltrafiken per 

person i Stockholm på över hundra resor medan Umeå har ett 

genomsnitt på 54 resor per person. Detta skulle dock kunna förklaras 

med att Stockholm är en befolkningsmässigt avsevärt mycket större stad 

än Umeå. Staden kan således ha en bättre tillgänglighet dit det är enklare 

att ta sig från en plats till en annan (Haugen 2012, s.8-10). På grund av 

att Stockholm är en befolkningsmässigt större stad kan detta även 

medföra svårigheter att ta sig fram med bil.  

Statistiken varierar över landet, men speglar den täta miljön i 

storstadsområden. Den varierande statistiken kan alltså bero på om det 

är en storstad eller landsbygd. I relation till övriga Sverige ligger Umeå 

bra till, även om det är mycket kvar att göra för att öka användningen. 

Jag tror dock att ansvariga för den kommunala trafikplaneringen måste 

erbjuda något som lockar till nytt och förändrat tankesätt vad gäller 

bilanvändandet. Så länge fördelarna med bilen väger tyngre än 

nackdelarna så kommer folk att använda bilen oavsett om den ger dålig 

inverkan på miljön. Ju fler invånare vi blir desto viktigare är det att vi 

utnyttjar våra kollektiva transportsystem effektivt. 

Dock bör det poängteras att alla kommuner inte har samma möjligheter 

och förutsättningar för att genomföra större förändringar med 

kollektivtrafiken på en gång. Då är det istället bättre att genomföra vad 

man kan och har möjlighet till – det är ändå ett steg mot en mer hållbar 

utveckling.  
 

7.4 Framtida forskning 

Under arbetet av denna studie har det framkommit flertalet aspekter som 

skulle varit intressanta att undersöka vidare. Exempelvis att studera flera 

olika kommuner och hur dessa arbetar för att nå nationella mål gällande 

kollektivtrafiken och hur de arbetar för att öka det kollektiva resandet, 

för att sedan jämföra dessa arbetssätt mot varandra. 

Denna studie hade kunnat vidareutvecklas med intervjuer med invånare i 

Umeå för att således få reda på varför de väljer bil framför buss och vice 
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versa. Detta med en tydlig koppling till fysisk struktur och om invånare 

hade kollektivtrafiken i åtanke vid val av bostad. Insamling av det 

statistiska datamaterialet hade kunnat utökas om tiden räckt till, 

exempelvis medelreslängd för Umeå kommun samt siffror på hur många 

som tar bilen. Det finns med andra ord flera intressanta infallsvinklar 

som skulle kunna utvecklas för framtida forskning.  
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