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Mobilitetsbokslut
Kommunen arbetar utifrån översiktsplanen och de ämnes specifika 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  ansvarsområden samlat i 
ett dokument. Vi har därför tagit fram  detta  Mobilitets bokslut som  beskriver åtgärder, 
satsningar och nyckeltal inom  trafik mätningar,  beteendepåverkan, gods, parkering, 
cykel, fotgängare och  kollektivtrafik. Syftet är att beskriva  verksamheten 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 procent av alla resor för boende inom 
Umeå tätort. För biltrafik saknas specifika mål förutom att andelen i tätorten ska 
minska från dagens andel som är ca 50 procent till 35 procent. 

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.
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Trafikmätningar
Genom trafikmätningar följer kommunen utvecklingen hos de olika trafikslagen. 

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 
vardags  dygnstrafik och mätperioden är oftast en till två veckor under maj månad. 
 Årsmedeldygnstrafik är ett medeltrafikflöde över årets alla dagar som kräver flera  
(minst fyra) mättillfällen eller en helårsmätning.

Vi har ett antal årligen återkommande mätplatser, se figur 1. I diagrammen nedan redovisas 
hur trafiken har förändrats i de olika mätsnitten. Då mätsnitten bygger på många mätpunkter 
saknas värde om en eller flera mätpunkter inte har mätts eller om mätningen misslyckats  
ett visst år.

Figur 1. Årligen återkommande mätpunkter i biltrafiknätet; mätsnitt norr (blå), öster 
(grön), söder (svart) samt väster (röd)
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Mätsnitt norr
Mellan åren 1988 och 2012 ökade trafiken norrifrån till 50 000 fordon per vardagsdygn.  
Den 6 oktober 2012 invigdes Norra Länken genom I20-skogen och trafiken minskade med  
20–25 procent och är nu strax under 40 000 fordon per vardagsdygn i mätsnittet.

Figur 2. Trafikflöde i mätsnitt norr, åren 1988–2019
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Mätsnitt öster
I det östliga mätsnittet saknas en lång trend för samtliga gator som ingår i mätsnittet. Sedan 
2012 har trafikflödet varit stabilt på omkring 26 000 fordon per vardagsdygn i snittet, trots 
utbyggnaden av bostäder i de östra stadsdelarna. På Holmsundsvägen vid Minervaskolan som 
är den högst trafikerade gatan i mätsnittet har mätningar skett sedan 1990-talet, där kan en 
minskning utläsas även fast de östra stadsdelarna byggts ut avsevärt.

Figur 3. Trafikflöde i mätsnitt öster, åren 2012–2019
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Figur 4. Trafikflöde Holmsundsvägen vid Minervaskolan, åren 1991–2019
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Mätsnitt söder
Trafiksnittet söderifrån består av stadens tre broar; Tegsbron som invigdes 1949, Kyrkbron 
som invigdes 1975 och Kolbäcksbron som invigdes 2001. Här syns en tydlig ökning och det är 
främst Kolbäcksbron som har ökat. Kolbäcksbron blev del av E4 år 2012.

Figur 5. Trafikflöde i mätsnitt söder, åren 1980–2019
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Mätsnitt väster
Även västerifrån saknas långa mätserier i alla mätpunkter, men sedan 2008 kan en   
minskning utläsas främst beroende på invigningen av Norra länken (oktober 2012), något  
som gav störst minskning på Hissjövägen. Även trafiken på Vännäsvägen har minskat en del 
sedan åren 2007–2010.

Figur 6. Trafikflöde i mätsnitt väster, åren 2008–2019
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Figur 7. Trafikflöde Vännäsvägen, åren 1981–2019
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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, 
strax över 25 000 fordon per vardagsdygn, under dessa år.

Figur 8. Årsmedeldygnstrafik (antal fordon per dygn) på Västra Esplanaden  
åren 2007–2019

Årsmedeldygnstrafik på Västra Esplanaden 

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 År



8

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 två–tre 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 och flödena i diagrammet. 

