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Förord 

I september 2006 fick Trivector Traffic i uppdrag av Sundsvalls kommun att genom-
föra en kollektivtrafikutredning av Birstaområdet i Sundsvalls kommun. Syftet var att 
utreda behov och effekter av anläggande av motorvägshållplatser i anslutning till Väg 
E4 i Birsta. Syftet var vidare att belysa behov och effekter av kopplingar mellan mo-
torvägshållplatserna och lokal och regional busstrafik i Birsta. Projektet stöds av me-
del från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
och Vägverket Region Mitt. Rapporten har lämnats på remiss vid två tillfällen. Syn-
punkterna från den första remissomgången har arbetats in i rapporten och redovisas 
inte separat. Svaren från den andra remissomgången redovisas i bilaga 2 och Trivec-
tor kommentarer till dessa i bilaga 3.
  
Projektledare hos Trivector Traffic har varit civ. ing. Jan Hammarström, övriga 
medarbetare har varit civ. ing. Emma Morin och civ. ing. Malin Gibrand. Uppdrags-
ansvarig har varit tekn. lic. Per Gunnar Andersson. Kontaktpersoner på Sundsvalls 
kommun har varit Kerstin Lidbom, Maria Jonasson och Daniel Lundberg. 

Lund, april 2007 
Trivector Traffic AB 





Sammanfattning 

Bakgrund och syfte 
Birsta handelsområde i Sundsvalls kommun befinner sig i stark utveckling, vilket 
förväntas leda till ett ökat antal besökare och anställda. Detta kommer i sin tur att 
resultera i fler bilresor till och från området. För att åstadkomma ett framtida håll-
bart trafiksystem i Birsta måste andelen kollektivresor till området öka. Trivector 
Traffic har på uppdrag av Sundsvalls kommun genomfört en kollektivtrafikutred-
ning av Birsta handelsområde med huvudsyfte att: 

� Utreda behov och effekter av anläggande av motorvägshållplatser i anslutning 
till Väg E4 i Birsta. 

� Utreda behov och effekter av effektiva kopplingar mellan lokal och regional 
busstrafik i Birsta. 

Nulägesbeskrivning 
Birsta handelsområde uppkom i samband med IKEA: s etablering 1966. Idag upp-
går området till ca 134 3000 kvm handel och 97 000 kvm verksamheter. En För-
djupad översiktsplan är under framtagande för området. Såväl Västra som Östra 
Birsta förväntas expandera inom den närmaste framtiden. 

I dag är andelen bussresor ca 1 % av totalt antal resor till och från Birsta, enligt be-
räkningar och biljettstatistik från hösten 2006. I Resvaneundersökningen från år 
2000 uppgick andelen bussresor ca 3-4 % av totalt antal resor. Motsvarande siffra 
för andra externa affärsetableringar är kring 5-6 %, vilket visar att det i Birsta 
finns potential för en högre kollektivreseandel än dagens. 

Scenariobeskrivning 
Ett nollalternativ samt tre scenarier har tagits fram i samråd med Sundsvalls kom-
mun. Scenarierna beskriver endast en tänkt exploatering av Birsta, vilket be-
tyder att de i dagsläget inte är beslutade. Liksom vid all scenariobeskrivning 
finns osäkerheter avseende omfattning och inriktning för de tänkta verksamheter-
na. De resultat som redovisas ska därför betraktas som ungefärliga 

� Nollalternativet innefattar förändringar som är planerade och förväntas bli 
verkställda inom en snar framtid och utgör jämförelsealternativ. Det innebär att 
Birsta utökas till att totalt omfatta 194 150 kvm handel och 97 000 kvm verk-
samheter/industri.  

� Scenario 1 utgör en första etapp av Birsta handelsområdes utveckling och är 
tänkt att verkställas inom en 5-års period. Det innebär att Birsta utökas till att 
totalt omfatta 270 600 kvm handel, 14 400 kvm kontor och 137 000 kvm verk-
samheter/industri.  

� Scenario 2 utgör en andra etapp av Birsta handelsområdes utveckling och är 
tänkt att verkställas inom en 10-års period. Det innebär att Birsta utökas till att 
totalt omfatta 295 600 kvm handel, 27 000 kvm kontor och 137 000 kvm verk-
samheter/industri.  



