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Verksamhetsområde
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde?
Arbetsgruppen samverkar då det gäller att utveckla tillgänglighet och mobilitet i kollektivtrafiken, vad
gäller lagstiftning, beredning, utvecklingsprojekt, utredningar och uppföljningar.

Avsikt/Syfte
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar?
Utveckla regionen
Samverkan sker fortlöpande mellan kollektivtrafikgruppen, Västerbottens läns landsting,
Kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken samt projekt. Denna samverkan gör det möjligt att skapa
lösningar som främjar pendling mellan kommuner i regionen där Botniabanan mellan Örnsköldsvik,
Nordmaling och Umeå är ett exempel.
Under de senaste åren har kollektivtrafikgruppen samverkat med projektet Be Green och kommer att
fortsätta denna samverkan under 2014. Genom att samarbeta med Be Green i Umeåregionen bidrar vi till
att utveckla tillgänglighet och mobilitet och möjliggöra en hållbar regionförstoring i Umeåregionen. Det
finns tydliga mål i projektet att öka hälso-, integrations- och jämställdhetsfrämjande verksamheter samt
att minska miljöpåverkan i det regionala transportsystemet.
Då Örnsköldsviks kommun numera ingår i Umeåregionen så har samverkan utökats ytterligare. Gruppen
har en ny deltagare från Örnsköldsviks kommun samt så adjungeras projekt Hållbart resande
Örnsköldsvik till gruppens möten. Projektet arbetar tillsammans med andra städer i omgivningen och
syftar till att förstora vår arbetsmarknadsregion där hållbart resande är en naturlig del. Projektets
målsättning är att bli mer framgångsrik på att belysa och använda hållbara vägvanor.
Effektivisera den kommunala förvaltningen
Kollektivtrafikgruppen träffas regelbundet för att stödja arbetet med att utveckla tillgänglighet och mobilitet
i det regionala transportsystemet – utveckling av tillgänglighet och mobilitet som gäller samtliga
kommuner och där en samsyn kan ge fördelar.
Samverkan ska vara demokratiskt förankrad
Kollektivtrafikgruppen ska medverka till utveckling av kommunikations- och informationsvägar till
Umeåregionens medborgare genom hemsidor, informationskampanjer och inte minst genom ett
arbetssätt med tydlig förankring hos medborgarna. På så sätt bidrar kollektivtrafikgruppen till att skapa en
transparens kring samarbetet i Umeåregionen.

Mål 2014
Övergripande mål:
Kollektivtrafikgruppen ska verka för en fungerande pendling inom och mellan kommuner och på detta
sätt öka andelen medborgare som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt, istället för att åka bil. Detta sker
genom att antal aktiviteter.

Aktivitetsplan 2014
Aktivitet
Studieresa
Planera och genomföra studieresa/studiebesök.

Genomfört

Ansvarig

Planering sker
under våren

Kollektivtrafikgruppen

Resan sker under
hösten
Samåkningssystem
Gruppen deltar i utarbetande av samåkningssystem
tillsammans med Be green Umeå och Hållbart
resande Örnsköldsvik. Kommunerna kan bidra med
pilotgrupper – byar där det finns underlag och
intresse.

Utvecklingen av
systemet följs
löpande under
året

Kollektivtrafikgruppen
tillsammans med Be green
och Hållbart resande

Kan ske löpande
under året, men
förslagsvis lägga
det på hösten när
det blir mörkt och
sämre väglag för
att på så sätt öka
deltagandet

Kollektivtrafikgruppen
tillsammans med
landstinget, Länstrafiken,
Be green och Hållbart
resande

Under våren

Kollektivtrafikgruppen
tillsammans med
landstinget

Samåkningssystemet är ett av projekten Be greens
och Hållbart resandes aktiviteter. Systemet ska
fungera som ett komplement till kollektivtrafiken, i
första hand gällande arbetspendling.
Testresenärsprojekt
Genomföra testresenärsprojekt på tåg/buss,
förslagsvis i Robertsfors och Bjurholms kommuner.

Samverka med andra arbetsgrupper
Initiera samverkan med turismgruppen. Genomföra
ett möte tillsammans med turismgruppen för att
diskutera gemensamma beröringspunkter.
Initiera samarbete med beredskapsgruppen, utifrån
det regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammets
åtgärd om krisberedskap i kollektivtrafiken. Viktigt
att skilja på kommunernas prioriteringar och själva
implementeringen som bör ske genom Länstrafiken
och myndigheten.

Under hösten

Park and bike
Sprida information om och skaffa deltagare till Park
and bike.
Pendlarparkeringar
Inventera status för samt information vid
pendlarparkeringar runt om i kommunerna. Detta för
att säkerställa för resenären hur pendlarparkeringar
fungerar samt vart resenären kan vända sig.
Ta fram en gemensam layout för informationstavla
till pendlarparkeringar.

Sker löpande
under året

Kollektivtrafikgruppen
tillsammans med Be green

Under våren

Kollektivtrafikgruppen

Under hösten

Ombud biljettförsäljning
Gruppen följer frågorna kring bemannade
busstationer/resecentra samt ombud för
biljettförsäljning.

Sker löpande
under året

Kollektivtrafikgruppen
tillsamman landstinget och
Länstrafiken

Översyn rutiner/riktlinjer hållplatser/väderskydd
Gemensamt se över riktlinjer/rutiner för
utplacering/borttagande/flytt av hållplatser och
väderskydd. Särskilda träffar bokas in för detta.

Sker löpande
under året

Kollektivtrafikgruppen

Sker löpande
under året

Kollektivtrafikgruppen

Utveckla medborgardialog
Utveckla dialogen med medborgarna runt om i
kommunerna. Göra en inventering över hur vi i
dagsläget arbetar med medborgardialog och trafik.
Utifrån inventeringen utarbeta förslag till
åtgärder/nya arbetssätt. Ett exempel är att tillsätta
referensgrupper.