Figur 9. Årligen återkommande mätpunkter i cykeltrafiknätet ringar in  
de centrala stadsdelarna.
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Figur 10. Cykelflöden i de 15 mätpunkter som mäts årligen. Vardagsdygnstrafik, 
 medelvärden under mätperioden
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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, det vill säga förändringar i infrastrukturen, till 
 mjuka åtgärder såsom beteendepåverkan genom exempelvis 
 test resenärer. Under detta avsnitt presenteras de åtgärder  
som har genomförts under året. 

En viktig del är att de åtgärder vi genomför ska ge god  trafiksäkerhet för att umeåborna ska 
känna att det är tryggt att  färdas med gång, cykel och kollektivtrafik i staden. I figur 11 kan 
man utläsa att trots en ökande befolkning så är trenden avseende antal allvarligt skadade och 
omkomna i trafiken nedåtgående.

Figur 11 Antal allvarligt skadade/omkomna i trafiken per 10 000 invånare  
i förhållande till antalet invånare i kommunen
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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 (beteende påverkansåtgärder) 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. Aktiviteter har genomförts på Umeå universitet och  
i Umeå centrum för att sprida kampanjens budskap. Umeå kommun har även deltagit  
i  Trafikkalenderns aktivitet Gå och cykla till  skolan där information om Kollvisionen ingick. 

Trafikantveckan och SEE Hållbarhetsvecka
Flera aktiviteter har anordnats kopplade till Trafikantveckans tema som detta år var  Säker 
gång och cykling. Kommunen delade ut cykellysen och reflexer i centrala Umeå under 
hela veckan och ett event genomfördes på Cykelstället; mötesplatsen för cyklister. Där fick 
 besökarna veta mer om hållbart resande och det nya fotgängarprogrammet. 

Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR)
Under hösten genomförde projektet en resvaneundersökning på stadshusområdet, cirka 
 hälften av de anställda besvarade enkäten. Resultatet visar ett nuläge på hur de anställda 
reser och vad som spelar roll i valen av färdsätt. En inventering har även genomförts av 
bland annat cykelparkeringar och möjlighet till dusch. Utifrån svaren i enkäten har ett antal 
 aktiviteter planerats att genomföras under 2020.

Foto: M
ikael Sjöberg
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Mansdominerade arbetsplatser och tätortsnära samhällen
Under våren har kampanjer genomförts för att uppmuntra och underlätta hållbara och 
 hälsosamma färdsätt till och från arbetet. Kampanjerna riktades till boende i Sävar och 
Stöcke bygden samt anställda på Volvo och Komatsu. Utmaningen var att resa så hållbart  
som möjligt, till exempel att gå, springa, cykla, åka kollektivt eller samåka, istället för att  
köra ensam i bil.

U-bike 
Ett populärt inslag på Umeås cykelbanor är de uppskattade eldrivna lådcyklarna i  U-bike. 
 Under 2019 har de 15 lådcyklarna använts flitigt och tillsammans har de rullat nästan 
45 000 km på ett år. Sedan starten hösten 2017 har närmare 500 umeåbor testat tjänsten 
som erbjuder ett hållbart alternativ till korta bilresor inom staden. 

Välkomstmässan
Välkomstmässan på Umeå universitet samlar ett hundratal utställare från universitetet, 
 kommunen, företag och föreningar för att visa upp sina verksamheter. Umeå kommun  
deltar årligen för att informera studenterna om kommunens arbete med hållbara färdsätt. 
Detta år låg fokus på synbarhet i trafiken och kommunen delade ut bland annat cykellysen 
och reflexer.

Grön färdplan
På uppdrag av Tekniska nämnden ska Gator och parker koordinera en ny samverkans-
plattform 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.

