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Förord 
I rapporten presenteras resultat och metod från projektet ”Undersökning av 
trafiken i Sundsvalls innerstad”. Projektet har genomförts av VTI på uppdrag av 
kommunstyrelsekontoret i Sundsvall som ett led i arbetet med översiktsplanering.  
Vi vill tacka Marie-Louise Henriksson, Sundsvalls kommun, för ett gott 
samarbete under projektets gång. 
 
Linköping i juni 2002 
 
 
Tomas Svensson Mattias Haraldsson 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Trafikens utformning i städernas centrumområden bör baseras på en avvägning 
mellan tillgänglighet för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra 
trafikantgrupper och stadsmiljön i övrigt. Det är viktigt att den avvägning som 
faktiskt görs motsvarar den som invånarna också efterfrågar. Det är dock förenat 
med vissa problem att ta reda på hur invånarna vill att trafiken ska utformas. Det 
finns ingen marknad där varje individ kan köpa den ”stadsmiljö” som man vill ha. 
Den enskilde individens användning av olika transportmedel och resvanor har 
heller ingen som helst effekt på situationen i stort. Så länge som det inte finns 
några garantier för att andra kommer att göra samma sak, finns det få anledningar 
för en enskild individ att försöka påverka stadsmiljön till det bättre genom att t.ex. 
köra mindre bil i innerstaden.  
 
Detta innebär att kommunens stadsplanering måste ta ansvaret för trafikens 
utformning i centrum. Frågan är dock vilket beslutsunderlag som kommunen ska 
använda? En möjlighet är att utforma enkäter med olika alternativa utformningar 
eller scenarier och den vägen ta reda på hur efterfrågan ser ut, vilket är den metod 
som har valts för undersökningen som presenteras i rapporten. Detta kan fungera 
eftersom trafikens utformning i innerstaden är förknippad med både fördelar och 
nackdelar för de flesta invånare i staden och dess omgivningar. Om t.ex. 
tillgängligheten med bil minskar får jag längre att gå till olika butiker och måste 
bära varor en längre väg. Kanske brukar jag hjälpa en äldre släkting som bor mitt i 
stan med olika transporter som nu blir svårare att genomföra. Samtidigt kan 
utrymmet för gågator öka vilket ger en trevligare stadsmiljö som jag uppfattar 
som en förbättring. Fler och säkrare cykelbanor gör att jag börjar cykla mer. Den 
förbättrade trafikmiljön gör att jag blir mindre orolig för mina barns säkerhet när 
de cyklar till centrum. På motsvarande sätt kan alla individer som får enkäten 
väga fördelar mot nackdelar och göra ett val, vilket kan vara högst olika mellan 
olika individer. 
 
Den enkät som skickades till invånarna i Sundsvall innehåller fyra olika alternativ. 
Enkäten finns med som bilaga till rapporten. Alternativens rubriker och utfallet av 
valfrågan framgår av följande figur: 
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Av de tillfrågade anser 8,5 procent att Sundsvalls innerstad i högre grad än idag 
bör anpassas till biltrafik enligt alternativet Ökad biltrafik och mer gatuutrymme 
åt bilarna. I detta alternativ utformas gatumiljön först och främst med tanke på 
god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter. 
Vissa bilfria zoner såsom gågator behålls, men i huvudsak medför alternativet att 
biltrafiken ges större utrymme, vilket innebär ökad biltrafik i innerstaden. Den 
ökade biltrafiken innebär att färre åker buss, vilket leder till färre avgångar och 
linjer. 

 
Alternativet Lägre hastigheter på de mindre gatorna har valts av 32,5 procent av 
intervjupersonerna. I detta scenario är innerstadens gator fortfarande öppna för 
biltrafik, men den del av gatuutrymmet som bilar tillåts utnyttja är mindre än idag 
och antalet parkeringsplatser reduceras. Hastighetsgränserna sänks generellt och 
på ett antal smågator tillåts bilarna endast köra i den hastighet som fotgängarna 
rör sig med. En viss del av det frigjorda gatuutrymmet görs om till bussgator, 
vilket underlättar för kollektivtrafiken. 
 
Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet Utan besökande bilar och 
genomfartstrafik har valts av 26,1 procent. Boende i området tillåts köra bil på 
vissa gator och dessutom tillåts servicefordon såsom bussar, färdtjänst, taxi, 
handikappfordon, varutransporter etc. Övriga hänvisas till parkeringsplatser 
utanför innerstaden. Trottoarer tas bort och hela gatuutrymmet öppnas för 
fotgängare och cyklister. Mängden gågator fördubblas och antalet cykelbanor och 
utrymmen för cykelparkering ökar. Busstrafiken fortsätter trafikera samma gator 
som idag, men ges egna körfält.  
 
Ett ytterligare alternativ är att bibehålla dagens situation. Med detta alternativ har 
bilister, cyklister och fotgängare tillgång till samma utrymmen som idag och 
busstrafiken fortsätter i samma omfattning som i nuläget. Av de tillfrågade anser 
32,9 procent att detta alternativ är det bästa. Detta innebär att andelarna för 
alternativen Lägre hastigheter på de mindre gatorna och Dagens situation i 
centrala Sundsvall är i princip lika stora. Det bör påpekas att även om alternativet 
Dagens situation… innebär att trafiksituationen bibehålls som den är idag, så 
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krävs precis som för de andra scenarierna någon form av styrning. I städer precis 
som samhället i stort så är trenden att transporter med bilar ökar, varför det krävs 
aktiva åtgärder för att frysa trafiken på nuvarande nivå. Transportarbetet med bil 
har ökat trendmässigt sedan 1950-talet och förväntas att öka ytterligare i 
framtiden. (SAMPLAN Rapport 1999:2) 

 
Utifrån fördelningen på de olika svarsalternativen som redovisats ovan kan 
Sundsvallsbornas inställning till utformningen av innerstadens trafikmiljö 
sammanfattas på följande sätt: En tredjedel av de tillfrågade anser att dagens 
situation är tillfredsställande och tycker inte att en utveckling mot ökad eller 
minskad biltillgänglighet skulle leda till någon förbättring. En minoritet anser att 
innerstaden i högre utsträckning bör öppnas upp för ytterligare biltrafik. Två 
förhållandevis stora grupper av de tillfrågade som tillsammans utgör en majoritet, 
är för en utformning av innerstadens gatumiljö som är mer restriktiv när det gäller 
biltrafik än vad som är läget idag. Den ena gruppen stödjer långtgående 
förändringar där gatuutrymmet i princip helt tas över av fotgängare, cyklister och 
busstrafik och där privat biltrafik utgör ett undantag. Den andra gruppen 
förespråkar mer försiktiga åtgärder där bilar fortfarande tillåts trafikera ett antal av 
gatorna, men i lägre hastighet och på ett mer begränsat utrymme i jämförelse med 
dagens situation. 