� Scenario 3 utgör en tredje etapp av Birsta handelsområdes utveckling och är 
tänkt att verkställas inom en 15-års period. Det innebär att Birsta utökas till att 
totalt omfatta 305 600 kvm handel, 27 000 kvm kontor och 177 000 kvm verk-
samheter/industri.  

Behov och effekter 
Utbyggnadsscenarierna förväntas generera fler besökare till Birsta. Med ett anta-
gande om en framtida kollektivreseandel på 3,5 %, redovisas i tabell 1 en total re-
sandepotential för kollektiva resor med ett framtida kollektivtrafikutbud i utbygg-
nadsscenarierna som minst motsvarar dagens standard avseende turutbud och 
gångavstånd.  

Tabell 1 Antal bussresor per dygn totalt till/från Birsta idag samt i de framtida scenarierna (resandepotenti-
al) med ett antagande om 3,5 % kollektiv reseandel.   

Ort: Bussresor 
idag

Bussresor 
0-alternativ

Bussresor 
Scenario 1

Bussresor 
Scenario 2

Bussresor 
Scenario 3

Samtliga 
orter 414 1750 2478 2702 2884

Eventuella motorvägshållplatser längs E4 beräknas leda till ytterligare en resande-
ökning på ca 9 % jämfört med dagens resande (andelen innefattar även resande 
som inte har start-/målpunkt i Birsta, och som alltså inte ingår ”bussresor idag” i 
tabell 1). Det finns dessutom en potential för ökat resande via Birsta som en effekt 
av effektiva kopplingar mellan motorvägshållplatserna och det övriga kollektivtra-
fiksystemet, framförallt för pendling norrut. Detta kan även ha betydelse i riktning 
mot en hållbar regionförstoring.  

Behovet av intern kollektivtrafik inom Birsta beror mycket på hur verksamheterna 
lokaliseras. På grund av områdets planerade form, uppstår relativt långa gångav-
stånd vilket ger behov av en intern matartrafik inom området. Den interna försörj-
ningen föreslås i första hand tillgodoses via någon form av intern arbets-
/shoppingpendel som eventuellt kan drivas av de verksamheter som finns i Birsta. 
En satsning på attraktiva gång- och cykelvägar är en viktig del av den interna tra-
fikförsörjningen. 

Det bedöms uppstå positiva effekter av ett anläggande av en pendlarparkering. 
samt goda bytespunkter mellan cykel och kollektivtrafik i anslutning till motor-
vägshållplatserna. 

Motorvägshållplatserna föreslås i första hand placeras centralt i ett läge mellan de 
båda trafikplatserna. En planskildhet för gående, cyklister och bussar är en nöd-
vändig förutsättning för att motorvägshållplatserna ska fungera. Denna planskild-
het fungerar även som en koppling mellan östra och västra Birsta. Det är en fördel 
om motorvägshållplatserna anläggs så tidigt som möjligt eftersom det är en fördel 
att resmöjligheterna med buss är synliggjorda innan eller i samband med att ut-
byggnaderna sker.  

Regionala effekter, förutsättningar för anläggande, nytto- och kostnadseffekter är 
exempel på områden som behöver utredas i det fortsatta arbetet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Birsta handelsområde i Sundsvalls kommun befinner sig i en stark utveck-
ling. Bland annat har IKEA byggt ett nytt varuhus med större sortiment än 
tidigare. Samtidigt väljer många andra affärsidkare att etablera verksamhet i 
området. För att vägsystemet ska klara av den trafikökning som blir följden 
av de kommande etableringarna uppgraderar Sundsvalls kommun och Väg-
verket för närvarande vägsystemet i området.  

Under 2005 har en detaljplan för Östra Birsta färdigställts och samråd kring 
detaljplaneförslaget har genomförts. I samrådet framkom bl a förslag att stu-
dera behovet av busshållplatser längs E4 i Birsta. Eftersom stadsbyggnads-
kontoret svarat för upprättande av detaljplanen för östra Birsta har stads-
byggnadskontorets mark- och trafikavdelning, (fr.o.m. 2006-01-01 trafik- 
och kartavdelning) fått uppdraget att studera behovet av och möjligheterna 
för anläggande av motorvägshållplatser längs E4 i Birsta.  