Sharing City Umeå
Sharing City Umeå syftar till att främja delningsekonomi genom att testa nya lösningar och 
samarbeten inom en rad olika områden. Projektet har bland annat arbetat med att  utveckla 
koncept för mobilitetshubbar att testa i Umeå samt anordnat workshops på temat  
Framtidensmobilitet där medborgare har fått beskriva hur de vill resa i Umeå om tio år.

Gå och cykla till skolan
Kommunen har deltagit i Trafikkalenderns kampanj Gå&cyklatillskolanoch detta år 
 anmälde sig ett rekordstort antal av kommunens skolor; 32 låg- och mellanstadieskolor. 
 Kampanjen  genomfördes under två valfria veckor under september och oktober. Två av 
 kommunens skolor vann priser varav Tomtebogårds skola vann 1:a pris (15 000 kr).

Avslutningskonferens Den koldioxidsnåla platsen
Under tre år har projektet Den koldioxidsnåla platsen arbetat för att göra det enklare för 
Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, 
boende och inköp. I maj anordnades en avslutningskonferens där projektets resultat och 
erfarenheter presenterades. 
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Foto: Fredrik Larsson

Gods 
2018 antog kommunfullmäktige kommunens första  Gods trafikprogram. Syftet med Godstra-
fikprogrammet är att skapa goda förutsättningar för en hållbar godstrafik i Umeå samt att 
belysa vad som kan göras för att komma tillrätta med de problem och utmaningar som har 
identifierats. 

Godsutbildning
Alla verksamheter inom samhällsbyggnad har under året blivit inbjuda till att gå en godsut-
bildning, med fokus på godsets roll i planeringsprocessen. Ett 40-tal tjänstemän medverkade 
i utbildningen. 

Godsbroschyr till näringsidkare och transportörer
För att skapa förståelse för godskedjan hos olika aktörer och dess behov och förutsättningar 
har kommunen tagit fram en godsbroschyr för näringsidkare och transportörer. Denna har 
delats ut till näringsidkare och transportörer som rör sig inom centrumfyrkanten. 

Godsnätverk
Godsnätverket träffas minst två gånger per år. Syftet med godsnätverket är att skapa förut-
sättningar för en hållbar godsdistribution i Umeå. Nätverket används för att informera om 
kommande händelser, diskutera utmaningar och lösningar, sprida kunskap och erfarenheter 
och ge representanter från näringslivet möjlighet att vara delaktiga i förändringsprocesser.

Kommunalt godsforum
Umeå ingår tillsammans med ca 12 andra kommuner/städer i ett kommunalt godsforum. 
Forumet träffas två gånger per år för att diskutera gods utifrån ett kommunalt perspektiv. 
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Parkering 
Ofta innebär en prioritering av fotgängar- och cykelytor samt kollektivtrafik även  
en  naturlig begränsning av  bilflöde och bilanvändning inklusive minskade ytor för  
 bilparkering. Ett  effektivt verktyg för att påverka färdmedelsvalet är just parkeringsstrategier. 
I Umeå  arbetar vi i enlighet med  parkeringsstrategin i översiktsplanen vilken konkretiserats  
i ett  parkeringsprogram. 

Strategin innebär att parkering för boende och besökande prioriteras i centrum och 
 arbetsplatsparkeringar skapas utanför centrum. För att nå målsättningarna arbetar vi med 
parkeringsnormer för bil och cykel, utvecklar cykelparkering, reglerar gatumarksparkering, 
tomtmarksparkering för boende och besökande i centrum och för arbetsplatser utanför 
 centrum, parkeringsledningssystem, parkeringsavgifter, med mera.

Som en följd av arbetet har antalet cykelparkeringar i centrum ökat från 1 800 till 
knappt 3 000, antalet gatumarksparkeringar har minskat från ca 380 till ca 250 och 
 tomtmarks parkeringar (parkeringshus) ökat från knappt 1 000 till knappt 1 400 platser.  
Ett  parkerings ledningssystem har införts av Upab i syfte att minska söktrafiken.

