
Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är tre starka universitet som kompletterar 
varandra utbildnings- och forskningsmässigt. Universiteten har bildat alliansen Stockholm trio för 
samverkan inom administration, utbildning och tvärvetenskapliga samarbeten som leder till 
forskningsgenombrott och oväntade innovationer som på sikt gynnar tillväxt i regionen. 

Att snabbt, tryggt och enkelt ta sig mellan universiteten ger förutsättningar för ett mer 
sammanhållet campus med fler samarbeten och är därför en viktig pusselbit för att säkerställa 
Stockholms internationella konkurrenskraft i att attrahera talanger, samarbeten, etableringar, 
investeringar och även främja universitetens och stadens hållbarhetsarbete. 

Identifierade behov från 
resvaneundersökning
Under februari och mars 2020 
genomfördes en resvaneundersökning 
riktad till anställda och studenter vid de 
tre universiteteten som resulterade i över 
4 400 svar. Enkäten kartlade de svarandes 
nuvarande resmönster och även önskemål 
om förbättringar. 

Framtid – önskemål

ü En bussringlinje mellan universiteten 
ü Pålitligare bussförbindelser avseende 

tidtabell & app-information
ü Bättre, säkrare gång- och cykelstråk 
ü Bättre skyltning/information för 

gång/cykelstråk

Förbättrade kommunikationer mellan de tre stora 
universiteten ger ett starkare Stockholm 

Läs och ladda 
ner rapporten >>

Nuläge 

ü Minst 3 av 10 reser mellan 
campusområdena, där nära 
hälften reste de senaste 4 
veckorna.

ü Kollektivtrafik och cykel är idag 
de viktigaste transportsätten.

Önskemål om förbättrade 
kommunikationer

ü Gång/cykelbanor
ü Tryggare & säkrare
ü Bättre belysning
ü Bättre skyltning

ü Färre stopp/direktlinje
ü Tydligare, bättre cykelstråk

ü Direktbuss KI-SU
ü Tvärförbindelser, inte 

bara via Odenplan
ü Gång/cykelbro över E4 

och Roslagsvägen

https://ssci.se/sites/default/files/Kartl%C3%A4ggning%20och%20behovsanalys%20av%20resor%20och%20kommunikationer%20mellan%20universiteten.pdf
https://ssci.se/sites/default/files/Kartl%C3%A4ggning%20och%20behovsanalys%20av%20resor%20och%20kommunikationer%20mellan%20universiteten.pdf


Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa och en motor för både 
regionen och Sverige som helhet. En sammanhållen akademisk miljö i Stockholm 

stärker förutsättningarna för både excellent forskning och utbildningar som möter 
samhällets kompetensbehov och internationell konkurrenskraft i regionen.

De tre stora universiteten utgör en stark resurs i regionen

Universiteten bidrar till att 
Stockholm har en hög 
utbildningsnivå och 
kompetens som gynnar hela 
samhället. Att Stockholm står 
sig starkt även internationellt 
går att se då regionen rankas 
högt i flera internationella 
rankingar 2019:

Ylva Williams, VD
ylva.williams@ssci.se
0702 227 834

Vi ser kommunikationen mellan 
universiteten som en viktig fråga för att 

stärka universiteten och regionen. 
Kontakta oss gärna om du vill veta mer 

om vårt arbete kring denna fråga.

Ett starkare Stockholm

var femte professor i Sverige är 
verksam vid de tre universiteten

plats 4 som global universitetsstad 
enligt Times Higer Education, THE

miljarder i omsättning

vetenskapliga artiklar 
publiceras/dag

% av högt citerade svenska 
forskare kommer från 
universiteten i Stockholm

tusen studenter, anställda och 
doktorander
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