
 

 

 

Inledning 

Mål 

I december 2021 antogs en trafikstrategi där det anges att 3/4 (75%) av alla resor i kommunen 

ska ske med hållbara färdmedel 2040. I trafikstrategin framgår det också i vilken ordning 

trafikslagen ska prioriteras; 

1. Gång 

2. Cykel 

3. Kollektivtrafik 

4. Bil  

Var står vi idag? 

I den senaste resvaneundersökningen skedde 26% med hållbara resor (gång, cykel och 

kollektivtrafik) vilket innebär att det behöver ske en tredubbling av antalet hållbara resor för 

att kommunen ska nå målet om att 75% av alla resor i kommunen ska ske med hållbara resor 

till 2040.  

Det är oroande att kommunen redan innan pandemin haft en så svag utveckling av hållbart 

resande.  

Svag utveckling hållbart resande 

Fram till 2020 hade kommunen en svag utveckling av hållbart resande där inget av de 

hållbara trafikslagen hade någon större ökning av antalet resor. 

Gång- och cykeltrafiken har varit ganska oförändrade under de år som mätningarna har 

genomförts. Vissa år har det gått upp medan andra år har det gått ner, det går inte att se någon 

tydlig ökning bland gång- och cykelresor. 

Resandet med kollektivtrafiken har också varit relativt oförändrat.  

Biltrafiken har varit ganska oförändrad under många år men från sommaren 2018 har 

biltrafiken på vissa gator påverkats då många vägbyggen startade. Det har lett till sämre 

framkomlighet för bilen vilket har resulterat i att resenärer i vissa fall valt andra vägar eller 

transportmedel. 

Pandemins påverkan 

Under 2020-2021 går det att se en minskning av samtliga färdmedel vid de mätningar som 

genomförs vilket till stora delar kan bero på pandemin.  

Kollektivtrafiken är det trafikslag som påverkats hårdast av pandemin med ett kraftigt minskat 

resande på cirka 40%.  



 

 

 

Även mätningarna av gående visar på en större minskning. För cykelresor sågs inget större 

tapp under 2020 men under 2021 tappade cykeltrafiken desto mer. Både gång och cykel har 

under 2021 minskat med ungefär 30% jämfört med 2019 års nivåer. 

Från vintern 2020 har pandemin lett till en svag minskning av biltrafiken, det handlar dock 

bara om några enstaka procent.  

Det är för tidigt att säga om pandemin fått någon bestående effekt på resandet i Sundsvall utan 

det är något som vi tidigast kan säga någonting om nästa år.  



 

 

 

Så här ser det ut 

SHIFT – bottenplacering 

Under 2021 placerade sig Sundsvalls kommun på plats 25 av totalt 30 deltagande kommuner i 

SHIFTs rankning. Sundsvalls kommun fick år 2021 140 poäng, vinnarna Lund fick 225 

poäng. Maxpoängen var 274 poäng. 

Kommunvelometern – underinvestering cykelinfrastruktur 

I kommunvelometern 2020 var antalet meter cykelväg per capita under snittet för mellanstora 

kommuner. Likaså är investeringar per capita under snittet för mellanstora kommuner, se 

figur 1 och 2. 

 

Figur 2 visar investeringar för kommuner som deltog i kommunvelometern i jämförelse med genomsnittet för 

Sundsvalls kommun, mellanstora kommuner och samtliga deltagande kommuner. 

Figur 1 visar meter cykelväg/capita där kommunen är väghållare för Sundsvalls kommun, 

snittet för medelstora kommuner och snittet totalt. 
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Resvaneundersökning 

Den senaste resvaneundersökningen skedde 2016. I Sundsvalls kommun sker en stor andel 

resor med bil medan få resor sker med framförallt cykel men även med kollektivtrafik jämfört 

med jämförbara medelstora kommuner.  

 

Figur 3 visar en överblick av andelen hållbara resor för Sundsvall och jämförbara kommuner. 

Resvaneundersökningarna har genomförts mellan 2012 och 2020. 

 

Figur 4 visar andelen resor som sker med gång för Sundsvall och jämförbara kommuner. 

 
Figur 5 visar andelen resor som sker med cykel för Sundsvall och jämförbara kommuner. 
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Figur 6 visar andelen resor som sker med kollektivtrafik för Sundsvall och jämförbara kommuner. 

