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Hur reser Sundsvallsborna?
Hösten 2016 genomfördes en resvaneundersökning i Sundsvalls kommun för att ta reda på 
Sundsvallsbornas resvanor. En liknande undersökning gjordes senast 2009. 

Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning och skickades till 10 000 slumpvis 
utvalda personer i åldern 15-84 år. Varje person fick en specifik dag där de skulle redogöra för 
sina förflyttningar och resor under just den dagen. 

Totalt svarade drygt 4 000 Sundsvallsbor på enkäten. 

Kommunen har i undersökningen delats in i  
26 områden fördelade på tätort och omland,  
se kartan här bredvid.
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Majoriteten har tillgång till bil... 
En klar majoritet av de svarande (83 procent) uppgav att de oftast kan använda bil när de 
behöver det. Nästan 90 procent av hushållen har tillgång till en eller flera bilar. 

..och de flesta reser med bil
71 procent av resorna inom kommunen görs med bil och bilen är således det vanligaste 

transportsättet för Sundsvallsborna. Näst vanligast är att resa till fots (elva procent), följt av 
buss och cykel (båda sju procent). Jämfört med 2009 års undersökning har antalet resor med 

cykel ökat med hela sex procentenheter medan resor med bil har minskat med två procent.

Även för kortare resor än fem kilometer i tätortsområdet utgörs drygt hälften, 54 procent, av resorna med 
bil. Det näst vanligaste alternativet är att resa till fots (22 procent) följt av cykel (15 procent). Totalt sett visar 
detta på att även för de allra kortaste resorna i de centrala delarna av Sundsvall görs de i hög utsträckning 
med bil. 

Färre resor med bil bland boende i centrala Sundsvall
Vid jämförelser mellan områden syns stora skillnader. Boende i tätortsområdet gör betydligt färre resor 
med bil än boende i omlandsområden. Boende i tätortsområdet har dessutom minskat sin andel resor med 
bil sedan 2009, medan boende i omlandet har ökat sin andel resor med bil.

För boende i Centrum/Norrmalm görs 43 procent av resorna med bil. I Haga utgör denna andel 50 procent 
av resorna och i Nacksta 55 procent. 

Högst andelen resor med bil är bland boende i områdena Indal/Liden/Kovland och Ankarsvik, Alnö 
glesbygdsområde och de södra delarna av kommunen (94 procent). 

Resultatet  

av Resvane- 

enkäten :
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andel resor med olika färdmedel 2016 respektive 2009.
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Flest cyklister i Granlo och Nacksta
Boende i Granlo och Nacksta är flitigast på att använda 
cykeln (21 procent respektive 17 procent). De områden där 
flest tar sig fram till fots är Centrum/Norrmalm och Haga 
(37 procent respektive 28 procent). Buss som färdmedel 
är vanligast i Ljustadalen/Tunadal och Sundsbruk  
(16 procent vardera). 

Äldre män kör mest bil - kvinnor och 
ungdomar åker mest buss
Män använder bilen oftare än kvinnor medan kvinnor 
reser med buss och går till fots oftare än män. Andelen 
resor med bil är lägst för personer i åldrarna 15-24 år. 
Bilåkandet ökar sedan med åldern, och är som högst 
för personer i åldrarna i 65-74 år. Att åka buss är vanligt 
då man är som yngst eller äldst, medan resor till fots är 
relativt vanliga för alla åldersgrupper. Cykeln används 
oftast av personer i åldrarna 25-64 år. 

Knappt tre resor per person och dag
I snitt görs 2,8 resor per dag och person. Antalet resor 
varierar mellan veckodagar och det görs fler resor under 
vardagar och färre under helgen. 
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andel resor med olika färdmedel uppdelat på område.
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Reslängd
Resor kortare än 50 kilometer är klart vanligast och står för 95 procent av samtliga resor som  
görs av Sundsvallsborna. Hälften av de resor som görs i Sundsvall är kortare än fem kilometer. 

Det är klara skillnader i reseavstånd beroende på vart i Sundsvall man bor, ju närmare  
centrala Sundsvall man bor desto kortare är resorna.

Flest reser morgon och kväll
Totalt startar en fjärdedel av samtliga resor mellan klockan sex och nio på morgonen.  
På eftermiddagen mellan klockan 15.00 och 18.00 startar nästan 29 procent av resorna. 