Uppdraget omfattar kollektivtrafikutredning i Birsta, Sundsvalls kommun. 
Syftet med kollektivtrafikutredningen är att utreda behovet av motorvägs-
hållplatser i anslutning till väg E4 i Birsta och redogöra för positiva och ne-
gativa effekter av en sådan anläggning. Det pågår ett arbete med en fördju-
pad översiktsplan, FÖP för exploatering av både västra och östra Birsta och 
därför ska behovet och effekterna av motorvägshållplatser beskrivas för de 
olika exploateringsscenarier som behandlas i denna.

Syftet med denna utredning är också att översiktligt belysa behov och effek-
ter av effektiva kopplingar mellan lokal och regional busstrafik i Birsta för 
olika exploateringsscenarier. Utredningen ska översiktligt beskriva erforder-
ligt trafikeringsupplägg och effekterna på resandemängder. Utredningen 
skall ligga till grund för eventuellt projektering/skissarbete av motorvägs-
hållplatser och/eller kopplingar till det lokala busslinjenätet.  

1.2 Organisation och samråd 

Projektorganisation 
Kerstin Lidbom är projektledare för projektet från Sundsvalls kommuns sida 
och ingår tillsammans med Maria Jonasson i arbetsgruppen för projektet. 
Sundsvalls kommun har även bildat en styrgrupp för projektet bestående av 
följande personer: 
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Daniel Lundberg (ordförande), Sundsvalls kommun 
Per Eriksson, Västernorrlands länstrafik 
Nina Loberg, Länsstyrelsen Västernorrland 
Mats Henriksson, Länsstyrelsen Västernorrland 
Christer Karlsson, Vägverket Region Mitt 
Christer Tarberg, Sundsvalls kommun 
Per Hansson, Sundsvalls kommun 
Maria Jonasson, Sundsvalls kommun 

På Trivector Traffics sida är Jan Hammarström projektledare, medan Emma 
Morin och Malin Gibrand är projektmedarbetare. Som uppdragsansvarig och 
expert står Per Gunnar Andersson. 

Möten 
Under utredningen har ett uppstartsmöte samt två projektmöten med arbets-
gruppen genomförts. Därtill har ett samrådsmöte hållits där följande repre-
sentanter deltog: 

Gunilla Molin Birsta Köpstads Företagare Förening (BKFF) 
Christer Tarberg Sundsvalls kommun, kollektivtrafikenheten 
Jan Grönblad Mittsveríge Vatten AB 
Urban Bäck Sundsvall Energi AB (Fjärrvärme) 
Birger Sandgren ES Plast AB samt Ljusta Projektutveckling AB 
Bertil Bylund Stadsbyggnadskontoret, Härnösands kommun 
Claes Rogander Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun 
Per Hansson Miljökontoret, Sundsvalls kommun 
Maria Jonasson Trafik och kartavdelningen, Sundsvalls kommun 
Daniel Lundberg Trafik och kartavdelningen, Sundsvalls kommun 
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2. Kartläggning och beskrivning av förutsätt-
ningar för analys 

I detta kapitel har vi sammanställt faktauppgifter om Birsta och resorna dit 
som ett underlag för vidare analyser. 

2.1 Markanvändning 

Nuvarande markanvändning 
I dagsläget består Västra Birsta av uppskattningsvis 134 300 kvm handels-
etableringar med tillhörande dryga 5 000 parkeringsplatser samt 97 000 kvm 
verksamheter. Området har utvecklats från ett mindre handelsområde som 
uppkom i samband med IKEA: s etablering 1966. Största delen av de attrak-
tiva ytorna är idag bebyggda, varför fortsatt etablering främst sker genom 
omvandling av befintliga byggnader och verksamheter. På grund av det höga 
exploateringstrycket i Västra Birsta planeras därför handelsområdet att ut-
vidgas till att även omfatta ett område beläget öster om E4: an, vid namn 
Östra Birsta.1 För Östra Birsta har en detaljplan för handel och kontor anta-
gits i slutet av 2005. 