 
Av de sociala och ekonomiska faktorer som finns med i enkäten är det bara antal 
hemmaboende barn under 16 år som har ett signifikant samband med valet av 
alternativ/scenario. Det finns en tendens att barnfamiljer föredrar en något ökad 
grad av biltillgänglighet, även om andelen som föredrar alternativet med ökad 
biltrafik inte når högre än 10 procent. I övrigt finns det inga signifikanta skillnader 
mellan t.ex. hur kvinnor och män väljer alternativ eller mellan individer boende i 
olika boendeformer och i olika områden i Sundsvall. 
 
Det som påverkar valet av alternativ är framförallt hur individerna reser och 
förflyttar sig i innerstaden idag. Det är dock viktigt att framhålla att nästan alla 
individer i materialet på något sätt har tillgång till bil för privat bruk och hur dessa 
individer väljer alternativ beskrivs därför av det totala utfallet. För de sju procent 
som saknar tillgång till bil framstår Utan besökande bilar och genomfartstrafik 
som det mest attraktiva alternativet. 
 
När sedan individerna delas in i olika kategorier efter resvanor i centrala 
Sundsvall framstår de två alternativen som är de mest populära totalt sett, dvs. 
Dagens situation i centrala Sundsvall och Lägre hastigheter på de mindre 
gatorna, som förhållandevis stabila val för de flesta. Det som i första hand skiljer 
olika grupper åt är hur många som väljer alternativen Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna respektive Utan besökande bilar och genomfartstrafik, 
där vi i stort sett kan konstatera att skillnaderna är de förväntade. Om man kör 
mycket bil i centrala Sundsvall, avgiftsparkerar på gatan och kräver korta 
promenadavstånd från parkeringsplatsen till den plats man ska besöka, framstår 
alternativet med ökat utrymme för biltrafik som förhållandevis attraktivt. Om man 
i stället åker buss, går eller cyklar mycket i centrala Sundsvall, föredrar man 
begränsningar av biltrafiken. Det totala utfallet för valen mellan de olika 
alternativen återspeglas dock i det faktum att scenariot Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna inte väljs av den största andelen individer i någon 
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kategori. För de grupper där alternativet med ökad anpassning till biltrafiken når 
sina största framgångar, stannar andelen som väljer alternativet på 25–27 procent. 
Däremot attraherar scenariot Utan besökande bilar och genomfartstrafik den 
största andelen individer i flera undergrupper.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Nyttigheter som ”en god boendemiljö” eller ”en attraktiv innerstad” där värden 
som ”skönhet, trevnad och trygghet” tillgodoses, kan sägas vara allmänna 
nyttigheter. En renodlad allmän nyttighet kännetecknas av att ytterligare individer 
kan tillgodogöra sig nyttigheten utan att minska den mängd som finns kvar till 
andra. Nyttigheten kan därför inte säljas på vanligt sätt via en marknad eftersom 
det inte finns någon möjlighet att utestänga de som inte betalar. Hur mycket som 
ska produceras och förbrukas måste bestämmas på något annat sätt.  
 
Men värdet av nyttigheten för en enskild individ behöver inte vara helt oberoende 
av andra individers beteende. En park kan beskrivas som en allmän nyttighet. Men 
om vissa besökare skräpar ned, vandaliserar eller uppträder störande minskar 
värdet av parkbesöket för andra som vistas i parken. Om en individ besöker 
parken en enstaka gång eller kan förutsäga att andras beteende kommer att minska 
värdet av att besöka parken, finns det få skäl för individen att själv uppträda på ett 
sådant sätt att parkens värde bevaras. 
 
Denna diskussion är direkt överförbar på det problemområde som rör 
avvägningen mellan individuell nytta av biltillgänglighet och den allmänna nyttan 
av biltrafikbegränsningar. En individ eller ett enskilt hushåll kan finna det ytterst 
bekvämt att utnyttja bilen i så stor utsträckning som möjligt. Bilen möjliggör dörr 
till dörr-transporter över stora avstånd och resandet kan kontrolleras direkt av 
individens eller hushållets beslut om avgångstid och resväg. Det finns inga 
tidtabeller eller biljetter att hålla reda på. Bilen kan användas för att transportera 
skrymmande varor och tunga matkassar mellan butiker och bostäder. För att bilen 
ska kunna utnyttjas effektivt ska användandet vara befriat från hinder och bilen 
ska kunna framföras så nära start och mål, t.ex. butiker och bostäder, som det är 
praktiskt möjligt. 
 
Men samtidigt är individens möjligheter att utnyttja bilen beroende av andra 
individers/hushålls bilresande. Ju fler som använder bil desto sämre blir 
situationen för det enskilda hushållet. Trängsel uppstår på vägar och gator. 
Inslaget av ”skönhet, trevnad, och trygghet” i stadsmiljön minskar med ökande 
biltrafik, buller, avgaser och olycksrisker. Det blir svårare och farligare att gå och 
cykla. Underlaget för lokal kollektivtrafik och närservice försvinner. Välkända 
exempel på konsekvenser av den ökande bilanvändningen är minskad turtäthet 
och högre biljettpriser för bussar och nedlagda butiker och postkontor i 
bostadsområden och stadsdelscentrum. 
 
Det problematiska med dessa förhållanden är att vi inte kan vara säkra på att 
dagens situation i städer representerar ett läge som motsvarar det som 
befolkningsmajoriteten vill ha. Detta beror på att kopplingen mellan den egna 
bilanvändningen och konsekvenser för stadsmiljön är obefintlig. Om det enskilda 
hushållet väljer att minska bilåkandet får man inga positiva effekter i utbyte så 
länge som alla andra använder bilen i samma omfattning som tidigare. Om 
hushållet hade garantier för att det egna beteendet fick direkta effekter på 
stadsmiljön, dvs. om tillräckligt många gjorde som hushållet, kan det inte 
uteslutas att många skulle föredra en situation som kännetecknas av ett större 
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inslag av restriktioner för biltrafik. Det är därför inte möjligt att tolka hushållens 
bilresande i nuläget som en bekräftelse på att dagens utformning av trafiken i 
städer är den som de flesta tycker är den bästa. Det är dessa förhållanden som 
motiverar att undersökningar, av den karaktär som presenteras i denna rapport, 
genomförs för att förbättra kunskaps- och beslutsunderlag. 