Under helgen är resorna mer utspridda över dagen och framförallt startar resorna senare  
jämfört med vardagar. 
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Ärende för resan
Det vanligaste ärendet 
för Sundsvallsbornas 
förflyttningar, näst efter 
att åka hem, är att ta sig 
till skola eller arbetsplats. 

Det är stora skillnader 
mellan olika ålders-
grupper sett till vilken 
typ av ärenden ens resor 
syftar till. Av naturliga 
skäl är andelen resor till 
arbetsplats och skola 
högre för personer  
15-64 år jämfört med 
äldre. 

Personer 65 år och äldre 
reser i hög grad för att 
göra inköp och för nöjes- 
och fritidsaktiviteter 
samt till bostaden. Även 
för yngre, 15-24 år, är 
resor till nöjes- och 
fritidsaktiviteter vanligt. 

0 5 10 15 20 25 30 35

Kvinnor
Män 
Total

Annat

Släkt och vänner

Nöje/ fritid

Post/ bank/ myndighet

Vårdcentral/ sjukhus/ tandvård

Inköp av livsmedel mm

Hämta/ lämna barn eller vuxen

Resa/ ärende i tjänsten

Arbets-platsen/ skolan

Bostad

Procent

Bostad

Arbetsplatsen/Skolan 

Resa/Ärende i tjänsten

Hämta/Lämna barn eller vuxen

Inköp av livsmedel med mera

Vårdcentral/Sjukhus/Tandvård

Post/Bank/Myndighet

Nöje/Fritid

Släkt och vänner 

Annat

Total

Män 

Kvinnor 

0  5 10  15  20                25                 30                35

Procent

Fördelning av ärenden för män, kvinnor samt totalt, %



10        ResvaneundeRsökning 2016

startområde för resan vanligaste avslutområdet 
(utanför egna området)

näst vanligaste avslutområdet 
(utanför egna området)

Stöde Centrum/Norrmalm Birsta

Indal/Liden/Kovland Centrum/Norrmalm Birsta

Syd Klockarberget/Njurundabommen Svartvik/Kvissleby

Alnö Gb norra Alnö Vi Sundsbruk

Ankarsvik, Alnö Gb södra Centrum/Norrmalm Alnö Vi

Skottsund/Essvik Centrum/Norrmalm Svartvik/Kvissleby

Centrum/Norrmalm Södermalm Haga

Skönsberg/Heffners Centrum/Norrmalm Haga

Birsta Centrum/Norrmalm Nacksta

Granloholm Centrum/Norrmalm Birsta

Bosvedjan/Bydalen Centrum/Norrmalm Birsta

Granlo Centrum/Norrmalm Bergsåker

Sjukhuset Haga Centrum/Norrmalm

Bredsand/Stockvik Centrum/Norrmalm Svartvik/Kvissleby

Södermalm Centrum/Norrmalm Haga

Sidsjön Centrum/Norrmalm Nacksta

Bergsåker Centrum/Norrmalm Indal/Liden/Kovland

Sundsbruk Centrum/Norrmalm Birsta

Alnö Vi Centrum/Norrmalm Ankarsvik, Alnö Gb södra

Ljustadalen/Tunadal Centrum/Norrmalm Birsta

Nacksta Centrum/Norrmalm Birsta

Klockarberget/Njurundabommen Svartvik/Kvissleby Centrum/Norrmalm

Svartvik/Kvissleby Centrum/Norrmalm Klockarberget/Njurundabommen

Haga Centrum/Norrmalm Södermalm

Matfors Centrum/Norrmalm Nacksta

Skönsmon Centrum/Norrmalm Södermalm

Vart går resan?
Den största andelen 
resor görs inom det 
egna området. Av 
samtliga områden är 
Centrum/Norrmalm 
den mest populära 
slutdestinationen för 
resan bortsett från det 
egna området.
En liten del av samtliga 
resor har start eller 
mål för resan utanför 
Sundsvalls kommun. 

Totalt har 3,7 procent 
av samtliga resor 
som startas i ett av 
Sundsvalls områden 
en slutdestination i en 
annan kommun.  
På samma sätt har  
4,5 procent av samtliga 
resor påbörjats inom 
Sundsvalls kommun, 
men avslutats utanför 
kommunen.
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vill du läsa mer?
Läs hela rapporten från 

resvaneundersökningen på 
www.sundsvall.se/RVU2016
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 Sundsvalls kommun, Kontorsservice februari 2017

vill du läsa mer?
Läs hela rapporten från  
resvaneundersökningen på 

www.sundsvall.se/RVU2016


