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Mobilitetsbokslut
Gator och parker arbetar utifrån kommunens översiktsplan och de ämnesspecifika 
program som arbetas fram för de hållbara färdsätten, parkering, gods och trafik
säkerhet. Vi ser mer och mer ett behov av att beskriva hur vi arbetar med våra ansvars
områden samlat i ett dokument. Vi har därför tagit fram detta mobilitets bokslut som 
beskriver åtgärder, satsningar och nyckeltal inom trafikmätningar, beteendepåverkan, 
gods, parkering, cykel, fotgängare och kollektivtrafik. Syftet är att beskriva verksam
heten och ge en bild av läget i förhållande till kommunens målsättning. 

Umeå kommun har antagit en målsättning att år 2025 är andelen resor med kollektiv
trafik, cykel eller till fots tillsammans minst 65 % av alla resor för boende inom Umeå 
tätort. För biltrafik saknas uttalade mål förutom att andelen i tätorten, som en följd av 
ovanstående, ska minska från dagens andel som är ca 50 % till 35 %. 

Mobilitetsbokslutet inleds med att beskriva trafikutvecklingen på kommunens vägnät 
i Umeå tätort i mätsnitt bestående av 15 större vägar respektive gång och cykelvägar. 
Därefter följer en uppföljning av programmen för de hållbara färdsätten, parkering och 
gods, inklusive beteendepåverkansåtgärder. Mobilitetsbokslutet utgör uppföljning för 
flera av de ämnesspecifika programmen.

Foto: Fredrik Larsson
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Biltrafikmätningar
Umeå kommun har mätt trafikflöden i staden under lång tid. Vissa platser har mätts ofta, 
 andra en eller ett fåtal gånger. Sedan 2005 sker trafikmätningarna samma veckor i maj. 
 Genom att titta på hur trafiken har förändrats över tid kan man bättre förstå hur olika 
 åtgärder påverkar människors och varors flöden. I Umeå mäter vi nästan alltid vardagsdygns
trafik och mätperioden är oftast en till två veckor under maj månad. 

Vi har ett antal årligen återkommande mätplatser, se figur 1.

Figur 1. Årligen återkommande mätpunkter i biltrafiknätet; mätsnitt norr (blå), öster (grön), 
söder (svart) samt väster (röd)
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Kontinuerlig mätning på Västra Esplanaden
Sedan 2007 har vi en kontinuerlig mätning av trafiken på Västra Esplanaden. I  nedanstående 
diagram kan man utläsa en minskning i trafikflödet. Samtidigt visar den årliga vecko
mätningen i maj månad strax söder om Tegsbron att trafikflödet där är relativt oförändrat, 
omkring 25 000 fordon per vardagsdygn, under dessa år.

Figur 3. Årsmedeldygnstrafik (antal fordon per dygn) på Västra Esplanaden åren 2007–2020 
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Kontinuerlig mätning på Kyrkbron
Under två år, sensommaren 2020–sensommaren 2022 har vi en kontinuerlig mätning av 
 trafiken på Kyrkbron.

Covid-19:s påverkan på biltrafiken
Under 2020 har trafiken i Umeå varit påverkad av Covid19 pandemin sedan mars månad.  
I diagrammet nedan, där 100 % motsvarar trafikvolymen föregående år, syns att biltrafik
flödet minskade under den första vågen av pandemin, att vi var relativt förskonade under 
sommar och höst, men att pandemin följt av två extrema snöfall orsakade först en minskning 
därefter ett ökat trafikflöde. En jämförelse av vardagsdygnstrafiken, perioden februari 2020 – 
februari 2021 med samma period året innan, visar att det varit lika många passerande fordon 
båda åren.

Figur 2. Trafikjämförelse mellan år 2020 och 2019. Baserat på kontinuerlig mätning  
på Västra Esplanaden (vardagar).Trafikflöde 2020 jämfört med 2019, enbart vardagar
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Cykeltrafikmätningar 
Umeå kommun mäter cykeltrafikflöden i staden. Vissa platser mäts ofta, andra en  
eller ett fåtal gånger. Sedan 2005 sker trafikmätningarna regelbundet samma veckor  
i september– oktober. Genom att titta på hur trafiken har förändrats över tid kan man bättre 
förstå hur olika åtgärder påverkar människors och varors flöden. I Umeå mäter vi vardags
dygnstrafik och mätperioden är oftast tvåtre veckor, då vädret kan variera kraftigt vilket 
påverkar mätningarna. Sedan några år tillbaka följer vi cykeltrafiken på 15 mätplatser omkring 
de centrala stadsdelarna. Platserna illustreras i kartan.  

Figur 4. Årligen återkommande mätpunkter i cykeltrafiknätet ringar in  
de centrala stadsdelarna.
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Kontinuerlig mätning på tre broar
Under två år, sensommaren 2020 – sensommaren 2022 har vi en kontinuerlig mätning av 
trafiken på Lundabron, Gamla bron samt Kyrkbron. All gång och cykeltrafik mäts. 