 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur invånarna i Sundsvall vill att 
trafiken i centrala Sundsvall ska utformas. 
 
 
1.3 Metod och datainsamling 
Den centrala avvägningen rör förhållandet mellan den individuella nyttan av 
biltillgänglighet och den allmänna nyttan av en god stadsmiljö. Det finns ingen 
fungerande marknad där avvägningen kan göras. Nyttigheten ”god stadsmiljö” 
kan inte köpas till marknadspris i önskad mängd. Detta innebär att kommunens 
stadsplanering måste fungera som ”ställföreträdande konsument”, vilket i sin tur 
medför att ett relevant beslutsunderlag måste tas fram. 
 
Grunden för all samhällsekonomisk analys är individuella beslut, värderingar och 
avvägningar. Vanligtvis används olika typer av marknadsdata som underlag för 
identifiering, kvantifiering och analys. Men där det saknas data från marknader 
måste andra tillvägagångssätt prövas. 
 
Detta kan göras på olika sätt. Ett alternativ kan beskrivas som ”social 
ingenjörskonst” och består av att olika miljöfaktorer identifieras, kvantifieras och 
värderas inom ramen för en samhällsekonomisk kalkyl. Detta är det traditionella 
angreppssättet i samhällsekonomiska investeringskalkyler och används av t.ex. 
Vägverket för att bedöma vilka vägar som ska byggas. Problemet är dock att 
”mjuka värden” är svåra att fastställa i siffror, i jämförelse med mer ”hårda 
värden” som kostnader för investeringar/drift och intäkter via restidsbesparingar. 
Ett ytterligare problem är att risken för dubbelräkningar ökar när faktorer som 
”skönhet, trevnad, trygghet”, tas med i kalkylen. ”Skönhet, trevnad och trygghet” 
är ju i sin tur beroende av ett antal andra faktorer som delvis täcks av andra 
kalkylposter, t.ex. risk för olyckor. Dessutom är det svårt att bryta ned den 
komplexa stadsmiljön i olika avgränsade delar som kan värderas i kronor. 
 
En annan möjlighet är att direkt fråga individer/hushåll om vilken utformning av 
stadstrafiken som de efterfrågar. Detta kan göras genom att låta invånarna ta 
ställning till olika alternativ i folkomröstningar. Ett billigare alternativ är att med 
hjälp av enkätundersökningar kartlägga vad invånarna anser om stadens 
utformning rörande avvägningen mellan biltillgänglighet för enskilda bilister och 
konsekvenser av frihet från biltrafik i olika dimensioner. Detta angreppssätt har 
tillämpats i den studie som presenteras här. 
 
En ytterligare fördel med denna metod är att olika faktorer kan föras samman i 
”paket” för helhetsbedömningar. Detta innebär att de som svarar på enkäten måste 
väga olika faktorer mot varandra, faktorer som kan vara både fördelar och 
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nackdelar för den enskilde. Trafik och stadsmiljö kan sägas vara ett område som 
kännetecknas av att det är olika sammanhängande lösningar som ska jämföras. En 
förändring av en faktor, t.ex. biltrafik, ger återverkningar på andra, t.ex. 
kollektivtrafik, gång-/cykeltrafik och stadsmiljöns allmänna attraktivitet.  
 
För innerstädernas del är det många gånger samma individer som är både vinnare 
och förlorare när biltrafiken förändras. Om det blir fler restriktioner för biltrafik 
kan jag inte använda bilen på samma sätt som tidigare, vilket jag kan uppfatta som 
en försämring. Samtidigt blir det enklare och säkrare att gå och cykla i innerstaden 
och stadsmiljön blir attraktivare, vilket jag kan uppfatta som en förbättring. När 
jag ställs inför valet mellan olika alternativ där dessa faktorer varieras, måste jag 
väga fördelar mot nackdelar för att kunna välja det alternativ som jag anser vara 
det bästa. Varje individ som svarar på enkäten måste göra just den avvägning 
mellan biltrafikens fördelar och nackdelar som bör styra innerstadens utformning. 

 
I studien har en postenkät med fyra olika scenarier för trafikens utformning i 
innerstaden använts. De olika alternativen presenteras i avsnitt 2.1. Metoden har 
utvecklats av Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, inom ramen för tidigare 
forskningsprojekt, se bl.a. Grudemo och Svensson (2000), Gustavsson (2000) och 
Svensson (2000). I referenslistan anges några ytterligare svenska studier av 
individers preferenser angående stadstrafikens utformning. 
 
Enkäten, se bilaga, inleds med ett antal socioekonomiska frågor om ålder, kön, 
boende och hushållets sammansättning. I inledningen ställs också frågor om 
avstånd till busshållplats och parkeringsplats/garage, körkortsinnehav, tillgång till 
bil och cykel samt hur många mil som respondenten har kört bil under det senaste 
året. Respondenten får också ange i vilket område hon/han bor. Därefter följer 
enkätens huvudavsnitt som innehåller en beskrivning av fyra olika scenarier eller 
framtidsbilder för trafikens utformning i centrala Sundsvall, se avsnitt 2.1. I 
huvudfrågan får sedan respondenten välja vilket alternativ som föredras. 
 
Enkäten avslutas med frågor om respondentens resvanor i centrala Sundsvall och 
vilka gångavstånd som kan accepteras från p-plats och busshållplats till den plats 
som ska besökas i centrum. Det två första frågorna om resvanor avser hur ofta 
respondenten färdas till och/eller förflyttar sig med olika färdmedel i centrala 
Sundsvall under vinterhalvåret respektive sommarhalvåret. Därefter följer en fråga 
om hur ofta respondenten har ärenden av olika slag att utföra i centrala Sundsvall. 
Frågorna om resvanor avslutas med frågor om respondenten överhuvudtaget kör 
bil till centrala Sundsvall och, om det är aktuellt, hur ofta han/hon utnyttjar olika 
bilparkeringsmöjligheter. Som framgår av enkäten finns svarsalternativen ”aldrig” 
eller ”nej” med i samtliga frågor om resvanor, vilket innebär att alla respondenter 
kan markera ett svarsalternativ i varje delfråga. Frågetekniken tar också hänsyn 
till att en och samma respondent kan utnyttja flera olika färdmedel med olika 
frekvens för resor från/till och i centrala Sundsvall, kan ha olika skäl till att 
besöka centrum och kan utnyttja flera olika parkeringsformer.  
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1.3.1 Urvalets sammansättning och bortfallsanalys  
Enkäten skickades till 2 000 individer i åldrarna 15–70 år och bosatta i Sundsvalls 
kommun. Efter påminnelser uppgick svarsfrekvensen till drygt 60 procent. 
Urvalets storlek i kombination med den uppnådda svarsfrekvensen, är fullt 
tillräcklig för att ge en god representation av totalpopulationen. Av dem som 
svarat på enkäten är 52 procent kvinnor och 48 procent män. Omkring 39 procent 
bor i lägenhet, 11 procent i radhus eller kedjehus och 48 procent i villa. 
Individerna är jämnt fördelade över de områden där enkäten skickades ut eftersom 
30 procent bor i centrala Sundsvall, 35 procent bor utanför centrum men i 
Sundsvalls tätort, och resterande 35 procent bor utanför Sundsvalls tätort men i 
Sundsvalls kommun. En stor majoritet, 93 procent, äger eller har på annat sätt 
tillgång till bil för privat bruk. Resterande 7 procent saknar tillgång till bil. 
Andelarna som har respektive inte har körkort är 90 och 10 procent. Av dem som 
svarat på enkäten har 82 procent tillgång till cykel, medan 18 procent inte har det. 
 