Foto: U
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Cykel
Fotgängare och cyklister använder sig i 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 tydligare särskilja dem åt. 

Cykelparkeringar
Störst behov av cykelparkeringsplatser är det i centrumfyrkanten och det är där huvudfokus 
ligger på att skapa nya cykelparkeringar. Under 2019 har cirka 150 cykelparkeringar byggts, 
främst längs Rådhusesplanaden. Det innebär att det nu finns nästan 3 000  cykelparkeringar 
inom centrumfyrkanten. Det är viktigt att cykelparkeringar ligger nära målpunkter och  
i  anslutning till huvudcykelstråk och attraktiva gatunät. 56 % av cykelparkeringarna ligger 
inom 25 meter från ett huvudcykelstråk, vilket är i samma nivå som föregående år. 

I Hörnefors har en cykelparkering vid kollektivtrafik/busshållplats iordningsställts med 
 ramställ, det vill säga ett cykelställ som möjliggör att man kan låsa fast ramen på cykeln. 

Cykelöverfarter 
Under året har nio cykelöverfarter tillkommit. I vissa fall skyltas platsen bara om och i vissa 
fall blir det en ombyggnation av passagen.  

Trafiksäkra passager
Kommunen arbetar brett med olika trafiksäkerhetsåtgärder för att gynna fotgängares och 
cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta görs i olika projekt, bland annat Säkra 
 skolvägar. Under 2019 har sex passager hastighetssäkrats.

Foto: Fredrik Larsson
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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. 82  procent av 
alla fjärdeklassare har deltagit i Umecyklisten, vilket är en ökning mot ifjol då det var 71  procent. 

Cykelforum 
Kommunen har ett cykelforum där organisationer, politiker och tjänstemän bjuds in för att 
diskutera cykelfrågor. Under 2019 har två träffar anordnats och fokus har främst varit på hur 
man kan åtgärda enkla hinder för cyklister.  

Nya gång- och cykelvägar 2019
1 Lundabron

2 Mejerivägen, ny sträckning och passage  
 över Kolbäcksvägen

3 Gång- och cykelväg vid kvarteret Mården

4 Rådhusesplanaden, Skolgatan–Västra Norrlandsgatan

Trafiksäkra passager
1 Grubbevägen/Aspvägen

2 Korsningen Ystarvägen Löpevägen/Gräddvägen

3 Ystarvägen/Trattgränd

4 Karlavagnsallén, öster om Vegagatan

5 Kullavägen/ Vänskapsgränd

6 Storgatan/Häradshövdingegatan

Cykelöverfarter
1 Västra Strandgatan/ Östra Rådhusgatan

2 Påfart Kyrkbron

3 Professorsvägen/ Humaniststråket

4 Docentvägen/ Naturvetarstråket

5 Östermalmsgatan/Järnvägsgatan

6 Östra Kyrkogatan/Kungsgatan

7 Sockenvägen/Backenvägen

8 Enbärsvägen/Riksvägen

9 Yttersvängen
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Fotgängare
Fotgängare och cyklister rör sig ofta längs samma infra struktur då en stor del av huvud-
nätverket för gång- och cykel är 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 
behöver därför särskiljas i planeringen. Nedan presenteras åtgärder som enbart är kopplade 
till fotgängare. 

Fotgängarprogram 
I maj antog kommunfullmäktige Umeås första fotgängarprogram. Programmet visar hur 
 kommunen ska arbeta med fotgängarfrågor de kommande åren. Att gå till fots kräver liten 
yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Programmet har fyra 
insatsområden med åtgärder kopplade till varje insatsområde; Samverkan och samsyn, 
Framkomlighetochtrafiksäkerhet, En gångvänlig kommun för alla och Attraktivagångmiljöer.

Mätning av gångflöden
Kommunen har investerat i två trafikräknare som mäter både gång- och cykelflöden. Dessa 
har testats vid en rad olika platser och en planläggning för fortsatt mätning ska tas fram.