Figur 5. Diagram över trafikflöden på Lundabron, juni-december 2020
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Figur 6. Diagram över trafikflöden Gamla bron september–december 2020
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Figur 7. Diagram över trafikflöden Kyrkbron september–december 2020  
(summerat gångbana samt gång- och cykelbana)
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Genomförda åtgärder
Kommunen arbetar inom en rad olika områden för att öka 
andelen resor med de hållbara färdsätten; allt från hårda 
 åtgärder, dvs förändringar i infrastrukturen, till mjuka åtgärder 
såsom beteendepåverkan genom exempelvis testresenärer.

En viktig del är att de åtgärder vi genomför ska ge god trafiksäkerhet för att umebor ska 
känna att det är tryggt att färdas med gång, cykel och kollektivtrafik i staden. I figur 8 kan 
man utläsa att trots en ökande befolkning så är trenden avseende antal allvarligt skadade och 
omkomna i trafiken nedåtgående.

Figur 8 Antal allvarligt skadade/omkomna i trafiken per 10 000 invånare  
i förhållande till antalet invånare i kommunen
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Hastighetsdämpande åtgärder 
Kommunen genomförde en hastighetsöversyn i Umeå tätort åren 2011–2012 och i kommun
delarna samt övriga tättbebyggda områden åren efter det. Som uppföljning och som 
 underlag för hastighetsdämpande åtgärder genomförs årligen omkring 65–70  trafikmätningar 
på  bilvägnätet. På platser där mätresultatet visar att 85percentilen är hög genomförs 
hastighets dämpande åtgärder. Under året har 11 hastighetsdämpande åtgärder byggs.

Foto: Fredrik Larsson
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Kartan ovan visar vilka infrastrukturåtgärder som har 
 genomförs för gång och cykel under det senaste året 
 respektive för kollektivtrafik. 

Nya gång- och cykelvägar
1 Timotejvägen (fått ny beläggning och breddats) 

2 Nydalavägen, Axtorpsvägen–Berghemsvägen

3 Tegsvägen, Verkstadsgatan–Ishallen  
 (fått ny beläggning och breddats)

4 Gång och cykelväg längs älven vid Katamarankajen  
 (fått ny beläggning och breddats)

Cykelöverfarter
1 Sockenvägen/Backenvägen

2 Sandaparken/Sandbackavägen

Ombyggda eller nya hållplatser
1 Terrängvägen, båda riktningar

2 Dragonfältet, båda riktningar (på väg 507 resp. 363) 

3 Maskingatan, riktning mot flygplatsen 

4 Renmarkstorget, riktning mot Umedalen

5 Mårdvägen, riktning österut

Borttagna hållplatslägen
1 Terrängvägen, båda riktningarna

2 Berghemsvägen, båda riktningarna

3 Dragonfältet på Ridvägen, båda riktningarna

Hastighetsdämpande åtgärd
1 Kronoparksvägen–Sandåsgatan

2 Storgatan vid före detta trafiksignal för fotgängare

3 Kronoparksvägen/Furugränd

4 Vintergatan/Åldermansvägen

5 Björnvägen, vid Bowlingcentrum

6 Umelivägen, mellan Nipvägen och Blockvägen

7 Bryggargatan, mellan Boställsvägen och Egnahemsvägen

8 Ögatan/Sotarevägen/Björkågatan

9 Skidspåret, strax norr om Rågången

 10 Vallmovägen, mellan Industrivägen och Näckrosvägen

 11 Sandbackavägen
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Mobility Management
Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden, till exempel genom 
kampanjer, bättre utbud, kommunikationsinsatser, invigningar och testgrupper. ”Mjuka” 
åtgärder (beteendepåverkansåtgärder) förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder  
(till exempel nya busslinjer, cykelparkeringar eller gång och cykelbanor).  

Kollvisionen
Kollvisionen är en kampanj som syftar till att ändra beteenden hos alla trafikanter för att på 
så sätt förbättra trafiksäkerheten. Kampanjens ledord är ögonkontakt, visa hänsyn, anpassa 
hastigheten och följ trafikreglerna. Under detta år har ett nytt kampanjkoncept arbetats fram. 
Lanseringen skulle ske under sen höst, men på grund av pandemin fattades beslutet att flytta 
kampanjen till våren 2021.  

Trafikantveckan och SEE Hållbarhetsvecka
Det europeiska initiativet för att underlätta och uppmuntra hållbara resor hade temat Fossil
fria resor för alla och slogan Var smart – res smart! Umeå kommun deltog med aktiviteter 
kopplade till hållbart resande under vecka 38–39. Då restriktioner kopplade till pandemin inte 
tillät fysiska möten genomfördes en tipsrunda för allmänheten samt en Gå och cyklakampanj 
riktad till anställda på Umeå kommun. 