Bortfallsanalys 
Den enda bakgrundsvariabel som finns med i urvalsramen, och som därför är 
enkelt åtkomlig, är ålder. Genom att jämföra åldersfördelningen i hela urvalet, 
dvs. alla som ursprungligen fick enkäten, med åldersfördelningen bland de som 
har svarat ges en bild av om bortfallet är jämnt fördelat över åldersgrupperna, eller 
om någon speciell åldersgrupp är över- eller underrepresenterad.  
 
I tabellen nedan redovisas åldersfördelningen för urvalet respektive för de som 
svarat på enkäten. 
 
Tabell 1 Åldersfördelning i urvalsram respektive bland dem som har svarat, 
procent. 

 –20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 Totalt 
Urval 7,05 17,70 18,00 21,30 17,25 18,70 100,00 
Svar 5,54 14,83 17,69 21,81 19,75 20,38 100,00 
 
Fördelningen över de olika ålderskategorierna är ungefär densamma i urvalsram 
och enkätsvar. Möjligtvis finns det något färre yngre i svaren än i hela urvalet, 
medan det omvända gäller de äldre grupperna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon anledning att befara 
att de som har svarat på enkäten inte ger en representativ bild av hur invånarna i 
Sundsvall vill att trafiken i innerstaden ska utformas. 
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2 Hur väljer Sundsvalls invånare? 
I enkäterna beskrivs fyra olika alternativ för hur Sundsvalls innerstad skulle kunna 
utformas med avseende på tillgänglighet för olika färdmedel. Enkäten finns med 
som bilaga till rapporten. De fyra alternativens rubriker är: 

 
- Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna  
- Lägre hastigheter på de mindre gatorna  
- Utan besökande bilar och genomfartstrafik  
- Dagens situation i centrala Sundsvall 

 
Avsikten är att fånga upp Sundsvallsbornas inställning till vilken utformning som 
är önskvärd och hur tillgänglig innerstaden ska vara för bilister. Det är dock inte 
enbart möjligheterna att färdas med bil som beskrivs i de olika alternativen, utan 
även vilka konsekvenser olika grad av biltillgänglighet kan tänkas få för 
busstrafik, cyklister fotgängare etc. Varje alternativ illustreras också med hjälp av 
ett par teckningar. Enkäten innehåller dessutom frågor om ålder, kön, boende och 
andra socioekonomiska variabler samt vilka färdmedel intervjupersonen använder 
och hur dessa färdmedel används, framförallt i centrala Sundsvall. Detta 
möjliggör en noggrann analys av vilka faktorer som påverkar inställningen till de 
olika alternativen. 
  
 
2.1 Resultat av huvudfrågan 
 
Tabell 2 Total svarsfördelning, andelar i procent. 
Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

8,5

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

32,5

Utan besökande bilar och 
genomfartstrafik 

26,1

Dagens situation i centrala 
Sundsvall 

32,9

 
Av de tillfrågade anser 8,5 procent att Sundsvalls innerstad i högre grad än idag 
bör anpassas till biltrafik enligt alternativet Ökad biltrafik och mer gatuutrymme 
åt bilarna. I detta alternativ utformas gatumiljön först och främst med tanke på 
god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga avgifter. 
Vissa bilfria zoner såsom gågator behålls, men i huvudsak medför alternativet att 
biltrafiken ges större utrymme, vilket innebär ökad biltrafik i innerstaden. Den 
ökade biltrafiken innebär att färre åker buss, vilket leder till färre avgångar och 
linjer. 

 
Alternativet Lägre hastigheter på de mindre gatorna har valts av 32,5 procent av 
intervjupersonerna. I detta scenario är innerstadens gator fortfarande öppna för 
biltrafik, men den del av gatuutrymmet som bilar tillåts utnyttja är mindre än idag 
och antalet parkeringsplatser reduceras. Hastighetsgränserna sänks generellt och 
på ett antal smågator tillåts bilarna endast köra i den hastighet som fotgängarna 



14 VTI notat 20-2002 

rör sig med. En viss del av det frigjorda gatuutrymmet görs om till bussgator, 
vilket underlättar för kollektivtrafiken. 
 
Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet Utan besökande bilar och 
genomfartstrafik har valts av 26,1 procent. Boende i området tillåts köra bil på 
vissa gator och dessutom tillåts servicefordon såsom bussar, färdtjänst, taxi, 
handikappfordon, varutransporter etc. Övriga hänvisas till parkeringsplatser 
utanför innerstaden. Trottoarer tas bort och hela gatuutrymmet öppnas för 
fotgängare och cyklister. Mängden gågator fördubblas och antalet cykelbanor och 
utrymmen för cykelparkering ökar. Busstrafiken fortsätter trafikera samma gator 
som idag, men ges egna körfält.  
 