Det område som är tänkt att omvandlas till handelsområde Östra Birsta be-
står idag av åkermark utan såväl bostäder som verksamheter. I östra delen av 
området finns flera gårdar och bostäder runt omkring området som i öst 
gränsar till Ljustadalen (stadsdel).  

I figur 2.1 visas en översiktskarta över Västra och Östra Birsta, där de röd-
markerade områdena visar läge för planerade (ej beslutade) förändringar. 

1 WSP, 2005, Östra Birsta, plan MKB för detaljplan 
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Figur 2.1 Översiktskarta Västra och Östra Birsta, där de rödmarkerade områdena visar förslag till 
utbyggnadsområden. 

Framtida markanvändning 
I Västra Birsta finns markresurser för ytterligare handel, lager eller industri-
verksamheter och området befinner sig fortfarande i en expansiv fas. Följan-
de förändringar avseende verksamheten i Västra Birsta är planerade men ej 
beslutade: 

� Verksamheten vid AGA flyttas från nuvarande lokalisering på fastighet 
3:9. 

� Ny verksamhet på fastigheten Sköns prästbord 1:90 med huvudsaklig ut-
fart mot Gesällvägen. Butiksytan uppgår till 3 800 kvm. 

� Ny verksamhet på fastighetens Sköns prästbord 1:55, Ljusta 3:10 område 
1 och 2, Ljusta 3:13. Butiksytan uppgår till 20 000 – 25 000 kvm avsedd 
för handel. 

� Ny verksamhet på fastigheten Ljusta 3:13. Antagande om butiksytan upp-
går till 1/3 – 2/4 av fastighetens yta dvs 3 300 - 4 500 kvm. 

� I Östra Birsta planeras handelsverksamheter på upp mot 72 000 kvm och 
kontor på cirka 27 000 kvm. Till dessa tillkommer cirka 2 000-2 500 par-
keringsplatser. Först att etablera sig i Östra Birsta blir ICA Maxi med en 
butiksyta på 10 550 kvm och 560 parkeringsplatser.2 Utvecklingen i Öst-
ra Birsta beskrivs i form av scenarier (se kapitel 3.1).  

Utöver ovan nämnda planerade förändringar finns visioner om ytterligare 
exploatering av Birsta, vilka skulle medföra att området växer till en storlek 

2 WSP, 2005, Östra Birsta, plan MKB för detaljplan 
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av uppemot 300 000 kvm handel. Områdets framtida utveckling finns när-
mare beskrivet under scenariobeskrivningen i kapitel 3.1. 

Anställda 
I Birsta har 4 486 personer3 sin arbetsplats enligt uppgifter från 2000. Av 
dessa är 37 % kvinnor. Av de arbetande i området arbetar 50 % inom när-
ingslivet och övriga organisationer, medan 43 % arbetar inom aktiebolag (ej 
offentligt ägda). I tabell 2.1 redovisas sektorstillhörighet för de verksamma i 
Birsta. 

Tabell 2.1. Sektorstillhörighet för personer med arbetsplats i Birsta4

Sektortillhörighet Antal

Näringslivet och övriga organisationer 2243

Aktiebolag, ej offentligt ägda 1946

Övriga företag, ej offentligt ägda 37

Statligt ägda företag och organisationer 259

Övriga organisationer 1

Totalt 4486

Baserat på resvaneundersökningen som genomfördes i Sundsvall år 2000, så 
har Birsta totalt 2 242 inpendlande förvärvsarbetare. Uppgifterna från RVU 
om det totala antalet förvärvsarbetande i Birsta bedömer vi som relativt 
osäkra i jämförelse med uppgifterna från SCB. Uppgifterna från SCB är vis-
serligen från år 2000, men enligt uppgift från BKFF (Birsta Köpstads Före-
tagare Förening) är det totala antalet anställda i Birsta ca 5000, dvs. överens-
stämmelsen är relativt god. 

I tabell 2.2 redovisas i vilken kommun de förvärvsarbetande i Birsta bor. En 
stor andel (71 %) av de förvärvsarbetande i Birsta bor i Sundsvalls kommun. 
De flesta av dessa (60 %) är bosatta i Sundsvalls tätort. Statistiken är visser-
ligen några år gammal, men det är de senast tillgängliga uppgifterna. Även 
om antalet anställda kan ha förändrats kan fördelningen mellan de anställdas 
bostadsorter antas se likadan ut.  