 
Figur 7 visar andelen resor som sker med bil för Sundsvall och jämförbara kommuner. 
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Trafikmätning gång 

I Sundsvall finns en fast mätare som mäter gångtrafiken vilket gör det svårt att dra några 

generella slutsatser men det ger en indikation för den här platsen. Gångmätaren är placerad på 

Storgatan, ett viktigt stråk mellan centrum och universitetet. På grund av brist på data visas 

enbart data från månaderna juli till december. Gångtrafikens har minskat under 2020 och 

2021, troligtvis på grund av den pågående pandemin som gjort att många arbetat hemifrån och 

att universitetet bedrivit distansundervisning. Det finns för få mätningar av gångtrafiken för 

att kunna säga något om utvecklingen i kommunen. 

 

Figur 8 visar antalet passager per vardagsdygn vid mätaren på Storgatan. 
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Trafikmätning cykel 

I Sundsvall mättes 

cykeltrafiken med två fasta 

mätare, på Universitetsallén 

och Storgatan. Det finns en 

tredje mätare längs med väg 

562 som varit avstängd på 

grund av ombyggnation av 

väg 562. Det finns för få 

mätningar i kommunen för 

att kunna dra några 

generella slutsatser om 

cykeltrafikens utveckling. 

Cykling är ett 

säsongsberoende färdmedel 

där flest resor görs under de varmare månaderna med en viss minskning under juli och augusti 

när många är lediga. 

 

Figur 10 visar vardagsmedeldygnstrafikens utveckling under året. 

Som det går att se i tabellen ovan minskar vardags cykelresor under vintern trots att det med 

rätt utrustning går utmärkt att cykla på vintern, något som kommunen belyser i projektet 

vintercyklist.  
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Figur 9 visar vardagsmedelsdygnstrafikens utveckling mellan åren 2017 

och 2021 på Universitetsallén och Storgatan. För Storgatan år 2020 är 

framräknat utifrån vissa antaganden. Detta eftersom mätaren var ur 

funktion på våren och mätdata därför endast finns från andra halvan av 

året. 



 

 

 

 

Figur 11 visar vardagsmedelstrafiken för cykling under vintermånaderna (november till mars) på Universitetsallén. 

Det är svårt att se någon tydlig, ihållande trend för vintercykling under den senaste 

tioårsperioden.   
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Påstigandestatistik kollektivtrafik  

Kollektivtrafiken är det trafikslag som har påverkats mest av pandemin då de som har haft 

möjlighet avråtts från att åka kollektivtrafik samtidigt som många både arbetat och studerat på 

distans. Det resulterar i färre påstigande både i stadstrafiken och förortstrafiken och även 

resandet med tåg har minskat under 2020-2021. När restriktionerna lättas kommer nya 

utmaningar för kollektivtrafiken med att få tillbaka resenärer som valt andra färdmedel.  

 

Figur 12 visar de totala antalet påstigande på bussar med destination inom kommunen. 

Den busslinjen som hade den tydligaste ökningen före pandemin var busslinje tre vilket 

troligtvis beror på Engelska skolans utveckling. På övriga busslinjer är det svårt att se några 

trender även om vissa busslinjer har ökat enstaka år. Av de som fortsatt resa med 

kollektivtrafiken under pandemin har det visat sig att hushåll med lägre inkomster i större 

utsträckning åker kollektivtrafik som vanligt vilket skulle kunna förklara varför minskningen 

på linje 5 har varit mindre än de andra stadsbusslinjerna.  
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Figur 13 visar totalt antal påstigande per stadsbusslinje och år. 

Diagrammet nedan visar antalet påstigande per månad för samtliga stadsbusslinjer. Antalet 

påstigande sjunker under sommaren då många är lediga och samma sak sker i december då 

många är lediga kring jul. Under februari till april 2020 sjönk antalet resande kraftigt då det 

kom allt tuffare restriktioner kopplat till pandemin. Sedan dess har antalet resande med 

kollektivtrafiken påverkats negativt även om det skedde en försiktig ökning under slutet på 

2021 då restriktionerna började lätta. 