Forskningsprojekt om fotgängare
Luleå tekniska universitet (LTU) och Sweco genomför ett forskningsprojekt om fotgängare 
 under åren 2019–2022. Projektet finansieras av Trafikverket och det övergripande syftet är 
att studera vilken typ av utformning och planering av den bebyggda miljön som  påverkar 
valet att gå. Under hösten genomfördes en studie i Umeå för att se hur den nya Lundabron 
samt ombyggnationen av Rådhusesplanaden påverkar fotgängarna (antal, vägval, osv).  
I studien ingick bland  annat  enkätdatainsamling via app (TravelVU), fotgängarräkning i Umeå  
i området mellan  Rådhusesplanaden och Lundabron samt en enkät på Rådhusesplanaden.

Foto: Fredrik Larsson
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Kollektivtrafik 
Just nu pågår arbete med att ta fram Umeå kommuns första kollektivtrafikprogram. Syftet 
är att visa hur Umeå kommun ska arbeta för att fler ska välja att åka kollektivt samt för att 
förbättra för befintliga kollektivtrafikresenärer.

Det sker absolut flest kollektivtrafikresor inom stadstrafiken och varumärket Ultra, un-
der förra året nästan tio miljoner resor. 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.

Stråk Antal påstigande år 2019
Umeå stadstrafik, Ultra 9 696 154

Gräsmyr–Umeå 93 248

Tavelsjö–Umeå 42 570

Sävar–Täfteå–Umeå 154 349

Obbola–Holmsund–Umeå 387 919

Hörnefors–Norrmjöle–Umeå 95 285

Sedan drygt tio år tillbaka genomförs årligen återkommande testresenärskampanjer för att 
locka nya resenärer till kollektivtrafiken. Kampanjerna har varit både riktade mot  allmänheten 
i stort, längs busslinje till nytt handelsområde och till olika arbetsplats områden, med mera. 
För kampanj genomförd under 2019, läs mer i kapitlet om Mobility Management.

Foto: Fredrik Larsson
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Fysiska åtgärder som genomförts sedan 2015

Ombyggda eller nya hållplatser
Under de senaste åren har flera hållplatser byggts om eller flyttats. Framför allt för att 
 förbättra  tillgängligheten för personer med rörelsenedsättningar och synnedsättningar och 
för att förbättra bussens framkomlighet genom rak inkörning.

Hållplatser som tagits bort
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. Exempel på hållplatser som tagits bort: Gräddvägen (2016), 
Vittervägen (2016), Uttervägen (2016), Morgonvägen (2016), Mariehemsvägen 13 (2016), 
Krukgränd (2017) och Östra Ersboda Centrum (2017).

Åtgärder för att öka bussarnas framkomlighet och regularitet
Genom att separera bussen från andra transportslag, antingen i tid eller rum,  
kan vi  prioritera bussens framkomlighet. En sådan åtgärd har effekt hela trafikdygnet,  
men förstås mest i högtrafik.

Ombyggd gata
Morkullevägen, Älgvägen och Vättarnas allé har byggt om för att förbättra  
kollektivtrafikens framkomlighet.

Bussprio
Med signalanläggningar med bussprioritet kan vi prioritera bussar så de får grönt ljus  
när de är på väg mot en korsning. 

Borttagna cirkulationsplatser eller uträtning av korsning
Cirkulationsplatser minskar hastigheten betydligt mer för bussar än för personbilar.  
En cirkulationsplats längs stomlinjenätet har tagits bort och i två korsningar har uträtning  
och prioritering av kollektivtrafiken skett.

Trafikregleringar
De senaste tio åren har ett stort antal trafikregleringar för att underlätta bussens färd genom 
staden genomförts; se karta . 