Foto: Scandinav/Christian Ferm
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Hållbara arbets- och tjänsteresor
Umeå kommun är en av tio arbetsplatser som deltar i projektet Hållbara arbets och 
 tjänsteresor (HAR). Syftet är att genomföra beteendepåverkande aktiviteter och åtgärder 
som underlättar för kommunanställda att välja hållbara färdsätt. Projektet finansieras av 
 Tillväxtverket, Region Västerbotten och de medverkande organisationerna. Under året har 
dessa aktiviteter genomförts:

Åtgärder kopplat till resor till/från arbetet
Projektet har under vår och höst genomfört ett HARbingo med fokus på hållbart resande 
och resfria möten. Vid två tillfällen har stadshusanställda fått låna elcykel under 1–2  veckor, 
 intresset för denna kampanj var stort. Under hösten anordnade projektet en gå och 
 cyklakampanj, utdelning av broddar och gratis byte till vinterdäck på anställdas privata 
cyklar. Projektet deltog även i planering och genomförande av MMåtgärder Västra länken, 
 Vintercyklingens dag och Cykelns dag. 

Åtgärder kopplat till tjänsteresor
Projektet har påbörjat en revidering av Umeå kommuns resepolicy och en översyn av 
 uppföljningen av tjänsteresor. En plan har tagits fram för åtgärder kopplade till tjänsteresor, 
bland annat investeringar och tjänster. Under förmånscykeldagarna har projektet deltagit på 
plats vid Stadshuset och informerat om kommande aktiviteter samt delat ut giveaways.

Marknadsföring av projektet
Projektet har tagit fram två ambassadörsfilmer med fokus på hållbart resande som har 
 använts i kampanjer. Instagramkontot har_vasterbotten skapades och aktiviteter har 
 publicerats på projektets webbsida www.hallbararesor.nu. 

Grön färdplan
På uppdrag av Tekniska nämnden koordinerar Gator och parker en samverkansplattform  
som har fokus på kommunens arbete med hållbart resande för den egna verksamheten;  
i tjänsten och till och från arbetsplatserna. Arbetet startade hösten 2019 och bedrivs till  
2021.  Rapportering sker tre gånger per år. Nätverket har resulterat i flera synergieffekter  
och HARprojektet har fått kontaktpersoner som har underlättat arbetet.

Sharing City Umeå
Sharing City Umeå syftar till att främja delningsekonomi genom att testa nya lösningar och 
samarbeten inom en rad olika områden. Under sommaren anordnades en cykeluthyrning av 
återbrukade cyklar i samarbete med Umeå Wheels; ett företag som rustar upp begagnade 
cyklar. Projektet har även tagit fram en rapport som sammanfattar lärdomarna av Ubike, 
detta för att sprida kunskapen vidare till andra kommuner och byggaktörer.

U-bike 
Ett populärt inslag på Umeås cykelbanor är de uppskattade eldrivna lådcyklarna i Ubike. 
Sedan projektets start 2017 har de 16 lådcyklarna färdats 120 000 kilometer och drygt 
600 umebor testat tjänsten som erbjuder ett hållbart alternativ till korta bilresor inom 
staden. Även detta år har lådcyklarna använts flitigt och tillsammans har de rullat nästan 
45 000 kilometer.  

Vintercyklingens dag
Under den andra fredagen i februari har Winter Bike to Work Day uppmärksammats sedan 
flera år tillbaka i många länder på norra halvklotet. Svensk Cykling, där Svenska Cykelstäder är 
medlem, arbetar för att uppmärksamma denna dag i Sverige under namnet Vintercyklingens 
dag. Umeås bidrag var att sprida information om dagen och att uppmuntra Umeås cyklister 
med bland annat cykellysen. Resultatet blev att Umeå kommun hamnade på plats åtta av 
drygt 1 500 städer som deltog runt om i världen.
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Cykelns dag
2018 beslutade FN att utse 3 juni till Världscykeldagen, för att sprida glädjen i att cykla.  
Umeå kommun spred kampanjen Kan vi cykla i ett år på en dag som Svensk cykling 
 tillsammans med Svenska cykelstäder har tagit fram. På Cykelns dag cyklade Sverige 
 tillsammans i 465 380 minuter, vilket motsvarar nästan elva månaders cykling.

Samarbete med polisen
Umeå kommun har fortsatt sitt samarbete med polisen med fokus på trafiksäkerhet och 
 synlighet i trafiken, bland annat genom gemensamma aktiviteter. Under våren bidrog 
 kommunen med giveaways till polisens aktivitet i centrum och under hösten genomfördes  
en gemensam aktivitet under kvällstid då cykellysen och reflexer delades ut. 

Kampanj cykelöverfarter
För att uppmärksamma trafikanterna om vad som gäller på en cykelöverfart tog Umeå 
 kommun tillsammans med Svenska cykelstäder, Lund, Helsingborg och Linköping fram  
en film som visades i sociala medier under maj och juni. 

Gå och cykla
Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern. Aktiviteten engagerar årligen ett stort 
antal elever och pedagoger i årskurs F–6. Detta år resulterade Umeå kommuns deltagande 
i att 39 skolor anmälde sig till utmaningen. Under två valfria veckor i september till oktober 
samlade deltagande skolor in så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa 
kollektivt till och från skolan. Syftet med kampanjen är att främja hälsan hos barn och unga, 
bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

MM-kampanj Västra länken
Umeå kommun deltar i Trafikverkets initiativ att arbeta med mobility management i bygg
skedet. Ett moment i Umeåprojektet Västra länken är att leda om E12:an i nivå med 
 Klockarbäcken/Umedalen under cirka ett år. Genom samverkan med berörda samhälls
aktörer identifierar och genomför Trafikverket MMåtgärder för att minska trafiktrycket och 
uppnå långsiktiga beteendeförändringar som främjar hållbarhet. En film har tagits fram som 
 informerar om projektet och Umeå kommuns arbete med hållbart resande. Anställda på 
Klockarbäcken har fått testa elcyklar. 

