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Trafiken i Sundsvall 2019 
Trafiken i Sundsvall 2019 är en årlig uppföljning av trafikutvecklingen i Sundsvall. Här sammanställer vi fakta 
och statistik, beskriver vad vi gjort under året samt gör en analys över utvecklingen. 
 

1 Sammanfattning Trafikåret 2019 
1.1 Så här ser det ut
Antalet resande med stadsbusstrafiken ökade något under 2019. Ingen ny resvaneundersökning har genom-
förts i Sundsvall under år 2019. Antalet cyklister i januari och februari var de högsta på fem år. Biltrafiken 
längst centrala gator i Sundsvalls tätort har samtidigt minskat. Minskningen beror på att fler använder Sunds-
vallsbron samtidigt som ombygnationer i centrala Sundsvall fått många att ändra sina resvanor. 

1.2 Det här har vi gjort 
Mycket har hänt i Sundsvall under 2019 och under året har många infrastrukturprojekt påbörjats. Under 
2019 har ett antal vägavsnitt byggts om och ny infrastruktur tillkommit. Möjligheterna för parkering i närhet 
till Sundsvalls central har förbättrats  i och med parkeringshuset Stuvaren som öppnade i december 2019. 
Som en del i kommunens hastighetsplan har hastigheten ändrats i vissa områden, vilket ökar trafiksäkerhe-
ten. 

1.3  Vart är vi på väg?
Sundsvalls kommun fortsätter att växa och målet är att kommunen ska ha fler än 100 000 invånare år 2021. 
En ökad befolkning i kombination med mål om fossilfrihet och minskad klimatpåverkan, ställer höga krav 
på transportsystemet. De kommande åren kommer många nya infrastrukturprojekt färdigställas, som ökar 
framkomligheten i Sundsvall och förbättrar möjligheterna att resa med kollektivtrafiken, gå eller cykla. 
Fortsatta satsningar på hållbara resor kommer behövas för att Sundsvalls kommun ska nå mål om en större 
andel Sundsvallsbor som väljer att resa genom att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 



2 Mål för trafikutvecklingen 
Sundsvalls kommun har ett antal mål för trafikutvecklingen i staden. Inom gällande översiktsplan är ett mål 
att två tredjedelar av alla resor i Sundsvall ska vara hållbara till år 2030. Hållbara resor definierar kommu-
nen som resor som sker med gång, cykel eller kollektivtrafik. 

Enligt gällande översiktsplan ska trafikslagen för personresor prioriteras enligt följande: 1: Gång och cykel, 
2: Kollektivtrafik, 3: Bil. Detta innebär att gång- cykel och kollektivtrafik ska prioriteras på alla vägar i 
kommunen där inte bilen har höga framkomlighetsanspråk.

Under 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Kommunen har också påbörjat arbetet 
med en trafikstrategi. 



3 Så här ser det ut 
3.1 Kommunrankning för hållbart resande 
Under 2019 har kommunen deltagit i två stycken rankningar för hållbart resande. De är Trivectors SHIFT 
och Cykelfrämjandets Kommunvelometern.

Sundsvall hamnade på plats 33 av 40 i SHIFT-rankningen 2019.

I Kommunvelometern 2019 hamnade Sundsvalls kommun på plats 14 av 45. 

Kommunvelometern jämför kommuner med genomsnittet på olika punkter. När det gäller såväl meter cy-
kelväg per capita som investeringsmedel för infrastruktur ligger Sundsvalls kommun under genomsnittet 
för medelstora kommuner. 



3.2 Färdmedelsfördelning 
Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 2016. Ingen ny resvaneundersökning har genom-
förts under år 2019. En ny resvaneundersökning görs med jämna mellanrum. 

Resultatet från 2016 års resvaneundersökning visade på följande färdmedelsfördelning bland sunds-
vallsbornas resor. 

