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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Kollektivtrafiken under corona 
Just nu kommer det många frågor från elever och vårdnadshavare om den 
rådande situationen i kollektivtrafiken.  

Här svarar UL på de vanligaste frågorna. 

 

Om UL 
Vi på UL ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län. I vanliga fall vill vi att så många 
som möjligt ska åka med oss. Men nu under coronapandemin måste vi be alla att hitta 
andra sätt att ta sig fram. Bara du som måste åka buss eller tåg ska göra det.  

Extrabussar 
Vi har tät kontakt med skolorna för att se var det är trångt på bussarna som kör 
skoltrafik. Vi har satt in många extrabussar och skulle gärna sätta in ännu fler, men det 
finns vare sig bussar, förare eller pengar till det. 

Vad kan du göra? 
Håll avstånd. Det har du hört många gånger. Men tänk efter – kan du ta dig till skolan 
på annat sätt än med buss eller tåg? Kanske du ska börja vintercykla? Om du måste åka 
buss – åk bara till och från skolan och din fritidsaktivitet. 

Betala din biljett 
Självklart betalar du för dig. Kollektivtrafiken drivs av pengar som vi får in genom att 
folk betalar skatt och att de som åker köper biljett. Får vi inte in pengar finns en risk för 
att vi måste dra ner på trafiken. 

Datum:  
2020-11-25  

Utbildningsförvaltningen  
UL informerar om kollektivtrafiken  
– till elever och vårdnadshavare på gymnasiet 
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Kontrollanter 
Våra kontrollanter finns i trafiken för att se så alla betalar för sin biljett, både på tågen 
och på bussarna. Har du ingen giltig biljett får du betala en tilläggsavgift på 1 200 
kronor. 

Vad gör UL? 
Vi fortsätter prata med skolorna och göra vad vi kan för att de inte ska behöva stänga. 
Vi jobbar vidare på att försöka sätta in fler bussar som kan köra. Vi lägger ut info på 
Facebook, Instagram och skyltar i trafiken om att alla ska betala och inte gå på fulla 
bussar. 

Tillsammans ska vi ta oss igenom det här  
Vi kan inte hindra folk från att gå på fulla bussar. Det är ditt ansvar att se till så det inte 
blir trångt. Vi sätter in så många bussar vi kan, vi måste hjälpas åt att undvika trängsel. 
Res bara om du måste. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

UL kundtjänst: 0771-14 14 14 

www.ul.se 

http://www.ul.se/
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