Nätverk för kommuner som arbetar med mobility management 
Umeå kommun är en av 15 kommuner som deltar i nätverket Möjligheter med Mobility 
 Management i Samhällsplaneringen (MMMIS). MMMiSdeltagarna träffas tre gånger per 
år för nätverksträffar med inbjudna föreläsare och diskussioner kring ett specifikt tema. 
 Däremellan sköts kontakten via webbdiskussioner och webbinarier.  
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Gods 
Arbetet med att öka förståelsen/kompetensen för gods inom kommunen samt att 
 upprätthålla kontakt med branschen pågår under hela året. Mångfalden av intressenter 
kräver ett brett samarbete mellan kommun och bransch. Med utgångspunkt i godstrafik
programmet har 2020 innefattat fler kontaktytor samt ett arbete kring hur vi själva arbetar 
med gods i upphandlingsprocessen.

Klimathänsyn i upphandling
I oktober 2020 slutfördes projektet ”Klimathänsyn i upphandling” som syftar till att ta fram ett 
antal åtgärdsförslag för hur Umeå kommun kan ta större klimathänsyn och främja  cirkulära 
varor och tjänster i sina upphandlingar. Totalt har 12 åtgärdsförslag arbetats fram och ett 
av dessa har temat transporter. Förslagen fokuserar på att bland annat definiera begreppet 
miljöbil bättre för att underlätta för anbudsgivarna, ta fram krav på utsläpp och upprätta 
 leverantörsdialoger. Det finns också rekommendationer kring att se över hur vi kan möjlig
göra för andra typer aktörer än traditionella åkerier ska kunna medverka i upphandlingar. 
Exempelvis så är det svårt för cykelåkerier att uppfylla krav på bakgavellyft och alkolås.

Dialog och nätverk
Umeå kommun har ett flertal nätverk inom godsområdet som träffas regelbundet under 
året. Nätverken är exempel på samarbetsytor där kompetens och erfarenhet delas mellan 
branschföreträdare och kommuner samt kommuner emellan. 

Godsnätverket har haft sina inbokade träffar under 2020 trots pandemin. Träffarna har varit 
digitala och haft fokus på hur pandemin påverkar samt information om kommande stads
omvandling avseende v. 503. 

Nationellt godsforum har skett under digitala former vid två tillfällen. Antalet deltagande 
kommuner utökades under året till 15 st. 

I november bjöd Umeå kommuns näringslivsavdelning in aktörer inom transportbranschen till 
ett första möte med syfte att skapa ett nätverk och en plattform där aktörerna ges möjlighet 
att lyfta aktuella frågor och enkelt kan komma i kontakt med politiker och tjänstepersoner 
inom kommunen. Temat för den första träffen var den pågående stadsutvecklingen och allt 
som planeras för de kommande åren med inriktning på infrastruktur. Totalt deltog ett tiotal 
aktörer från transportbranschen. 

Foto: Fredrik Larsson
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Parkering 
Det är viktigt att hantera parkering som en del av människors resande i stort, det är en del av 
mobilitetsplaneringen. I Umeå arbetar vi i enlighet med parkeringsstrategin i  översikts planen, 
vilken konkretiserats i ett parkeringsprogram. De flesta åtgärder enligt vårt  nuvarande 
 parkeringsprogram är genomförda och under 2021 kommer ett nytt parkeringsprogram  
att påbörjas. 

Ny uppdelning av parkeringsförbudsområden
I dialog med polisen har synpunkter framförts kring Umeå kommuns geografiskt stora 
parkerings förbudsområden. Polisen upplever problem vid motiveringar till överklaganden. 
Befintligt område är stort, som bilist kan du färdas inom ett och samma område flera dagar 
utan att passera ett områdesmärke. Detta bidrar till en otydlig utmärkning av parkerings
förbudsområdet och kan på så sätt leda till missförstånd. Under 2020 beslutade tekniska 
nämnden att en ny uppdelning skulle göras utifrån principen att huvudledsvägnätet används 
som avgränsningar. 

Figur 9. Ny uppdelning av parkeringsförbudsområden 2020.

Gator och parker 2021-05-07Parkeringsförbudsområde

Foto: Fredrik Larsson
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Cykel
Fotgängare och cyklister använder sig mångt och mycket av samma infrastruktur. I Umeå 
består drygt 92 procent av huvudvägnätet för gång och cykel av gemensamma gång och 
cykelvägar.  Det innebär att de investeringar som förbättrar för cyklister även förbättrar för 
fotgängare. Dock ska man komma ihåg att det är två olika trafikslag som har olika behov så 
ibland måste man skilja dem åt.  