3 Statistiska centralbyrån, AMPAK 2000 
4 RVU 2000 
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Tabell 2.2 Boendekommun för de förvärvsarbetande inpendlarna till Birsta.4

Boendekommun Förvärvsarbetande 
inpendlare till Birsta 

Andel av förvärvsarbetan-
de inpendlare till Birsta 

Sundsvall 1602 71 %

Nordanstig 24 1 %

Gävle 6 0 %

Söderhamn 2 0 %

Hudiksvall 10 0 %

Ånge 18 1 %

Timrå 340 15 %

Härnösand 63 3%

Kramfors 10 0 %

Sollefteå 28 1 %

Örnsköldsvik 6 0 %

Östersund 31 1 %

Umeå 7 0 %

Övriga (ej namngivna) 96 4 %

Totalt 2242 100 %

I tabell 2.3 redovisas hur många av de förvärvsarbetande i Birsta som bor i 
Sundsvalls olika kommundelar. 

Tabell 2.3 Antal av förvärvsarbetande i Birsta som bor i Sundsvalls kommundelar.5

Kommundel Förvärvsarbetande 
inpendlare till Birsta

Andel av förvärvsarbe-
tande inpendlare till 
Birsta 

Sundsvalls tätort 966 60 %

Alnö 192 12 %

Kovland 64 4 %

Njurunda 173 11 %

Matfors 128 8 %

Stöde 31 2 %

Indals-Liden 48 3 %

Totalt 1602 100 %

5 RVU 2000 
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Besökare 
Birsta Köpcentrum uppges enligt BKFF (Birsta Köpstads Företagare Före-
ning) ha ca 5 miljoner besökare per år. Om en summering av samtliga buti-
kers besökande görs, uppgår dessa till ca 6,1 miljoner, men vanligtvis besö-
ker varje besökare flera butiksytor vid samma inköpstillfälle varför den tota-
la summan därför blir högre.  

Bosatta 
I Birsta är endast 4 personer bosatta (uppgifter från 2005). I tabell 2.4 nedan, 
redogörs för befolkningsmängden i övriga delar av Sundsvall kommun, dels 
för år 2000, dels för år 2005. I Sundsvall kommun har befolkningstillväxten 
under perioden 2000-2005 varit 1 %. Denna tillväxt på drygt 900 personer 
kan till största del tillräknas Sundsvalls tätort som under perioden växt med 
drygt 800 personer.  
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Tabell 2.4  Befolkningsmängd i Sundsvalls kommundelar 2000 och 2005.6

    Ort:                                                      Befolkningsmängd:          
                                                                 2000            2005

Sundsvalls tätort 59 % 59 %
Bergsåker 2378 2342
Granlo 3464 3369
Nv Bergsåker 429 427
Granloholm 5362 5309
Birsta 7 4
Sundsbruk 2075 2098
Ljustadalen 2736 2726
V Sundsbruk 196 195
Tunadal 351 360
Bosvedjan 4744 4752
Haga 4950 5302
Skönsberg 4527 4584
Heffners-Ortviken 6 0
Indomr Skönsmon 0 0
Skönsmon 5802 5827
Fläsian 78 75
Skönsmon 0 0
Södermalm 5848 5925
Sidsjö-Böle 1845 2111
Nacksta 4019 4159
Sidsjön 342 303
Norrmalm 1042 990
Centrum 4660 4809
Totalt: 54861 55667

Alnö kommundel 8 % 8 %
211 Vi 5048 5048
Totalt: 7700 7945

Sättna kommundel 3 % 3 %
Totalt: 2557 2573

Njurunda kommundel 14 % 14 %
Totalt: 13349 13512

Matfors kommundel 8 % 8 %
Totalt: 7897 7894

Stöde kommundel 3 % 3 %
Totalt: 3202 3078

Indals-Lidens kommundel 4 % 3 %
Totalt: 3394 3235

9 RESTPOST 166 140

SUNDSVALLS KOMMUN  
TOTALT 93126 94044

6 Statistiska centralbyrån, AMPAK 2000 och 2005 
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2.2 Befintligt vägnät 

Genom området passerar E4: an med en nordlig och en sydlig trafikplats 
vilka är Birstas huvudsakliga tillfarter. I öst-västlig riktning sträcker sig 
Ljustavägen som i korsningen med E4:an övergår till Timmervägen. I nord-
sydlig riktning öster om E4:an sträcker sig Norra Vägen, som förbinder 
Birsta med områdena Sundsbruk, Bosvedjan, Bydalen och Sundsvall. För 
trafik inom Västra Birsta är Gesällvägen, Förmansvägen och Klökanvägen 
av stor betydelse. 