Ett ytterligare alternativ är att bibehålla dagens situation. Med detta alternativ har 
bilister, cyklister och fotgängare tillgång till samma utrymmen som idag och 
busstrafiken fortsätter i samma omfattning som i nuläget. Av de tillfrågade anser 
32,9 procent att detta alternativ är det bästa. Detta innebär att andelarna för 
alternativen Lägre hastigheter på de mindre gatorna och Dagens situation i 
centrala Sundsvall är i princip lika stora. Det bör påpekas att även om alternativet 
Dagens situation… innebär att trafiksituationen bibehålls som den är idag, så 
krävs precis som för de andra scenarierna någon form av styrning. I städer precis 
som samhället i stort så är trenden att transporter med bilar ökar, varför det krävs 
aktiva åtgärder för att frysa trafiken på nuvarande nivå. Transportarbetet med bil 
har ökat trendmässigt sedan 1950-talet och förväntas att öka ytterligare i 
framtiden. (SAMPLAN Rapport 1999:2) 

 
Utifrån fördelningen på de olika svarsalternativen som redovisats ovan kan 
Sundsvallsbornas inställning till utformningen av centrala Sundsvalls trafikmiljö 
sammanfattas på följande sätt: En tredjedel av de tillfrågade anser att dagens 
situation är tillfredsställande och tycker inte att en utveckling mot ökad eller 
minskad biltillgänglighet skulle leda till någon förbättring. En minoritet anser att 
innerstaden i högre utsträckning bör öppnas upp för ytterligare biltrafik. Två 
förhållandevis stora grupper av de tillfrågade som tillsammans utgör en majoritet, 
är för en utformning av innerstadens gatumiljö som är mer restriktiv när det gäller 
biltrafik än vad som är läget idag. Den ena gruppen stödjer långtgående 
förändringar där gatuutrymmet i princip helt tas över av fotgängare, cyklister och 
busstrafik och där privat biltrafik utgör ett undantag. Den andra gruppen 
förespråkar mer försiktiga åtgärder där bilar fortfarande tillåts trafikera ett antal av 
centrala Sundsvalls gator, men i lägre hastighet och på ett mer begränsat utrymme 
i jämförelse med dagens situation. 

 
2.2 Diskussion av huvudresultatet 
Vilken inriktning bör då väljas om Sundsvallsbornas åsikter, som de kommit till 
uttryck genom den genomförda enkätundersökningen, i största möjliga mån skall 
tillfredsställas? Till att börja med kan det konstateras att alternativet Ökad 
biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna inte är tänkbart eftersom det förespråkas 
av en minoritet, 8,5 procent, av Sundsvalls invånare. Frågan är då vilket alternativ 
för den framtida utformningen av innerstaden som bäst återspeglar befolkningens 
vilja? Kanske framgår detta allra tydligast om svaren presenteras i ett diagram där 
alternativen har ordnats med avseende på inställning till biltillgänglighet.  
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Figur 1 Trafiken i centrala Sundsvall. 
 
Staplarna är placerade så att en förflyttning åt vänster medför starkare preferenser 
för biltillgänglighet, medan motsatt riktning motsvarar en mer restriktiv 
inställning till biltrafik i innerstaden. Tyngdpunkten i diagrammet ligger 
någonstans kring alternativet Lägre hastigheter på de mindre gatorna som man 
kan anta kan få ett visst stöd även från de individer som har valt alternativet Utan 
besökande bilar och genomfartstrafik. Visserligen är det en stor andel som anser 
att dagens situation är den bästa, men det stöd denna grupp får från den mer 
bilvänliga gruppen kan antas vara svagt. Gruppen som föredrar att utöka 
utrymmet för biltrafik i centrala Sundsvall är också förhållandevis liten. 
 
Det finns en tydlig majoritet, ca 60 procent, som föredrar en ytterligare reducering 
av biltrafiken i innerstaden till förmån för fotgängare, cyklister och bussar, i 
jämförelse med dagens situation. Det finns alltså tydliga belägg för att 
begränsningar av biltrafiken i centrala Sundsvall skulle stödjas av en majoritet av 
Sundsvalls invånare. Åtgärder som genomförs i syfte att hålla tillbaka biltrafikens 
tillväxt och frysa volymerna på dagens nivå, vilket kommer att kräva ytterligare 
restriktioner för biltrafik i jämförelse med läget i dag om trafiktillväxten fortsätter, 
kommer över 90 procent av Sundsvalls invånare att uppfatta som en förbättring. 
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3 Faktorer bakom individernas val 
I det följande analyseras ett antal signifikanta samband mellan utfallet på 
huvudfrågan och olika bakgrundsvariabler. Primärt analyseras om bakgrunds-
faktorerna påverkar vilket alternativ som får störst andel ”röster”. I många fall 
visar det sig dock att det är i rösterna för alternativen ”i kanterna”, dvs. Ökad 
biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna samt Utan besökande bilar och 
genomfartstrafik, som bakgrundsfaktorerna slår igenom starkast. 
 
Det angreppssätt som tillämpas här baseras på analys med hjälp av korstabeller, 
där de olika förklaringsfaktorerna har relaterats till individernas val av alternativ. 
De samband som visas i tabellerna nedan har valts ut genom att utgå från den 
signifikansnivå som anges av s.k. Chi-kvadrat tester. Signifikansnivån har satts till 
högst 0,05, vilket innebär att sannolikheten, eller risken, att individens val av 
alternativ är helt oberoende av förklaringsfaktorerna är högst 5 procent. Testet 
anger om den övergripande bild som förmedlas av respektive tabell är statistiskt 
signifikant, eller om det inte finns något signifikant samband. De faktorer som 
inte kan passera detta signifikanstest har utelämnats från redovisningen. Alla 
tänkbara förklaringsfaktorer som återfinns i enkäten har signifikanstestats. Av den 
bifogade enkäten, se bilaga, framgår vilka variabler som täcks av enkätfrågorna. 
 
Analysen ska tolkas som ett försök att utifrån olika infallsvinklar belysa det val av 
huvudalternativ som görs av individerna i undersökningen. Chi-kvadrat testet 
anger om de preferensskillnader mellan olika kategorier av individer som vi kan 
utläsa av tabellerna, är statistiskt säkerställt. Det bör påpekas att utfallen av 
statistiska tester här och uppdelningen av individer i olika kategorier, inte på 
något sett kan förändra det totala utfallet av huvudfrågan, dvs. val av alternativ för 
trafikens utformning i innerstaden. Det spelar givetvis heller ingen roll för utfallet 
på huvudfrågan hur många individer som återfinns inom respektive kategori i 
tabellerna nedan. Det totala utfallet av huvudfrågan, som diskuteras i avsnittet 
ovan, ska ses som ett givet ingångsvärde i analysen av sambanden mellan olika 
faktorer och val av scenario. Analysen avser de mönster som kan urskiljas när 
individer som har valt olika alternativ för trafikens utformning i innerstaden, 
jämförs utifrån ett antal olika utgångspunkter. 
 