Cykelparkeringar
Störst behov av cykelparkeringsplatser är det i centrumfyrkanten och det är där huvudfokus 
ligger på att skapa nya cykelparkeringar. Under 2020 har inga nya cykelparkeringar byggts 
inom detta område. Idag finns det nästan 3 000 cykelparkeringar inom centrumfyrkanten. 
Det är viktigt att cykelparkeringar ligger nära målpunkter och i anslutning till huvudcykel
stråk och attraktiva gatunät. 56 % av cykelparkeringarna ligger inom 25 meter från ett 
 huvudcykelstråk, vilket är i samma nivå som föregående år. Utanför centrumfyrkanten,  
vid Katamaran kajen, har 45 cykelparkeringsplatser byggts med framhjulsställ.   

Cykelöverfarter 
Under året färdigställdes två nya cykelöverfarter.

Foto: Scandinav/Lisa W
ikstrand
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Enkelt avhjälpta hinder för fotgängare och cyklister
Kommunen gör en satsning på att bygga bort enkelt avhjälpta hinder som fotgängare och 
 cyklister möter på våra gång och cykelvägar. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort 
kantstenar, göra kurvor mindre snäva med mera. Det handlar alltså om mindre åtgärder men 
som trots att de är små kan göra stor skillnad för cyklisternas framkomlighet och komfort.  
Det är främst hinder på huvudvägnätet som åtgärdas. Under 2020 gjordes främst åtgärder  
i de västra stadsdelarna.

Umecyklisten
Kommunen har erbjudit cykel och trafiksäkerhetsutbildningen till alla i årskurs 4. Syftet är 
att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken. 62 % av 
alla fjärdeklassare har deltagit i Umecyklisten, vilket är en minskning mot föregående år men 
detta år blev speciellt i och med pandemin.  

Cykelforum 
Kommunen har ett cykelforum där organisationer, politiker och tjänstemän bjuds in för att 
diskutera cykelfrågor. Under 2020 har inga träffar genomförts på grund av pandemin.

Svenska cykelstäder
Umeå ingår tillsammans med 40 andra kommuner och regioner i Svenska cykelstäder. 
 Föreningens målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att 
cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn  
på kommunal, regional och nationell nivå.
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Fotgängare
Fotgängare och cyklister rör sig ofta längs samma infrastruktur då en stor del av huvudväg
nätet för gång och cykel består av gemensamma gång och cykelvägar. De investeringar 
som förbättrar för cyklister förbättrar därmed även för fotgängare. Anledningen till att dela 
upp dessa trafikslag i två olika program är att de har olika behov och därför ibland behöver 
särskiljas i planeringen. Nedan presenteras åtgärder som enbart är kopplade till fotgängare, 
men under Cykel finns även åtgärder som gynnar fotgängarna (till exempel Nya gång och 
cykelvägar, Trafiksäkra passager och Enkelt avhjälpta hinder)

Vinterväghållning av gångbanor
Under året påbörjades ett arbete för att utreda var snöröjning av gångbanor behövs. 
 Trafikflödet längs gatan är den faktor som påverkar i störst grad, men även hastighet, om det 
finns en separat gång och cykelbana, kollektivtrafik, närhet till skola/äldreboende, med mera. 
Utredningen har landat i att på lågtrafikerade gator, med trafikflöden upp till omkring   
1 000–1 100 fordon per dygn, snöröjs inte gångbanor. På gator med trafikflöde mellan  
1 100–2 000 fordon per dygn görs bedömning utifrån aspekter som nämns ovan.  
Gator med fler än 2 000 fordon per dygn har generellt sett ofta separata gång och 
 cykelbanor som snöröjs. 

Gågatan
På gågatan i centrala Umeå är det under vissa tider förbud mot fordonstrafik. För att 
 förtydliga vilka regler som gäller har skyltningen ändrats.

Forskningsprojekt om fotgängare
Luleå tekniska universitet (LTU) och Sweco genomför ett forskningsprojekt om  fotgängare 
under åren 20192022 och Umeå är en av de kommuner som forskarna analyserar. Det 
 övergripande syftet är att studera vilken typ av utformning och planering av den bebyggda 
miljön som påverkar valet att gå.

Foto: Fredrik Larsson
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Kollektivtrafik 
Arbetet med att ta fram Umeå kommuns första kollektivtrafikprogram pågår och det 
 förväntas antas av Tekniska nämnden och Kommunfullmäktige under 2021. Syftet är att visa 
hur Umeå kommun ska arbeta för att fler ska välja att åka kollektivt samt för att förbättra för 
befintliga kollektivtrafikresenärer i det korta perspektivet. Programmet sträcker sig fram till 
2025 då 65 %målet ska vara uppnått.

Resandeutveckling under pandemin
Antalet påstigande i kollektivtrafiken i Umeå har stadigt ökat de senaste åren men på 
grund av pandemin bröts den trenden i år. Det blev en minskning med 33 % jämfört med 
2019. Vi får hoppas att 2020–2021 blir en parentes i kollektivtrafikhistorien, ett år då 
 Folkhälsomyndigheten avrått från att åka kollektivt.