Nyligen har en ny vägförbindelse byggts mellan motorvägen och Klökanvä-
gen där påfart endast sker i sydlig riktning. Dessutom har två nya cirkula-
tionsplatser anlagts på Gesällvägen. I figur 2.2 visas en översikt av området 
tillsammans med läge på trafikräknepunkter. 

Figur 2.2 Vägnät och mätpunkter (ungefärliga lägen) för trafikmätningar i Birsta 

Infartsvägarna till Birstaområdet, söder om Timmervägen och öster om E4, 
avgränsas av räknepunkterna numrerade 3, 8, 13 och 14 i figur 2.2. Förutsatt 
att andelen genomfartstrafik genom området är låg, kan trafikmängden be-
räknas till ca 23 000 fordonsrörelser per dygn genom att man summerar tra-
fikflödena i dessa punkter (enligt värden i tabell 2.5 nedan). Förutsatt att 
fordonen använder samma in- respektive utfart innebär detta ca 11 500 for-
don per dygn. En viss avvikelse kan dock föreligga eftersom trafikmängder-
na är uppmätta olika år. Trafikflödena i övriga punkter i området redovisas i 
tabell 2.5 nedan. 
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Tabell 2.5 Trafikflöden (fordon/dygn) i Birsta under år 2000-2006.7 8 9 Nr hänvisar till motsvarande 
siffra i fig. 2.2. 

Gata Nr Del Fordon 
(v/d) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Birstavägen 1 Cementvägen-
Öråkersvägen

- - - - - - - 

E4:an 2a Norr om tpl Birsta Norr - - 19190 - - - -

E4:an 2b Söder om tpl Birsta Syd  - - 18280 - - - - 

Förmansvägen 3 Timmervägen ny ansl.  - 1190  -  -  -  - - 

Förmansvägen 4 Förmansvägen norr 1200 920 - - - - - 

Förmansvägen 5 Förmansvägen söder 1380 920  -  -  -  - - 

Förmansvägen 6 Förmansvägen.v 640 1060 - - - - 1440

Gesällvägen 7 Klökanvägen-
Förmansvägen

 6960  - 7019 9700  -  - - 

Gesällvägen 8 Timmervägen-
Förmansvägen

 9369 9450 - 11150 - - - 

Gesällvägen 9 Förmansvägen.n-
Förmansvägen.s

 8765 11500  - 11000  -  - 12268

Gesällvägen 10 Söder om Klökanvägen  - - - - - - 1656

Klökanvägen 11 Lärlingsvägen-
Gesällvägen

2632  -  - 4722  -  - - 

Klökanvägen 12 Mot Timmervägen  - - - 443 - - - 

Klökanvägen 13 Arbetsledarvägen-
Lagbasvägen

630 - - - -  - - 

Klökanvägen 14 Gesällvägen-Norra 
vägen

6071 - - 6096 - - 10116

Norra Vägen 15 Trestegsv-Fillansv 4512  -  - 8300  - - 7610

Norra Vägen 16 Malandsvägen-
Birstavägen

4510 - - 7555 4978 4680 - 

Norra Vägen 17 Rovfågelsvägen-
Fillanvägen

11160  -  - 11274 9315 6680 - 

Gång- och cykelvägnät 
Gång- och cykelväg finns längs Norra Vägen samt på två armar mellan den-
na och Birsta Köpcentrum. Den norra armen följer Timmervägen, medan 
den södra armen följer Klökanvägen, se figur 2.3. 