Mellan resvaneundersökningar 2009 och 2016 hade andelen cykelresor ökat medan andelen bilresor 
minskat något. Mindre än halvvägs till målåret 2030 var alltså under en tredjedel av resorna i Sundsvalls 
kommun att klassas som hållbara. Jämfört med andra kommuner har Sundsvalls kommun en hög bilan-
del jämfört med andra kommuners resvaneundersökningar, se figur 2. 

Figur 2. Bilandel i procent i jämförbara kommuner, siffror från olika resvaneundersökningar 2010-2020. 

Figur 1. Färdmedelsfördelning i Sundsvalls kommun.



3.3 Gående 
Gångtrafiken mäts kontinuerligt via en räknare på Storgatan i Sundsvall. Under 2019 har dock mätaren varit 
felande och statistiken för gångtrafik på den punkten är därför osäker och kommer inte redovisas. 

3.4 Cykel 
I Sundsvall mäts antalet cykelpassager kontinuerligt på två platser, Universitetsallén och Storgatan. 
Diagrammet nedan visar antalet cyklister som i genomsnitt passerar mätarna en vardag. 

Figur 3. Total vardagsdygnstrafik  för Universitetsallén och Storgatan .

Figur 4. Universitetsallén, cyklister vardagsdygnstrafik per månad och år.

Trenden är inte tydlig vad gäller mätningen av cykeltrafiken. Den ökning som noterades längs Storgatan 
och Universitetsallén 2018 verkar ha minskat under 2019. Att antalet cyklister minskat på dessa två platser 
under 2019 behöver inte betyda att cyklandet i Sundsvall minskar.  Antalet cyklister som passerade Univer-
sitetsallén under januari och februari var också det högsta på fem år. Antalet cyklister som passerar mätarna 
under vintermånaderna varierar mycket, troligen då cyklister är mer känsliga för förändringar i väder. En 
svagt positiv trend för vintermånaderna januari och februari kan noteras, men generellt är variationen stor 
mellan åren. 



Figur 5. Vardagsdygnstrafik från korttidsmätningar. 2015-2019. 

Kommunen genomför varje år korttidsmätningar av cykeltrafiken. Ett antal cykelvägar mäts då under en 
vecka på våren och en vecka på hösten. Eftersom man mäter endast under en vecka per säsong så är mätning-
arna extra känsliga för det väder som råder under mätveckan. 2015 öppnade Heffnerslänken för gång- och 
cykeltrafik och sedan dess har antalet cyklister längs Heffnersvägen ökat. Oscarsgatan gång- och cykelväg 
rustades upp under 2017 och har sedan dess noterat fler cyklister två år i rad. Hagavägen och Bussvägen sak-
nar mätvärden för 2019. 



Figur 7. Antalet resande med stadsbusstrafiken per månad, 2019. 

Figur 6. Antal resande med stadstrafiken i Sundsvall 2014-2019.

3.5 Kollektivtrafik
Antalet resande med stadsbusstrafiken ökade något under 2019, jämfört med året innan. Diagramen nedan 
visar antalet resenärer med stadsbusstrafiken, samt variation i antal resande under ett kalenderår. 
Under sommarmånaderna minskar resandet med stadsbusstrafiken. Det tyder på att många av kollektivtrafik-
resorna är kopplade till skola och jobb. 



3.6 Biltrafik
Biltrafikflödena har minskat på de centrala vägarna i Sundsvall. En förklaring till att trafiken minskat är 
Sundsvallsbron. Den nya bron över Sundsvallsfjärden öppnade i december 2014, sedan dess har biltrafik 
som tidigare gick genom centrala Sundsvall flyttat ut till bron. 
 