Laddstationer
Sedan år 2012 drivs flygbussen på el och nya elbussar har tillkommit 2014 och 2019. Idag 
trafikeras stomlinjerna och flygbussen företrädesvis av dessa fordon. De senaste åren har vi 
därför byggt laddstationer i anslutning till dessa linjers ändhållplatser. Laddstationen vid flyg-
bussens ändstation vid flygplatsen byggdes av fordonstillverkaren år 2012 och det finns även 
möjlighet till laddning vid bussdepån på Västerslätt.
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Ombyggda eller nya hållplatser
1	 Vasaplan	(2016),	ombyggnad	av	vårt	bussnav	för	att	öka	 
	 kapaciteten,	trafiksäkerheten	och	tryggheten

2	 Mariehems	centrum	(2016)	

3	 Reglerhållplats	på	Mariehem	(2016)	

4	 Istidsgatan	(2016)	

5	 Byttgränd	(2018)

6	 Östra	Ersboda	(2018)

7	 Universum	(2019),	endast	en	riktning,	mot	centrum

Ombyggda gator
	 Älgvägen	(2015)	

	 Vättarnas	allé	(2019)

	 Morkullevägen	(2019)

Bussprio
1	 Älgvägen	–	Morkullevägen	(2015)

2 Trafikverket	ändrade	inställningarna	i	trafikljusen	på	 
	 Västra	Esplanaden	i	syfte	att	få	ett	bättre	flöde.	 
	 Förändringen	var	klar	19	september	2015.

3	 Tegsvägen	–	ramp	från	väg	503		 (2016)	

4	 Studentvägen	–	Porfyrvägen	(2019)

5	 Mineralvägen	–	Ombyggnad	av	befintlig	signalanläggning	 
	 med	bussprio	Mineralvägen	Coop	Tomtebo	(2019)

Borttagna cirkulationsplatser eller uträtning av korsning
	 Skolgatan	–	Bollplansgatan	(2016)

	 Mariehemsvägen	–	Älgvägen	(2018)

	 Umedalsallén	–	Backenvägen	(2019)

Trafikregleringar
1	 Väjningsplikt	för	anslutande	gata	Tranbärsvägen	 
	 mot	Enbärsvägen	(2015)

2	 Huvudled	Istidsgatan	(2017)

3	 Huvudled	Rullstensgatan	(2017)

4	 Huvudled	del	av	Mariehemsvägen	 
	 Björnvägen–Cirkulationsplats	(2019)

5	 Svängande	huvudled	Petrus	Laestadius	väg–Glaciärgatan	 
	 (2017)

6	 Svängande	huvudled	Storgatan–Kvarnvägen–	 
	 Ängesvägen	(2018)		

7	 Svängande	huvudled	Skolgatan	–	Ängesvägen	(2018)		

Laddstationer för elbuss 
1	 Carlshöjd	(2014)	

2	 Röbäck	(2014)	

3	 Ersboda	(2019)	

4	 Tomtebo	(2019)

5	 Umedalen	(2019)
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Satsningar
Några av de satsningar som görs inom områdena  
presenteras nedan.

Trafikmätningar 
Förutom ordinarie mätningar kommer helårsmätningar att genomföras under två år på 
Lundabron, Gamla bron samt Kyrkbron. Genom mätningarna erhålls uppgifter om passerande 
fotgängare och cyklister samt på Kyrkbron även motorfordon. Mätutrustningen installeras 
under sommaren 2020.

Utreda lastplatser
Behov och placering av lastplatser ska utredas för att underlätta för godstransportörerna 
samt för att få en bättre trafiksäkerhet kring dessa platser. 

Nytt parkeringsprogram 
I slutet av 2020 planerar vi att påbörja arbetet med ett nytt parkeringsprogram.