I översiktsplanen pekas ett antal tillväxtstråk ut där befolkningen ska öka. Förutom stråken  
i tabellen nedan gäller det även stråket längs med E12, längs väg 364 (längs dessa vägar finns 
busstrafik, dock busstrafik som Region Västerbotten finansierar) samt Sävarådalen uppströms 
Sävar där den kollektivtrafik som går där i dag främst är anpassad efter grundskolornas tider.  
I tabellen nedan finns antal påstigande år 2020 jämfört med 2019.

Antal påstigande
Stråk 2019 2020 Skillnad
Umeå stadstrafik, Ultra 9 696 154 6 535 780 33%

GräsmyrUmeå 93 248 83 354 11%

TavelsjöUmeå 42 570 44 417 4%

SävarTäfteåUmeå 154 349 120 441 22%

ObbolaHolmsundUmeå 387 919 294 220 24%

HörneforsNorrmjöleUmeå 95 285 72 926 23%

Foto: M
alin Grönborg
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Resandet med landsbygdstrafiken har inte minskat i samma omfattning som stadstrafiken 
 under pandemin. Sannolikt för att en stor del av resandet på dessa linjer är skolelever som 
har fortsatt att åka buss till skolan. En annan förklaring kan vara att i Umeå tätort finns det 
större möjligheter till att gå och cykla som alternativ till kollektivtrafik och personbil.   Utbudet 
av bussturer Tavelsjö–Umeå har ökat mycket inför 2020, det kan vara en anledning till att 
trafiken till och med ökat något i detta snitt, trots pandemin. 

I statistiken ovan är endast resandet med inomkommunala linjer redovisat, skillnader kan 
även bero på överflyttning mellan kommunala och regionala linjer.

Busspriosignaler
Under 2020 har Länstrafiken bytt ut sitt busspriosystem i fordonen vilket innebar att  
även Umeå kommun behövde byta till ett nytt matchande styrsystem i trafiksignal
anläggningarna. Det nya systemet är betydligt enklare att övervaka och felsöka och innebär 
en avsevärd förbättring gällande bussarnas väntetider vid signaler.

Förändringar gällande hållplatser
Nya hållplatser tillkommer och gamla tas bort kontinuerligt. Anledning till att ta bort en 
 hållplats kan vara exempelvis att en hållplats används väldigt lite och att det finns andra 
 alternativ, att minska antalet stopp för bussen i syfte att snabba upp restiden eller att ny 
hållplats byggts i närheten.

Befintliga busshållplatser byggs oftast om för att förbättra tillgängligheten för personer med 
rörelsenedsättningar och synnedsättningar och för att förbättra bussens framkomlighet 
genom rak inkörning.

Se karta för genomförda åtgärder på sidan 8.
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Satsningar 2021
Några av de satsningar som görs inom områdena  
presenteras nedan.

Trafikmätningar 
Förutom ordinarie mätningar kommer helårsmätningarna på Lundabron, Gamla bron  
samt Kyrkbron att fortgå under året. Genom mätningarna erhålls uppgifter om passerande 
 fotgängare och cyklister samt på Kyrkbron även motorfordon.

Hastighetsdämpande åtgärder 
Under året beräknas 10–12 hastighetsdämpande åtgärder att byggas.

Utreda lastplatsers läge 
Behov och placering av lastplatser ska utredas för att underlätta för godstransportörerna 
samt för att få en bättre trafiksäkerhet kring dessa platser. Enkät kommer att nå berörda 
hösten 2021.

Foto: Sebastian Sahin
Foto: Sebastian Sahin

Foto: Ida Lundström

Bilderna visar några av de satsningar som har gjorts. 
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Samarbete med Folkuniversitetet
Studenter vid folkuniversitetets utbildning ”internationell handelslogistiker” ska i ett 
 grupparbete arbeta med två olika case som Umeå kommun tagit fram. Casen handlar  
om nattleveranser och omlastningshubbar.

Principer för användning av allmän platsmark
Under året påbörjas en utredning avseende principer för funktion och användning  
av allmän platsmark knutna till privata fastigheter.

Uppföljning godstrafikprogrammet
Första uppföljningen av godstrafikprogrammet genomförs utifrån de indikatorer som  
finns i programmet.

Nytt parkeringsprogram 
Vi kommer att påbörja arbetet med ett nytt parkeringsprogram.

Nya gång- och cykelbanor
• Sandbackavägen, Norrvägen–Brånvägen

• Studentvägen (breddas och får ny beläggning) 

• Befintligt gång och cykelväg som går mellan från Ålidhemsskolan till Kolbäcksvägen 
(breddas, får ny beläggning och belysning)

• Nygatan, sträckan Sveagatan–Vasagatan (flyttas till norra sidan av gatan samt breddas)

Översyn av trafiksignaler för cyklister
Under året görs en översyn av detekteringen vid trafiksignaler för att se hur cyklisternas 
 framkomlighet kan förbättras i trafiksignalreglerade korsningar.  

Cykelkarta
Cykelkartan uppdateras, vilket brukar göras vartannat år. I år kommer kartan endast  
att finnas i digital form. 