I huvudsak förhåller det sig så att de tydligaste sambanden fås med variabler som 
på något sätt uttrycker resvanor. Sociala och ekonomiska variabler påverkar inte 
utfallet i valfrågan nämnvärt. Exempelvis finns ingen urskiljbar skillnad i 
uppfattning mellan män och kvinnor. Inte heller påverkar ålder, typ av bostad eller 
avstånd mellan bostaden och Sundsvalls centrum vilket alternativ som faktiskt 
väljs. Detta är dock ett lika intressant resultat som att kunna avgöra vilka av 
bakgrundsfaktorerna som har ett signifikant samband med val av alternativ. 
Skillnaderna i kön, ålder, typ av bostad eller avstånd mellan bostaden och 
centrum, är faktorer som inte påverkar valen av de olika scenarierna i särskilt hög 
grad, och är därför inte några vattendelare i den lokala opinionen. 
 
I tabellerna kommer det alternativ som valts av störst andel inom respektive 
kategori att markeras med fet stil.  
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3.1 Sociala och ekonomiska faktorer 
Tabell 3 Antal barn under 16 år och valt alternativ, andelar i procent. 

 0 1 2 3 4 eller fler 
Ökad biltrafik och mer 

gatuutrymme åt bilarna 
9,4 7,3 7,6 10,3   

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

33,9 26,8 25,7 43,6 11,1 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

34,0 31,1 34,7 23,1 22,2 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

22,6 34,8 31,9 23,1 66,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan antal barn under 16 år i det 
egna hushållet och val av scenario. Sambandet som redovisas i tabellen ovan är 
dock lite svårtolkat. Andelen i gruppen med fyra eller fler barn som har valt 
alternativet Utan besökande bilar och genomfartstrafik är visserligen mycket hög, 
men denna grupp innehåller endast åtta individer. Bortses från den gruppen finns 
det en svag trend som tyder på att ju fler hemmaboende barn desto högre grad av 
biltillgänglighet i centrum önskas.  
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3.2 Tillgång till bil och bilanvändning 
 
Tabell 4 Betydelsen av tillgång till bil för val av alternativ, andelar i procent. 

  Saknar bil 
Ökad biltrafik och mer

gatuutrymme åt bilarna
9,3 0,0 

Dagens situation i
centrala Sundsvall

33,7 30,3 

Lägre hastigheter på de
mindre gatorna

32,2 31,8 

Utan besökande bilar
och genomfartstrafik

24,8 37,9 

100,0 100,0 
 
Av de tillfrågade har ca 93 procent angivit att de har tillgång till bil för privat 
bruk, medan 7 procent inte har det. Av tabellen ovan framgår att dessa två grupper 
skiljer sig åt kraftigt. Det alternativ som samlar den största andelen personer utan 
tillgång till bil är det mest bilrestriktiva alternativet Utan besökande bilar och 
genomfartstrafik, medan de som har tillgång till bil istället väljer Dagens situation 
i centrala Sundsvall, tätt följd av Lägre hastigheter på de mindre gatorna. Jämfört 
med det totala utfallet kan vi här observera att de billösa föredrar ett annat 
alternativ än den totala majoriteten. Värt att observera är också att av dem som 
saknar bil är det ingen som föredrar alternativet Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna, samtidigt som en fjärdedel av dem som har bil föredrar 
Utan besökande bilar och genomfartstrafik. 

 
Tabell 5 Antal körda mil per år samt valt alternativ, andelar i procent. 

 0–500 
mil 

501–1000 
mil 

1001–1500 
mil 

1501–2000 
mil 

Mer än 
2000 mil 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

6,0 6,7 8,7 12,7 12,2 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

28,9 34,2 33,9 31,0 40,1 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

41,8 28,9 32,2 28,9 32,0 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

23,4 30,2 25,2 27,5 15,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Utöver tillgång till bil i sig påverkar även hur mycket som bilen används vilket 
alternativ som väljs. Siffrorna i tabellen ovan rör hur mycket individerna kör bil 
per år totalt sett. De övriga frågorna om resmönster som behandlas nedan avser 
individernas transporter med olika färdmedel i centrala Sundsvall. Tendenserna är 
inte entydiga, men vad som framgår klart är att andelen som föredrar det mest 
bilvänliga alternativet tilltar med antalet körda mil, även om alternativet Ökad 
biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna aldrig samlar en större andel än ca 
12 procent. Värt att observera är även att bland de som kör max 500 mil per år är 
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Lägre hastigheter på de mindre gatorna det mest populära, vilket skiljer ut denna 
grupp från ”totalpopulationen”. 

 
Tabell 6 Kör bil i centrala Sundsvall och valt alternativ, andelar i procent. 

 Ja Nej 
Ökad biltrafik och mer 

gatuutrymme åt bilarna 
9,3 3,1 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

34,3 26,7 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

32,4 34,6 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

24,0 35,6 

 100,0 100,0 
 
Av ovanstående tabell framgår att de som aldrig kör bil i centrala Sundsvall har 
betydligt starkare preferenser för de mer bilrestriktiva alternativen än vad de som 
kör bil i centrala Sundsvall har. Av den första gruppen väljer den största andelen 
Utan besökande bilar och genomfartstrafik, medan de som kör bil i centrum, 
precis som totalpopulationen, tycker att dagens situation och alternativet Lägre 
hastigheter på de mindre gatorna är ungefär likvärdiga i toppen med Utan 
besökande bilar och genomfartstrafik på en lika tydlig tredjeplats. 
 
Tabell 7 Kör bil vintertid och val av alternativ, andelar i procent. 

 Nästan 
varje dag

Varje  
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Någon enstaka 
gång 

Aldrig 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

14,6 7,5 6,1 4,8 2,7 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

36,6 35,8 33,3 27,9 25,7 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

32,0 30,6 32,5 33,7 35,1 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

16,8 26,0 28,1 33,7 36,5 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Tabell 8 Kör bil sommartid och val av alternativ, andelar i procent. 

 Nästan 
varje dag

Varje  
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Någon enstaka 
gång 

Aldrig 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

15,3 7,0 7,2 5,2 4,3 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

36,7 36,8 34,4 32,8  22,9 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

32,7 31,6 27,2 31,9 37,1 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

15,3 24,6 31,2 30,2 35,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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De båda tabellerna ovan visar hur individer som kör bil olika ofta i Sundsvalls 
innerstad väljer alternativ. Det är svårt att urskilja några tydliga mönster, men en 
jämförelse av cellerna i tabellens övre vänstra respektive nedre högra hörn ger en 
fingervisning om sambandet. Av de som kör bil nästan varje dag väljer en relativt 
sett stor andel Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna, medan de som 
sällan kör bil har jämförelsevis starka preferenser för Utan besökande bilar och 
genomfartstrafik. I huvudsak är det dock så att Dagens situation i centrala 
Sundsvall är det mest populära alternativet, med några undantag bland dem som 
kör bil sällan. Skillnaderna mellan val av alternativ och de som kör olika mycket 
under sommarhalvåret, illustreras också i nedanstående diagram: 
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Figur 2 Kör bil sommartid och val av alternativ, andelar i procent. 
 