 

Figur 14 visar totalt antal påstigande för samtliga busslinjer i stadstrafiken per månad. 
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Figur 15 visar totalt antal påstigande i förortstrafiken med destination inom Sundsvalls kommun. 

Tågresandet har minskat förhållandevis mer än bussresandet under pandemin vilket skulle 

kunna bero på att de långa resorna är de resor som minskat mest under pandemin.  

 

Figur 16 visar totalt antal påstigande på Norrtåg för stationerna Sundsvall C, Sundsvall V och Stöde. 
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Bilmätningar 

Under 2021 

påverkades 

biltrafiken främst av 

pandemin och 

fortsatta 

restriktioner som har 

lett till att många 

gjort färre resor än 

normalt, både 

pendlings- och 

nöjesresor. Under 

året har också flera 

vägarbeten pågått 

och blivit färdiga 

vilket även det 

påverkat biltrafiken.  

Många vägarbeten 

startades under 

sommaren 2018 

vilket påverkat 

biltrafiken. 

Framförallt på 

Skolhusallén 

minskade trafiken på 

grund av arbetet med 

Storbron vilket tidvis 

kraftigt begränsat 

framkomligheten på 

Skolhusallén vilket är en förklaring till att det är större variationer av trafikmängden på 

Skolhusallén än på Bergsgatan. Den nya Storbron öppnade för biltrafik 2020. Under 2020 

kom pandemin som gjorde att mängden resor påverkades ytterligare. På grund av dessa två 

faktorer haft stor påverkan på resvanorna i Sundsvall är det svårt att uttala sig om några 

trender för biltrafiken i Sundsvall. Det är först när pandemin är över som vi kan se om 

minskningen av biltrafiken som ombyggnationerna och pandemin lett till är bestående eller 

om biltrafiken kommer återgå till tidigare nivåer. På vissa vägar, som väg 562, har 

framkomligheten för biltrafiken begränsats i och med ombyggnationen vilket gör att det inte 

är möjligt att komma upp i samma nivåer av biltrafik som före ombyggnationen. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Vardagsdygnstrafik Skolhusallén

2018 2019 2020 2021

Figur 18 visar vardagsmedeldygnstrafiken per vecka på Skolhusallén. 
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Figur 17 visar vardagsmedelsdygnstrafiken per vecka på Bergsgatan. 



 

 

 

Parkeringar 

Parkering är ett viktigt styrmedel som påverkar hur människor reser. Därför är det av stor 

betydelse hur kommunen arbetar med parkering för att öka attraktiviteten för hållbara 

färdmedel. 

Mobilitetsnorm 

• Antogs i maj 2021 

• Styr bil- och cykelparkering vid nya bostäder och verksamheter 

• Styr mobilitetsåtgärder för reduktion av bilparkering 

Nya cykelparkeringar 

• 73 nya cykelparkeringar i centrala Sundsvall har byggts 

Beslut om avgiftsförändringar flyttats fram  

• Flyttas fram på grund av pandemin 

Utökad parkeringsövervakning 

• Från 2,25 parkeringsvakter till 14 parkeringsvakter (12 tjänster inhyrda från QSG 

bevakning AB) 

• Möjliggör flexibel och effektiv övervakning 

 

 

  



 

 

 

Olyckor 

Personskador som uppkommer vid olyckor i trafiken rapporteras in till STRADA (Swedish 

Traffic Accident Data Acquisition). Nedan redovisar inrapporterade personskador vid olyckor 

i Sundsvalls kommun 2017 till 2021. Variationen i inrapporterade skador från vägtrafiken kan 

delvis förklaras av vårdens prioritering av att rapportera in personskador i STRADA. Som en 

följd av coronapandemin kan dock mörkertalet för 2020 och 2021 vara större än tidigare år. 

Detta då inrapporteringen i STRADA prioriterats ner till förmån för andra behov inom vården 

under pandemin. Ett annat skäl till färre antal skadade under 2020 och 2021 skulle kunna vara 

att det har skett färre resor. Majoriteten av olyckorna 2021 var måttliga eller lindriga olyckor. 

Den vanligaste förekommande olyckstypen är fotgängares singelolyckor.  

 

Figur 19 visar antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. 