Under både 2018 och 2019 har många infrastruktarbeten pågått i centrala Sundsvall. som påverkat trafiken. 
Storbron stängdes av under hösten 2018. Avstängningen och omledningen påverkade biltrafiken på Skolhu-
sallén under 2019. Hastighetssäkrade övergångsställen har också byggts längs Skolhusallén vilket kan ha 
bidragit till att biltrafiken minskat längs den vägen. Biltrafiken i centrum har minskat mer än vad den har 
ökat på bron, så det är inte så att all trafik har flyttat till Sundsvallsbron. Många väljer andra färdsätt och har 
i viss omfattning också minskar ner på antalet resor.

Figur 8. Trafikflöden för fyra centrala vögar i Sundsvall 2015 - 2018.



3.7 Säkerhet och Miljö 
Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i 
Sverige, och den vision som är grund för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 
Trafiken har påverkan på människors liv och hälsa på olika sätt. Luftföroreningar  Trafiken står för över 
tjugo procent av utsläppen av växthusgaser i  Sundsvalls kommun. För att nå satta miljömål om minskad 
klimatpåverkan är trafikens utveckling därför av stor vikt. 

3.7.1 Trafiksäkerhet och olycksutveckling 
Personskador som uppkommer vid olyckor i trafiken rapporteras in till STRADA. Nedanstående tabell 
redovisar inrapporterade personskador vid olyckor i Sundsvalls kommun åren 2015 till 2019. Variationen i 
i inrapporterade skador från vägtrafiken kan delvis förklaras av att vården blivit bättre på att rapportera in 
personskador i STRADA. Majoriteten av olyckorna 2019 var måttliga eller lindriga olyckor.

Figur 9. Antal döda eller skadade i trafiken i Sundsvalls kommun, 2015-2019.

Figur 10. Skadegrad olyckor 2019.



Figur 11. Heatmap över singelolyckor fotgängare i Stenstan. 

Figur 11. Fördelning olyckstyp över totala antalet olyckor 2019.

Den vanligaste typen av skada i traifken i Sundsvall år 2019 var singeolyckor för fortgängare. 
Singelolyckor är också vanliga med cykel och motorfordon. Kartan över fotgängares singelolyck-
or visar var det är vanligast att singelolyckor sker i Stenstan. 



*)Kvalitetssäkrad luftdata är ännu inte inrapporterad, bilden och texten uppdateras

3.7.2 Luftkvaliteten i Sundsvall*
Centrala Sundsvall har fortsatt problem med luftföroreningar, främst orsakade av vägtrafiken. Sedan ett 
åtgärdsprogram för förbättrad luftkvalitet upprättades 2014 har problemen med kvävedioxid minskat, och 
idag klaras miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på samtliga vägavsnitt där Miljökontoret utför mätning-
ar. Problemen med partiklar kvarstår dock.

Miljökontoret mäter halten av partiklar längs Köpmangatan och Bergsgatan. I april 2019 byttes mätaren på 
Bergsgatan ut efter att ha varit ur funktion sedan hösten 2018. 

Under 2019 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för luftkvalitet. Åtgärdsprogrammet 
beräknas vara klart hösten 2020. 



4. Det här har vi gjort 
4.1 Beteendepåverkan och kampanjer 
Sundsvalls kommun har under lång tid arbetat med beteendepåverkan för förändrade resvanor. Under 2019 
arbetade kommunen med olika kampanjer för att uppmuntra till mer hållbara resvanor hos kommunens 
medborgare. 

4.1.1 Vintercyklisten
Syftet med kampanjen Vintercyklisten är att öka antalet cyklister vintertid i Sundsvalls kommun.  I slutet av 
april 2019 avslutades 2018/2019 års upplaga av Vintercyklisten. En ny omgång startade 1 november 2019. 
Kampanjen Vintercyklisten bytte upplägg inför 2018/2019 års kampanj. Kampanjen har tidigare haft fokus på 
att få många nya vintercyklister med plats för cirka 50 deltagare. Det nya upplägget innebär att färre, redan 
erfarna vintercyklister deltar. Deltagarna har tät kontakt med kommunens ansvariga för vinterväghållningen. 
Det nya upplägget innebär ett ökat fokus på förbättrad vinterväghållning av kommunens cykelvägar. 