Av diagrammet framgår tydligt att trots att Dagens situation i centrala Sundsvall 
är det mest populära alternativet i samtliga grupper, bortsett från ”aldrig”, så 
innebär mindre bilkörande i innerstaden att alternativen med mer begränsningar 
för biltrafik blir mer populära. 
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3.3 Tillgång till cykel och cykelvanor 
 
Tabell 9 Betydelsen av tillgång till cykel för valet av alternativ, andelar i procent. 

 Har cykel Saknar cykel 
Ökad biltrafik och mer 

gatuutrymme åt bilarna 
8,2 10,0 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

30,9 41,8 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

34,4 23,4 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

26,6 24,9 

 100,0 100,0 
 
Av tabellen ovan framgår att de som har tillgång till cykel tenderar att välja något 
av de två mer bilrestriktiva alternativen i större utsträckning än vad de som saknar 
cykel gör. Denna tendens är så stark att ”cykelgruppen” får ett annat 
förstahandsval än totalpopulationen, nämligen Lägre hastigheter på de mindre 
gatorna som är ett alternativ som tydligt gynnar framkomligheten för 
cykeltrafiken. 

 
Tabell 10 Cyklar sommartid och val av alternativ, andelar i procent. 

 Nästan 
varje dag

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Någon enstaka 
gång 

Aldrig 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

6,5 5,2 5,5 8,3 9,9 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

16,3 32,2 32,7 26,4 37,4 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

42,3 34,8 41,8 37,5 31,3 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

35,0 27,8 20,0 27,8 21,4 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Av tabellen ovan framgår vilket alternativ som har störst stöd i grupper med olika 
cykelvanor. Bland dem som aldrig cyklar i centrala Sundsvall (sommartid) är det 
precis som i totalpopulationen Dagens situation i centrala Sundsvall som har 
störst stöd. Hos övriga grupper, alltså bland dem som faktiskt cyklar, är det 
däremot Lägre hastigheter på de mindre gatorna som är mest populärt.  
 
Här är det värt att notera att även mycket frekventa cyklister i större utsträckning 
föredrar Lägre hastigheter på de mindre gatorna framför det mest bilrestriktiva 
alternativet Utan besökande bilar och genomfartstrafik. I det sistnämnda 
alternativet fördubblas inslaget av gågator som i kombination med att det inte är 
tillåtet att cykla på gågatorna, cykeln måste ledas, gör att det kan ta längre tid att 
ta sig fram i innerstaden med cykel. Av tabellen framgår dock att andelen som 
väljer Utan besökande bilar och genomfartstrafik stiger ju oftare respondenterna 
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cyklar i centrala Sundsvall, och att denna ökning framförallt återspeglas i en 
fallande andel för alternativet Dagens situation i centrala Sundsvall.  
 
 
3.4 Utnyttjande av busstrafiken 
 
Tabell 11 Åker buss vintertid och val av alternativ, andelar i procent. 

 Nästan 
varje dag

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Någon enstaka 
gång 

Aldrig 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

2,5 3,0 5,3 6,3 15,1 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

22,3 32,7 31,9 30,8 35,5 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

36,4 32,7 37,2 37,5 30,8 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

38,8 31,7 25,5 25,4 18,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Tabell 12 Åker buss sommartid och val av alternativ, andelar i procent. 

 Nästan 
varje dag

Varje  
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Någon enstaka 
gång 

Aldrig 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

2,7 0,0 6,6 5,0 15,2 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

26,0 33,0 28,6 30,8 34,8 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

37,0 33,0 36,3 39,6 30,8 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

34,2 34,1 28,6 24,6 19,2 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Ovanstående tabeller visar att bussresenärer avviker från totalpopulationen i så 
motto att de i högre grad föredrar alternativ med begränsningar för biltrafik. I 
huvudsak väljer den största andelen Lägre hastigheter på de mindre gatorna, men 
i några fall även Utan besökande bilar och genomfartstrafik. 
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3.5 Ärenden i centrala Sundsvall 
I enkäten ställdes frågor om hur ofta individen vistas i centrala Sundsvall för att 
arbeta, handla roa sig etc.  

 
Tabell 13 Handla eller andra ärenden och valt alternativ, andelar i procent. 

 Nästan varje 
dag 

Varje  
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Någon 
enstaka 

gång 
Ökad biltrafik och mer 

gatuutrymme åt bilarna 
16,7 6,7 6,5 5,8 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

31,9 31,7 34,1 35,8 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

31,9 35,2 31,8 29,2 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

19,6 26,3 27,6 29,2 

 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
I två av kategorierna är Dagens situation i centrala Sundsvall det mest populära 
alternativet, medan Lägre hastigheter på de mindre gatorna är det mest populära 
alternativet i en kategori. Bland dem som handlar eller har andra ärenden i 
centrala Sundsvall nästan varje dag, är alternativen Dagens situation i centrala 
Sundsvall och Lägre hastigheter på de mindre gatorna lika populära. 
 
I detta avseende kan det alltså verka som om personer som handlar relativt sett 
ofta har något starkare preferenser för bilrestriktioner. Det översta respektive 
understa alternativet indikerar dock ett motsatt samband. Andelen som föredrar 
Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna ökar om antalet tillfällen med 
handel i innerstaden ökar. För Utan besökare och genomfartstrafik gäller istället 
det omvända. Ju mer sällan handel sker i centrum, desto mindre andelar föredrar 
detta alternativ. Möjligtvis framgår det som beskrivits här bättre när resultaten 
presenteras i ett diagram. 
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Figur 3 Handla el. andra ärenden och valt alternativ, andelar i procent. 
 
I diagrammet ovan syns tydligt att de mest populära alternativen är förhållandevis 
stabila över grupperna. Trots detta kan man observera en tyngdpunktsförskjutning 
till förmån för ett större inslag av begränsningar för biltrafik i takt med att antalet 
inköp i innerstadens butiker avtar. 
 