 

Figur 20 visar totalt antal skadade som rapporterats till STRADA. 
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Luftkvalitet 

Utöver utsläpp av växthusgaser är trafiken också en källa till andra typer av luftföroreningar, 

vilket påverkar människors hälsa. Kommunen har ett åtgärdsprogram för luftkvalitet för att 

komma till rätta med partikelföroreningar från PM10. Ett av målen med programmet är att 

Sundsvalls kommun på sikt ska uppfylla det nationella miljömålet Frisk luft.  

Under 2021 var nivåerna av PM10 lägre än både 2019 och 2020. Detta beror troligtvis på mer 

gynnsamt väder under 2021 än på förändringar i trafiken. Om det är torrt och barmark under 

den period då de flesta har dubbdäck så ger det höga nivåerna av PM10. Det är främst däck-, 

broms- och vägslitage som ger upphov till partiklarna. Om det är blött så binds partiklarna 

fast vid vägytan. När det är torrt väder används dammbindning med saltlösning på vägbanan 

som en åtgärd för att minska partikelnivåerna. Vid kallt väder, med temperaturer nära eller 

under 0 grader, går det dock inte att använda dammbindningsmetoden eftersom lösningen 

riskerar att frysa och leda till halt väglag. Kombinationen av kallt och torrt väder är därför ett 

väderläge som ger upphov till höga partikelnivåer och där åtgärdsmöjligheter saknas.   

 

Figur 21 visar antalet överskridanden av PM10 på Bergsgatan och Köpmangatan. 
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Det här har hänt 

Mobility managemant 

Bilfria familjen 

Under hösten 2021 genomfördes Bilfria familjen för första gången. Projektet syftar till att låta 

5 barnfamiljer leva bilfritt och inte använda sin privata bil i den utsträckning de gjort tidigare. 

Projektet pågick under 1 september till 30 november. Under perioden hade familjerna tillgång 

till varsin elcykel, ellådcykel och busskort.  

Vinnova-projekt: Barn och ungas hållbara resvanor till och från träning 

Tillsammans med Riksidrottsförbundet/SISU Västernorrland och Västernorrlands 

Innebandyförbund startade Sundsvalls kommun igång en förstudie som finansieras av 

Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) under hösten 2021 och bedrivs fram till april 2022. 

Förstudiens syfte är att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för att få fler barn 

och unga att gå eller cykla till och från sina träningar. Förstudien kommer att skapa kunskap 

om vilka förändringar som behöver ske för att barn och unga i större utsträckning ska kunna 

och vilja ta sig hållbart till sina träningar. 

Vintercyklisten 

För nionde året i rad genomfördes kampanjen Vintercyklisten. Syftet med kampanjen är att 

öka antalet cyklister vintertid i Sundsvalls kommun. Under vintern 2020/2021 deltog 21 

stycken vintercyklister, 10 föräldrar med 11 barn. Deltagarna hade under vintern tät kontakt 

med kommunens ansvariga för vinterväghållningen och hjälpte till med felanmälningar och 

lyfte upp brister i snöröjningen. Detta för att förbättra vinterväghållningen av kommunens 

cykelvägar.  

Inför vintern 2021/2022 har 20 stycken personer i åldern 11-18 år valts ut för att delta som 

kommunens vintercyklister. Dessa vintercyklister har inte tidigare vintercyklat. Deltagarna 

kommer under vintern att ha tät kontakt med kommunens ansvariga för vinterväghållningen.  

Låna elcykel 

Sedan 2016 har Sundsvallsbor kunnat låna elcykel under två veckor helt kostnadsfritt. Inför 

2020 köptes även ellådcyklar in för att kunna erbjuda flera olika typer av cyklar. Under 2021 

har 185 stycken personer lånat elcykel. Intresset har varit stort under hela året och 

marknadsföringen har skött sig själv genom mun till mun metoden då de som lånat pratat gott 

om kampanjen till sin omgivning. De som lånat elcykel under året har fått svara på en 

utvärdering. Av de som besvarat uppger 34 % att de har förändrat sitt beteende efter lånet. 

Bilresorna har minskat med 9 %.  

  

 

 



 

 

 

Trask o hoj 

Trask o hoj syftar till att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars 

hälsa. Målsättningen med arbetet är att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till 

mer rörelse i barnens vardag. Under 2021 öppnades allt material upp och återfinns nu på 

traskohoj.sundsvall.se. Inom ramen för Trask o hoj har också en förskolepåse tagits fram. 