Utreda nytt öst-västligt cykelstråk
Examensarbete för att se över lämplig placering och utformning av ett nytt östvästligt 
 cykelstråk genom centrum. 

Stadsmiljöavtalsåtgärder
Kommunen har sökt och blivit beviljade stadsmiljöavtal för cykelåtgärder, vilket har bidragit 
till finansieringen av en del av de åtgärder som beskrivs i detta bokslut. 

Enkelt avhjälpta hinder för fotgängare och cyklister
Vi fortsätter vår satsning på att få bort enkelt avhjälpta hinder som fotgängare och cyklisterna 
möter på våra gång och cykelvägar. Under året blir det främst östra och södra stadsdelarna 
som åtgärdas. 
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Cykelparkering vid busshållplatser
På Tomtebo byggs två cykelparkeringar med väderskydd och i Röbäck byggs en 
 cykel parkering vid busshållplatsen Travbanevägen. 

Cykelöverfarter och cykelpassager 
Kommunen arbetar med att förbättra framkomligheten för cyklister i korsningar. Detta  
kan antingen regleras som cykelöverfart eller cykelpassage med väjningsplikt för bilar. 
 Inventering och prioritering pågår och ombyggnad sker utifrån budget. Under 2021  planeras 
fem  korsningar att byggas om/färdigställas för bättre framkomlighet för cyklister.  
Dessa  korsningar var tänkta att göras ifjol men byggdes inte då av olika skäl. 

• Nydalavägen–Strombergs väg

• Studentvägen–Laboratorvägen

• Studentvägen–Assistentvägen

• Studentvägen–Amanuensvägen

• Storgatan–Ängesvägen

Kollvisionen
Under våren lanseras kampanjen i form av en animerad film. Budskapet i filmen är att alla tra
fikanter ska visa hänsyn, hålla ögonkontakt, anpassa hastigheten och följa trafikreglerna. För 
att umeborna ska få ökad kännedom om kampanjen anordnas två tävlingar på sociala medier. 

Vintercyklingens dag
Umeå kommun sprider information om dagen och uppmuntrar Umeås cyklister att registrera 
sin cykelresa under Winterbikealoopza (International Winter Bike to Work Day – COVID19 
Edition). Cykelrelaterade giveaways delas ut under dagen.

Hållbara arbets- och tjänsteresor
Under 2021 planerar projektet bland annat:

Åtgärder kopplat till resor till/från arbetet
I HARprojektet planeras en Cyklagåkampanj vinter edition i februari, två förmånscykelevent, 
 aktiviteter kring utlåning av elcyklar och gratis cykelservice och byte till sommardäck. Vidare 
planeras deltagande i MMåtgärder Västra länken, Vintercyklingens dag och  Cykelns dag. En 
cykelpump ska köpas in och placeras vid Stadshuset. Projektet deltar även i  utvecklingen av 
tjänsten  Resvana som kommer att testas på stadshusanställda och projektet hubb i Hörnefors.

Åtgärder kopplat till tjänsteresor
Förbättringsåtgärder planeras bland annat för cykelförrådet där kommunens tjänstecyklar 
finns på stadshusområdet. HARprojektet kommer att erbjuda flera digitala föreläsningar och 
 utbildningar, till exempel Anders Hansen, David Stiernholm och Teamsutbildning.

Marknadsföring av projektet
En ny HARfilm som är mer anpassad till nuläget tas fram och ska marknadsföras. Projektet 
arbetar även på att synas i fler större sammanhang.

Cykelns dag
Umeå kommun sprider kampanjen Kan vi cykla i ett år på en dag som Svensk cykling 
 tillsammans med Svenska cykelstäder har tagit fram. Ett digitalt event med flera föreläsare 
genomförs av HARprojektet. 
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Trafikantveckan och SEE Hållbarhetsveck
Det europeiska initiativet för att underlätta och uppmuntra hållbara resor har år 2021 temat 
Hållbar mobilitet för alla och slogan Håll dig frisk, res hållbart. Umeå kommun deltar med 
aktiviteter kopplade till hållbart resande under 16–22 september.

Samarbete med polisen
Umeå kommun samarbetar med polisen i aktiviteter med fokus på trafiksäkerhet och 
 synlighet i trafiken, bland annat genom utdelning av cykellysen och reflexer.

Säkra och sunda skolvägar
Umeå kommun ska hitta lösningar för hur verksamheterna i kommunen tillsammans kan 
 stötta trafikundervisningen i skolorna. Som en del i detta arbete skapas webbsidor med 
 information om hur kommunen arbetar med säkra och sunda skolvägar. Där ska även tips  
om hållbart resande till vårdnadshavare och lärare ingå. 

Serietidning för ökad och säker cykling
Tillsammans med Svenska cykelstäder tar Umeå kommun fram en serietidning som riktar sig 
till lågstadiet. Syftet med tidningen är att inspirera barn till ökad cykling, lära barnen varför 
det är bra med vardagsmotion samt att öka tryggheten genom kunskap.

Checklista för fotgängarinfrastruktur
Arbete med att ta fram en checklista för fotgängarinfrastruktur I arbetet med detaljplaner 
och bygglov påbörjas.