4.1.2 Låna elcykel
Sedan 2016 har Sundsvalls kommun haft någon variant av kampanjen ”Låna elcykel” där medborgare kunnat 
låna en elcykel under en begränsad tidsperiod. Totalt har 695 stycken lånat elcykel sedan kampanjen startade 
2016. 

4.1.3 Drakstaden cyklar
Sundsvalls kommuns gatuavdelning deltog år 2019 på Drakstaden cyklar. Drakstaden cyklar är ett återkom-
mande årligt event. Deltagandet är en del av kommunens arbete med Mobility management och beteendepå-
verkan. Besökare fick prova elcyklar och lådcyklar som . 

4.1.4 Trygga skolvägar 
Trygga skolvägar handlar om att få fler barn och ungdomar att gå och cykla till skolan. Varje år arbetar 
kommunen tillsammans med ett antal skolor för att få en trafiksäker miljö och ett ändrat resebeteende. Med i 
detta arbete är även Drakfastigheter och Barn och Utbildningsförvaltningen. Vi ser till att miljön runt skolan 
och på skolgården är trafiksäker och uppmuntrar till att gå och cykla till skolan. I ett nära samarbete med 
skolan ser vi till att lärarna får in trafik, miljö och hälsa i undervisningen. Föräldrarna och deras resebete-
enden är en viktig del i detta arbete. Under 2019 ingick Bosvedjeskolan och Skönsmons skola i arbetet med 
Trygga skolvägar. 

4.1.5 Nöjdhetsundersökning cykel
Under 2019 skickades en nöjdhetsundersökning ut till cyklande Sundsvallsbor. Enkäten spreds via kommu-
nens sociala medie-kanaler samt på kommunens hemsida sundsvall.se. Nöjdhetsundersökningen visar att 
de i Sundsvalls tätort är mer nöjd med möjligheterna att cykla än de som bor på landsbygden. Att det saknas 
gång- och cykelvägar samt att det är smala eller obefintliga vägrenar angavs bland de som svarade som an-
ledningar till att det är svårare att cykla på landsbygden i Sundsvalls kommun. Halften av de som svarade på 
enkäten angav  att cykelmöjligheterna i kommunen under de senaste fem åren har utvecklats till de bättre. 



4.2 Infrastruktur 
Mycket händer i Sundsvall och ett antal infrastrukturprojekt påbörjades eller avslutades under 2019. I det 
här avsnittet listar vi ett urval av projeketen. 

4.2.1 Infrastrukturprojekt

Arbetet med en ny Storbro tog ordentlig fart under 2019. Den nya Storbron blir 18 meter bred och kom mer 
att byggas med tre körfält och två gång- och cykelbanor. Den nya bron förbättrar därmed framkomligheten 
för gående och cyklister över Selångersån. Storbron beräknas vara färdig till hösten 2020. 

Under 2019 påbörjades arbetet med det nya resecentrumet vid Sundsvalls central. Det nya resecentrumet 
innefattar en ny bussterminal som byggs på parkeringen framför stationshuset. Syftet med det nya resecen-
trumet är att förenkla det kollektiva resandet. Det är viktigt att öka resandekvaliteten och möjligheterna att 
byta mellan transportslag, exempelvis tåg och buss.

Nya bostadsområden och ombyggnationen av Centralstationen har gjort att efterfrågan på parkeringsplatser 
ökat på Södra kajen. I december 2019 öppnades därför det nya parkeringshuset Stuvaren för allmänheten. 
SKIFU har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret byggt det nya parkeringshuset på Södra kajen. Här finns på 
sex våningar med 450 parkeringsplatser, varav cirka hälften är försedda med motorvärmare. Det finns även 
cirka 20 laddningsplatser, dock inte med hög effekt, utan det är tänkt att man kan ladda om man är borta lite 
längre. 