Förskolepåsen har under 2021 delats ut till 50 olika avdelningar på förskolor i Sundvalls 

kommun. 

  

  



 

 

 

Infrastruktur 

Sundsvall C Resecentrum  

Sundsvalls Centralstation har förvandlats från en tågstation till ett modernt resecentrum. Den 

nya bussterminalen som knyter ihop buss- och tågtrafiken i ett sammanhållet stationsområde 

invigdes 16 augusti. Nya resecentrum är en trygg och trivsam plats med förbättrade 

möjligheter för resenärerna att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil. I 

närheten finns ett parkeringshus, vilket underlättar långtidsparkering i anslutning till 

centralstationen. 

Väg 562 

Väg 562 mellan Sundsvalls Resecentrum och trafikplats Skönsberg har byggts om till en 

stadsgata som bidrar till en tillgänglig och säker stadsmiljö med plats för alla 

trafikslag. Ombyggnationen har gjorts i etapperna Selångersån - trafikplats Skönsberg som 

blev färdig under 2020 och Resecentrum – Selångersån som färdigställdes under 2021. Även 

vägar som ansluter till väg 562 har byggts om som Nya hamngatan, Storgatan, Kyrkogatan 

och Köpmangatan. 

Hållplats Stenstan 

Byggnationen av Hållplats Stenstan har påbörjats där den nuvarande centrala busshållplatsen 

Navet flyttas upp ett kvarter och hamnar mellan Sjögatan och Storgatan, det byggs också nya 

hållplatser på Sjögatan. De nya busshållplatserna får en mer central och trygg miljö. Genom 

ett ökat folkliv, tydligare trafikrum för trafikantgrupper, bättre belysning och bättre 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning förstärks tryggheten i området. 

Byggnationen planeras att vara klar 2023.  

 

Resecentrum Njurundabommen 

Njurunda resecentrum invigdes i december där det första tåget stannat på tågstationen den 12 

december. Resecentrum skapar bättre förutsättningar för hållbart resande i och med att 

resenärerna nu kan välja mellan att både åka tåg och buss vilket är viktigt eftersom många 



 

 

 

pendlar till både jobb och skola från Njurunda till Sundsvall. Resecentrum förbättrar också 

förutsättningarna för att pendla söder ut. I resecentrum finns också pendelparkeringar vilket 

underlättar för de som bor utanför Njurundabommen att pendla med kollektivtrafiken. 

 

Busstation Matfors 

Då det fanns brister på tillgänglighet samt ur trafiksäkerhetssynpunkt på gamla busstationen i 

Matfors flyttades den till en ny placering på Taxivägen. Flytten har inneburit att byten mellan 

linje 141, 142 och 143 sker på hållplatsen men även all kompletteringstrafik till exempel taxi. 

Nya läget innebär att man hamnar nära skola, äldreboende, vårdcentral, fritidsanläggningar 

och butiker. Ombyggnationen har inneburit tillgänglighetsanpassning, nya väderskydd, 

cykelställ, realtidsskylt samt ny belysning.  

E14 Timmervägen-Blåberget 

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E14 mellan Timmervägen och 

Blåberget har Trafikverket byggt om sträckan. Trafikverket har också planer på ombyggnad 

mellan Blåberget och Stöde i två etapper men för dessa etapper saknas finansiering.  

Väg 86 

Trafikverket har under året påbörjat arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 86 

förbi Kovland. Hela sträckan mellan Silje och Kovland har en planerad byggstart 2025. 

Malands- och Tunadalsspåret 

Trafikverket har under året påbörjat flera åtgärder på järnvägsnätet i området kring Maland 

och Tunadal. Det ena är utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-

Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Det andra är ett nytt 

förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Det tredje är elektrifiering av 

Tunadalsspåret. Allt detta görs för att få effektivare godstransporter till Sundsvalls hamn. 

Samtliga arbetet beräknas vara färdiga 2023. 



 

 

 

Bergsåkerstriangeln 

Under året blev Bergsåkerstriangeln färdig som är ett förbindelsespår som binder ihop 

Mittbanan och Ådalsbanan. Den nya förbindelsen leder till att färre godståg behöver använda 

järnvägen genom centrala Sundsvall. 