Foto: U
m

eå kom
m

un
Foto: Um

eå kom
m

un

Foto: Fredrik Larsson

Bilderna visar några av de satsningar som har gjorts. 
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Nya gång- och cykelbanor
• Ny cykelkoppling i grönområdet mellan Blomstervägen–Lärkvägen, Sävar 

• Timotejvägen (får ny beläggning och breddas) 

• Nydalavägen 

• Separerad gång- och cykelbana öster om Nydalasjön 

• Järnvägsgatan, Svedbergsgatan–Centralgatan, Holmsund 

• Gång- och cykelvägar längs med Tegsvägen–Verkstadsgatan–Ishallen  
(får ny beläggning och breddas) 

• Gång-och cykelväg längs älven vid Konstnärligt campus 
(får ny beläggning och breddas) 

• Strombergs väg, Axtorpsvägen–Nydalavägen (får ny beläggning och breddas). 

• Ridvägen, Västra Norrlandsgatan–Brogatan (flyttas och breddas)

Enkelt avhjälpta hinder för fotgängare och cyklister
Kommunen gör en satsning på att få 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 för fotgängarnas och cyklisternas fram komlighet och  komfort. 
I ett första skede kommer främst hinder på huvudvägnätet åtgärdas.

Cykelparkering vid busshållplatser
På Tomtebo byggs två cykelparkeringar med väderskydd. 

Cykelöverfarter och cykelpassager 
Kommunen arbetar med att förbättra framkomligheten för cyklister i korsningar. Detta 
kan antingen regleras som cykelöverfart eller cykelpassage med väjningsplikt. Inventering 
och  prioritering pågår och ombyggnad sker utifrån budget. Under 2020 planeras fem nya 
 korsningar att byggas om för bättre framkomlighet för cyklister: 

• Studentvägen–Laboratorvägen  

• Studentvägen–Assistentvägen   

• Studentvägen–Amanuensvägen 

• Storgatan–Ängesvägen 

• Sandaparken–Sandbackavägen 

Vintercyklingens dag
Under den andra fredagen i februari har WinterBiketoWorkDayuppmärksammats 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 2020 är att sprida information om dagen och att uppmuntra Umeås 
 cyklister med bland annat cykellysen.

Resvana – utskick och utvecklingsprojekt
Kommunen genomför ett projekt tillsammans med företaget Nudgd och deras tjänst  
 Resvana för att uppmuntra kommuninvånare till mer klimatvänliga resvanor i vardagen.  
Med hjälp av Resvana skickas ett sms ut till nyflyttade invånare, under ett helt år, med en  
länk till en  personifierad plattform med samlad information om hållbara transportalternativ  
i  kommunen. Under året deltar kommunen i en utveckling av tjänsten som även kommer  
att testas på arbetsplatser.
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Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR)
Projektet arbetar med att ta fram en plan för de aktiviteter som ska genomföras under året. 
Exempel på aktiviteter är bland annat att ta fram filmer om de hållbara färdsätten,  
bingo med fokus på hållbart resande och resfria möten, el-cykelkampanj där 
 stadshus anställda får möjlighet att låna el-cykel samt en cykla- och gåkampanj. 

Cykelns dag
2018 beslutade FN att utse 3 juni till Världscykeldagen, för att sprida glädjen i att cykla.  
Umeå kommun sprider kampanjen Kanvicyklaiettårpåendag som Svensk cykling 
 tillsammans med Svenska cykelstäder har tagit fram.  

Trafikantveckan
Det europeiska initiativet för att underlätta och uppmuntra hållbara resor har år 2020 temat 
Fossilfria resor för alla och slogan Varsmart–ressmart!Umeå kommun kommer att delta 
med aktiviteter kopplade till hållbart resande under vecka 38–39.

Samarbete med polisen
Under året planerar kommunen att fortsätta sitt samarbete med polisen med fokus på 
 trafiksäkerhet och synlighet i trafiken, bland annat genom gemensamma aktiviteter.

Kollvisionen 
Kollvisionen, som syftar till att ändra beteenden hos alla trafikanter och på så sätt göra 
trafiksituationen både trevligare och säkrare, kommer att utvecklas under 2020. Kampanjen 
kommer att genomföras under hösten i form av några korta filmer som ska sprida kampan-
jens budskap att ta ögonkontakt, anpassa hastigheten, visa hänsyn och följa trafikreglerna.