De som har besvarat enkäten har också fått uppge vilken gångtid de kan acceptera 
från en parkeringsplats respektive en busshållplats till den plats de ska besöka i 
centrala Sundsvall. Sambandet mellan svaren på dessa frågor och val av alternativ 
framgår av följande tabeller: 
 
Tabell 14 Accepterad gångtid till p-plats och val av alternativ, andelar i procent 

 0–3 
min 

4–6 
min 

7–10 
min 

11–15 
min 

Mer än  
15 min 

Vet ej 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

25,6 7,1 2,3 2,4 9,1 17,1 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

46,8 35,4 25,0 27,7 9,1 34,3 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

14,1 37,4 36,7 31,3 31,8 22,9 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

13,5 20,0 36,0 38,6 50,0 25,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Mellan valt alternativ och maximal accepterad gångtid till parkeringsplats finns ett 
tydligt samband. De som kan acceptera att gå lite längre väljer i stor utsträckning 
Utan besökande bilar och genomfartstrafik, medan de som inte vill gå lika långt 
föredrar en mer bilvänlig utformning av innerstaden. Denna tendens är så stark att 
den slår igenom även på de alternativ som samlar störst andel individer inom varje 
grupp.  
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Tabell 15 Accepterad gångtid till busshållplats och valt alternativ, andelar i 
procent. 

 0–3 
min 

4–6 
min 

7–10 
min 

11–15 
min 

Mer än  
15 min 

Vet ej 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

10,2 6,5 4,2 8,3 23,1 23,9 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

35,8 32,7 26,5 27,1 15,4 39,1 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

31,9 34,6 33,7 37,5 23,1 17,4 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

22,0 26,2 35,5 27,1 38,5 19,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
När det gäller samband med accepterad gångtid till busshållplats finns ett liknande 
mönster som för gångtid till parkeringsplats, även om tendensen här inte är helt 
entydig. I huvudsak gäller att ökat accepterat gångavstånd medför att alternativen 
med mer begränsningar för biltrafiken ökar i popularitet. 
 
För dessa faktorer kan det vara av intresse att se närmare på hur många individer 
som kan acceptera olika gångavstånd från parkeringsplats respektive 
busshållsplats. I båda fallen har den största andelen, omkring 45 procent, svarat att 
de kan acceptera en gångtid på 4–6 minuter. På sex minuter kommer man rätt så 
långt i innerstaden. För tillgänglighet med buss ställer invånarna högre krav än på 
tillgänglighet med bil. Omkring 30 procent uppger att den högsta gångtid de kan 
acceptera från en busshållsplats är 0–3 minuter, motsvarande andel för gångtid 
från parkeringsplats är 15 procent. Hela 30 procent säger sig kunna acceptera en 
gångtid på 7–10 minuter från parkeringsplats till den plats i centrala Sundsvall 
som ska besökas. 
 
 
3.6 Parkeringsvanor 
 
Tabell 16 Parkerar på gatan med avgift och valt alternativ, andelar i procent. 

 Nästan 
varje dag

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Någon enstaka 
gång 

Aldrig 

Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna 

27,4 14,0 6,3 7,4 6,5 

Dagens situation i 
centrala Sundsvall 

34,2 36,9 45,1 26,7 38,7 

Lägre hastigheter på de 
mindre gatorna 

23,3 26,3 26,8 39,1 32,3 

Utan besökande bilar 
och genomfartstrafik 

15,1 22,9 21,8 26,7 22,6 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Vi har tidigare sett att hur ofta någon kör bil i innerstaden påverkar vilket 
alternativ som väljs. De som kör mycket bil väljer i större utsträckning mer 
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bilvänliga alternativ. Samma typ av fråga ställdes beträffande parkeringsvanor och 
respondenterna fick ange hur ofta olika parkeringstyper utnyttjas. Det enda som 
gav ett signifikant statistiskt samband var hur ofta man parkerar på avgiftsbelagda 
parkeringsplatser längs gatan. Bland dem som parkerar nästan varje dag är 
andelen som väljer alternativet Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna 
hela 27 procent. I den kategorin är alltså alternativet med ökat utrymme för 
biltrafik populärare än alternativet Lägre hastigheter på de mindre gatorna. Trots 
detta väljer den största andelen Dagens situation i centrala Sundsvall. Andelen 
som väljer Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna faller sedan ju mer 
sällan man parkerar på gatan med avgift, samtidigt som den motsatta trenden kan 
registreras för alternativet Utan besökande bilar och genomfartstrafik 
 
 
3.7 Sammanfattning av faktorer bakom individernas val  
Av de sociala och ekonomiska faktorer som finns med i enkäten är det bara antal 
hemmaboende barn under 16 år som har ett signifikant samband med valet av 
alternativ/scenario. Det finns en tendens att barnfamiljer föredrar en något ökad 
grad av biltillgänglighet, även om andelen som föredrar alternativet med ökad 
biltrafik inte når högre än 10 procent. I övrigt finns det inga signifikanta skillnader 
mellan t.ex. hur kvinnor och män väljer alternativ eller mellan individer boende i 
olika boendeformer och i olika områden i Sundsvall. 
 
Det som påverkar valet av alternativ är framförallt hur individerna reser och 
förflyttar sig i centrala Sundsvall idag. Det är dock viktigt att framhålla att nästan 
alla individer i materialet på något sätt har tillgång till bil för privat bruk och hur 
dessa individer väljer alternativ beskrivs därför av det totala utfallet. För de sju 
procent som saknar tillgång till bil framstår Utan besökande bilar och 
genomfartstrafik som det mest attraktiva alternativet. 
 
När sedan individerna delas in i olika kategorier efter resvanor i centrala 
Sundsvall framstår de två alternativen som är de mest populära totalt sett, dvs. 
Dagens situation i centrala Sundsvall och Lägre hastigheter på de mindre 
gatorna, som förhållandevis stabila val för de flesta. Det som i första hand skiljer 
olika grupper åt är hur många som väljer alternativen Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna respektive Utan besökande bilar och genomfartstrafik, 
där vi i stort sett kan konstatera att skillnaderna är de förväntade. Om man kör 
mycket bil i centrala Sundsvall, avgiftsparkerar på gatan och kräver korta 
promenadavstånd från parkeringsplatsen till den plats man ska besöka, framstår 
alternativet med ökat utrymme för biltrafik som förhållandevis attraktivt. Om man 
i stället åker buss, går eller cyklar mycket i innerstaden, föredrar man 
begränsningar av biltrafiken. Det totala utfallet för valen mellan de olika 
alternativen återspeglas dock i det faktum att scenariot Ökad biltrafik och mer 
gatuutrymme åt bilarna inte väljs av den största andelen individer i någon 
kategori. För de grupper där alternativet med ökad anpassning till biltrafiken når 
sina största framgångar, stannar andelen som väljer alternativet på 25–27 procent. 
Däremot attraherar scenariot Utan besökande bilar och genomfartstrafik den 
största andelen individer i flera undergrupper, vilket klart framgår av de tabeller 
som redovisas ovan.  
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