GC Bäckebovägen 

Längs med Bäckebovägen har en gång- och cykelväg byggts från Norra vägen och cirka 430 

meter västerut. Där gång- och cykelvägen passerar korsande vägar har det byggts 

genomgående cykelbana. Närmast Norra vägen ligger gång- och cykelvägen på södra sidan 

men vid Bågevägen byter den sida till den norra sidan. Mellan Norra vägen och Bågevägen 

har trottoaren rustats upp på norra sidan Bäckebovägen. 

De två busshållplatserna som fanns längs med sträckan har slagits ihop till en som fått en 

högre standard eftersom busshållplatserna låg väldigt tätt. Detta kortar ner restiden för 

kollektivtrafiken vilket ger en mer kostnadseffektiv och attraktiv kollektivtrafik.  

GC Dalgatan 

Förra året byggdes den första etappen av den nya gång- och cykelvägen längs Dalgatan 

mellan Storgatan och Norra Järnvägsgatan. I år fortsatte byggnationen av den fyra meter 

breda gång- och cykelvägen längs med Dalgatan mellan Södra Järnvägsgatan och Bergsgatan. 

Trottoar och busshållplats i Liden 

I Liden har en busshållplats byggts utanför Tempo då många kliver av bussen där för att 

komma till affären men det har saknats en riktig busshållplats. Från hållplatsen har det också 

byggts en trottoar i båda riktningarna.  

Busshållplatser Köpmangatan 

I samband med att resecentrum invigdes flyttades ändhållplatsen för busslinje 141, 142 och 

191 från Navet till resecentrum. För att dessa busslinjer fortsatt ska ha en bra anslutning till 

Stenstan byggdes nya busshållplatser på Köpmangatan i höjd med Esplanaden där resenärer 

som kommer med busslinjerna 141, 142 och 191 kan byta till de flesta stadsbusslinjerna vid 

hållplatsen Trädgårdsgatan. 

Storbron  

2020 öppnade den nya Storbron för trafik och har i år blivit i stort sett klar. Det återstår några 

mindre arbeten som färdigställs till våren. Alla gator samt gång- och cykelkopplingar är 

färdiga och öppna. 

Kvarteret Noten 

Det nya hotellet på kvarteret Noten är färdigt och har öppnat. Nya gator, gång- och cykelvägar 

samt anpassningar av trafikmiljön på Norrmalmsgatan är färdigbyggda. När även byggrätten 



 

 

 

på Västra kvarteret blivit byggt kan de sista gång- och cykelbanorna mot den byggrätten 

färdigställas. 

GC Huginvägen 

I samband med beläggningsåtgärder på Huginvägen byggdes den befintliga trottoaren om till 

en gång- och cykelväg vilket skapar en säkrare och tryggare väg till Högoms skola.  

Trafiksäkerhetsåtgärder 

Hastigheten är en viktig faktor för trafiksäkerheten, både vad gäller risk för att olyckor sker 

och risk för allvarliga personskador vid en olycka. Särskilt oskyddade trafikanter är utsatta vid 

höga hastigheter från biltrafiken. Hastighetsanpassningarna i Sundsvalls kommun utgår från 

krockvåldsprincipen, det vill säga vilket krockvåld en människokropp tål i olika situationer 

och olika hastigheter. Nio av tio oskyddade trafikanter överlever att bli påkörda i hastigheten 

30 kilometer i timmen. Sju av tio överlever en krock i 40 kilometer i timmen, medan endast 

två av tio oskyddade trafikanter överlever vid 50 kilometer i timmen. Rätt fart räddar liv och 

skapar en tryggare trafikmiljö i våra bostadsområden. 

Under 2021 har kommunen fortsatt arbetet med att förverkliga hastighetsplanen vilket innebär 

att gatorna som kommunen är väghållare för skyltas om till 30, 40 eller 60 kilometer i 

timmen. Under året är det främst kommunens huvudgator som har fått nya hastigheter.  

Utöver det har även åtgärder för trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter 

genomförts. Det har byggts totalt nio farthinder och ett nytt övergångsställe i korsningen 

Johannedalsvägen/Norra vägen. 

 