4.2.2 Cykelöverfarter

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Bilister har alltså väjningsplikt mot cyklister vid 
en cykelöverfart. Cykelöverfarter bidrar därför till att förbättra framkomligheten för cyklister.  Under 2019 
byggdes en ny hastighetssäkrad cykelöverfart över Skönsbergsvägen.

4.2.3 Trafiksäkerhetsåtgärder

Under år 2019 har kommunen genomfört en rad trafiksäkerhetsåtgärder. Som en del i kommunens hastig-
hetsplan har hastigheten ändrats i vissa områden. Sänkt fart räddar liv och skapar en tryggare trafikmiljö i 
våra bostadsområden. 

Omskyltning till nya hastigheter har genomförts på Södermalm, Granloholm, Granlo, Kvissleby, Skottsund, 
Juniskär, Johannedal, Finsta, Skövik, Västland, Gångviken, del av Norra vägen och Essvik.  Kommunen har 
också förberett för nya hastigheter i Njurundabommen, Alnö/Vi, Ankarsvik, Skönsberg, Korsta, Haga, Norr-
malm, Fridhemsgatan, Centrala Sundsvall (Köpmangatan- Bergsgatan), Oscarsgatan, Nacksta och Väster-
malm.

Kommunen har också genomfört cirka 30 fysiska hastighetsdämpande åtgärder. Dessa har gjorts främst på 
lokalgator i bland annat Stöde, Matfors, Skönsmon, Lv5 området, Granloholm, Alnö, Bydalen, Lillhällom, 
och övre Korsta.

Med många byggnationer i trafiken är det viktigt att säkerhetsställa trafiksäkerheten och tryggheten vid om-
ledningar av trafikanter. Kommunen arbetar därför med trafikanordningsplaner där stora insatser gjorts för 
att säkerställa Sundsvallsbornas trygghet och framkomlighet vid trafikomledningar.



5. Var är vi på väg?
Analys
Kommunen står inför stora förändringar de kommande åren. Sundsvall är en av de städer i Sverige där det 
satsas mest inom infrastrukturområdet just nu och nu har vi tagit spadtag för minst 30 projekt i Sundsvall. 
Nya bostadsområden och ny infrastruktur byggs för att klarar av den växande befolkningen och som är an-
passad till ett förändrat klimat.  

Kommun har under året fortsatt arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder. Sänkta hastigheter är en viktig åtgärd 
för att minska risken för olyckor och allvarliga personskador, baserat på det krockvåld som kroppen tål. 
Sänkta hastigheter bidrar också till ett jämnare trafikflöde och bättre luftkvalitet. 

Utvärderingar av kampanjer som uppmuntrar till beteendeförändringar och ändrade resvanor har visat på 
goda resultat. Arbetet med beteendeförändring är därför en fortsatt viktig del i arbetet för att nå kommunens 
mål om en ökad andel hållbara resor. 

Många av de infrastrukturprojekt som nu pågår kommer förbättra tillgängligheten för kollektivtrafik, gående 
och cyklister. Samtidigt ligger Sundsvalls kommun under rikssnittet både vad gäller investeringar i infra-
struktur för cykling och meter cykelväg per invånare. För att nå kommunens mål om färdmedelsfördelning 
behövs fortsatta satsningarna på cykeltrafiken, såväl som gång- och kollektivtrafik. 

Det är en spännande tid för trafiken i Sundsvall med stora förändringar att vänta de kommande åren. Det är 
därför viktigt att kommunen fortsätter att bevaka hur dessa förändringar i infrastrukturen påverkar trafik-
flödena för bil, gång, cykel och kollektivtrafiken. Rapporten Trafikåret i Sundsvall är en viktigt del i kommu-
nens fortsatta arbete med att följa upp trafikutvecklingen i kommunen.