Foto: Jörgen Boström

Projektgruppen för Hållbara arbets- och tjänsteresor
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Kampanj cykelöverfarter
För att uppmärksamma trafikanterna om vad som gäller på en cykelöverfart tar Umeå 
 kommun tillsammans med Svenska cykelstäder, Lund, Helsingborg och Linköping fram  
en film som visas i sociala medier under maj och juni.

Gå och cykla
Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern, Sveriges största läromedel om barn  
och trafik. Aktiviteten engagerar årligen en stor del elever och pedagoger i årskurs F–6. 
Under året deltar Umeå kommun och uppmuntrar skolorna till att anmäla sig till utmaningen. 
Under två valfria veckor i september till oktober samlar deltagande skolor in så många  
resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Syftet med 
Gå & cykla är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra 
 trafik säkerheten i elevernas närmiljöer.

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

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 samhällsaktörer 
ska Sweco, på uppdrag av Trafikverket, identifiera och genomföra åtgärder för att minska 
trafiktrycket och för att uppnå långsiktiga beteendeförändringar som främjar hållbarhet. 

Gågatan
På gågatan i centrala Umeå är det under vissa tider förbud mot fordonstrafik. Under 2020 
ändras skyltningen för att tydliggöra vilka regler som gäller.

Mätning av fotgängare
Mätning av fotgängarflödet in mot centrum kommer att påbörjas för att få ett bra underlag 
hur fotgängare rör sig i Umeå.

Vinterväghållning av gångbanor
Under 2020 påbörjas ett arbete för att utreda var snöröjning av gångbanor behövs. 
 Trafikflödet längs gatan är den faktor som påverkar i störst grad, men även om det finns  
en separat gång- och cykelbana, kollektivtrafik, närhet till skola/äldreboende, med mera. 

Minska återställningstiden för grävschakt
En utredning av grävbestämmelserna färdigställs under 2020. 

Kollektivtrafik
Under 2020 ersätts två undermåliga busshållplatser längs Nydalavägen med en ny trafiksäker 
och tillgänglig hållplats. I och med ombyggnationen av Ridvägen byggs två nya hållplatser i 
anslutning till gång- och cykelbron Knorren. 2021 års satsningar är ännu inte beslutade.

Övriga årliga aktiviteter 
Umecyklisten och Cykelforum planeras även att genomföras under 2020,  
precis som  Godsnätverket.
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Nyckeltal 2019
Nyckeltal avser Umeå tätort om inget annat anges.

Busshållplats

Förändring mot föregående år
↗  ↘  → 

21 600 ↗
fordon per dygn trafikerar  
Västra Esplanaden (årsmedelvärde)

5,8 % →
av de skadade  cyklisterna i Umeå 

kommun har skadats allvarligt 

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

92 % ↘
av gång-och  cykelstråken i huvud-
vägnätet är  separerade från biltrafik 

4,3 % ↗
av de skadade 

 fot gängarna i Umeå 
 kommun har  

skadats allvarligt 

Medborgarnas  nöjdhet med gång- 
och cykelväg nätet är ett värde på 

57 av 100** ↘

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

83 % ↗
av befolkningen i Umeå tätort 
har tillgång till en  busshållplats  
i stomlinjenätet inom 500 meter

27 %
reser med cykel*

15 %
färdas i huvudsak till fots*

7 %
reser med 
 kollektivtrafiken*

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

92 % ↗
av gång- och 

cykelvägarna i 
huvudvägnätet 

har belysning

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

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

57 % ↘
av passagerna i huvudväg-
nätet är utformade så att 
cyklisterna har företräde 
framför biltrafiken 

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



Gator och parker 
Besök: Stadshuset, Skolgatan 31A 

Postadress: 901 80 Umeå 
090–16 10 00 

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

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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