Gångbanor i gatukartan
Under året pågår ett arbete med att lägga in gångbanor (trottoarer) i NVDB. Dessa kommer 
även att läggas in i Umeå kommuns gatukarta. 

Samsyn kring markupplåtelser
Umeå kommun arbetar med samsyn kring markupplåtelser och planerar att genomföra 
en översyn av rutiner och checklistor avseende tillfälliga trafikanordningar som påverkar 
 framkomligheten för fotgängare.

Forskningsprojekt om fotgängare
Luleå tekniska universitet (LTU) och Sweco föreläser på Transportforum; Hur användbara är 
nya datakällor i fotgängarplanering? som handlar om projektet som Umeå kommun deltar i. 
Projektet fortsätter även sin datainsamling.

Nya busshållplatser
Tre nya hållplatser på Klockarbäckens handels och industriområde. 

Busshållplatser som byggs om
• Hållplats Samhällsvetarhuset, Strombergs väg 

• Hållplats Lilljansberget, Strombergs väg 

• Hållplats Lärlingsgatan, Norra Obbolavägen

• Hållplats Travbanevägen, Skravelsjövägen 
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Samarbete för Kollektivtrafikens Återhämtning  
och Måluppfyllelse (SAMÅKOLL)
Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten/Region Västerbotten har tagit fram en handlings plan för 
samarbete för kollektivtrafikens återhämtning efter pandemin. Samarbetet ska pågå åren 2021–2025. 
Arbetet under 2021 är också ett steg i att snabbt uppnå ekonomisk  hållbarhet när restriktionerna börjar 
lyftas, oavsett när det sker. Det konkreta arbetet med förbättringar sker i arbetsgrupper och tjänstemän 
från flera verksamheter inom Umeå  kommun deltar i detta arbete tillsammans med representanter 
från andra kommuner och Region Västerbotten. I första hand är det tre temaområden som behandlas: 
Gemensam  resenärssamverkan, Samordna kommunikation för grön omstart och  Marknadsanpassa 
 produkter och tjänster. 

Övriga årliga aktiviteter 
Umecyklisten, Cykelforum och Gå och cykla till skolan planeras även att genomföras  
under 2021, precis som Godsnätverket.
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Nyckeltal 2020
Nyckeltal avser Umeå tätort om inget annat anges.

Busshållplats

71 % →
av passagerna i huvudvägnätet för  
gång och cykel är hastighetssäkrade 
där det korsar  huvudvägnätet  
för bil och/eller stom linjestråk  
för kollektivtrafiken

58 % ↗
av passagerna i huvudväg
nätet för cykel är  utformade 
så att cyklisterna har 
 företräde framför biltrafiken 

56 % →
av cykelparkeringarna inom centrumfyrkanten är 
placerade inom 25 m från ett huvudcykelstråk

3,5 % ↘
av de skadade 

 fot gängarna i Umeå 
 kommun har  

skadats allvarligt 
15 %
färdas i huvudsak till fots*

95 % ↗
av gång och 

cykelvägarna i 
huvudvägnätet 

har belysning

84 % ↘
av befolkningen  
i Umeå tätort når 
 huvudvägnätet  
för gång och cykel  
inom 200 meter

27 %
reser med cykel*

92 % →
av gångoch  cykelstråken i huvud
vägnätet är  separerade från biltrafik 

7,5 % →
av cykelvägarna i  huvudvägnätet är  separerade 
både från  biltrafik och  fotgängartrafik

3,9 % ↘
av de skadade  cyklisterna i Umeå 

kommun har skadats allvarligt 

Medborgarnas  nöjdhet med gång 
och cykelväg nätet är ett värde på 

61 av 100** ↗

82 % ↘
av befolkningen i Umeå tätort 
har tillgång till en  busshållplats  
i stomlinjenätet inom 500 meter 7 %

reser med 
 kollektivtrafiken* 21 600 ↗

fordon per dygn trafikerar  
Västra Esplanaden (årsmedelvärde)6,6 miljoner ↘

resor görs inom kollektiv
trafiken i stadstrafiken 5,6 %

av busshållplatserna i stomlinje stråken 
 utanför 3 km radie från centrum samt dit 
många boende har långt (>300 m) har 
 cykelparkering med väderskydd och ramställ

28 850 ↗
cyklister per dygn 
i mätsnitt in mot 
centrala stan

Förändring mot föregående år
↗  ↘  → 

* Enligt resvaneundersökning från 2014
** Enligt Statistiska centralbyråns årliga  medborgarundersökning. Genomsnittet för samtliga 135 deltagande kommuner var 54.



Gator och parker 
Besök: Stadshuset, Skolgatan 31A 

Postadress: 901 80 Umeå 
090–16 10 00 

umea.kommun@umea.se 
www.umea.se

Har du synpunkter eller förslag  
kan du lämna det via www.umea.se/dialog

 Det går även att göra en felanmälan via en mobilapplikation,  
ladda hem appen ”Felanmälan Umeå kommun”  

så kan du enkelt lämna dina synpunkter.  

mailto:umea.kommun%40umea.se%20?subject=
http://www.umea.se/kommun
http://www.umea.se/dialog
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