7 Vägverket (2001) Vägutredning  Väg E4 Trafikplats Birsta.  
8 Stadsbyggnadskontoret Sundsvall kommun (2006)m Trafikmätningar 
9 WSP (2004), Trafikutredning Birsta 
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Figur 2.3 Översikt av gång- och cykelvägnät i Birsta 

I gång- och cykelvägnätet saknas längs flera gator gena och attraktiva gång- 
och cykelvägar mellan de olika områdena inom Birsta.  

2.3 Befintligt busslinjenät 

Busslinjer 
Birsta trafikeras av både lokala busslinjer och kompletterande busslinjer. 
Dessutom passerar regionala bussar i form av Timråbussar och bussar 
till/från Härnösand Birsta via E4:an/Norra Vägen. Därtill finns den s k 
shoppingpendeln mellan Birsta och Navet (Sundsvalls tätort) med halvtim-
mestrafik under vardagar och timmestrafik under helgerna. I figur 2.4 visas 
en översiktlig karta över bussnätet i området mellan Sundsvall tätort och 
Birsta. 

I Västra Birsta finns busshållplatser på tre platser; korsningen Klökanvä-
gen/Gesällvägen, centralt på Gesällvägen och strax söder om korsningen 
Gesällvägen/Timmervägen. I Östra Birsta finns idag hållplatslägen i anslut-
ning till korsningen Klökanvägen/Norra Vägen, se även figur 2.4 och 2.5.  
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Figur 2.4 Översiktlig karta över bussnätet kring Birsta. Streckad grön linje visar dragning för Stads-
busslinje 2 fr.o.m. sommaren 2007. 

I figur 2.5 visas en karta över bussnätet i Birsta. Både shoppingpendeln, 
Timråbussar och servicelinjen trafikerar Birsta via Gesällvägen. Dessutom 
passerar regionbussarna mellan Sundsvall-Härnösand och Sundsvall-Söråker 
Birsta via E4:an. 

Figur 2.5 Karta över bussnätet i Birsta. Streckad grön linje visar dragning för Stadsbusslinje 2  fr.o.m. 
sommaren 2007. 
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I tabell 2.6 visas en förteckning över busslinjer som trafikerar Birsta, dess 
närområden eller endast passerar området. Ingen av lokalbusslinjerna trafi-
kerar Birsta i dagsläget. Lokalbusslinje 1 trafikerar sträckan Alnö-Navet och 
lokalbusslinje 2 trafikerar sträckan Ljustadalen-Navet. Från och med som-
maren 2007 kommer dock linje 2 att trafikera Östra Birsta och då även pas-
sera ICA Maxi. 

Av Regionbussarna trafikerar Timråbussarna (linje 609/610) Birsta via Nor-
ra Vägen, medan linje 10/100, 201, 331 och 611 endast passerar Birsta via 
E4:an. 

Utöver lokalbuss och regionbuss trafikeras Birsta av den s k shoppingpen-
deln (linje 88), som går mellan Sundsvalls tätort - Birsta och busslinje 77 
plus, mellan Alnö - Birsta. 

Tabell 2.6 Busslinjer som trafikerar Birsta eller dess närområden 

Linje Linjesträckning Anmärkning Antal turer 
per vardag 
(T&R/ dag) 

Antal turer  
helgdag 
(T&R/ dag) 

Lokalbuss 

1 Alnö-Skönsberg-Navet  60 30-34 

2 Ljustadalen-Bosvedjan-Navet Stannar ej i Birsta** 60 30-34 

Regionbuss 

10/100 Sundsvall-Örnsköldsvik Går via E4:an, stannar ej i 
Birsta 

15 9 

201 Sundsvall-Härnösand Går via E4:an, stannar ej i 
Birsta 

20  3  

331 Sundsvall-Sollefteå Går via E4:an, stannar ej i 
Birsta 

2  1***  

609/610 Timrå-Sundsbruk-Birsta-Bydalen-
Navet 

Turer efter 19.00 passerar ej 
Birsta****  

35  17  

611 Sundsvall-Timrå-Söråker Går via E4:an, stannar ej i 
Birsta 

16 - 

Övrig kompletterande trafik 

77 Plus Alnö - Birsta (Vi centrum – Ljustadalen 
– Birsta) 

 9  4-5  

88 Shoppingpendeln (Navet – Bydalen – 
Birsta) 

 17  9  

** Kommer fr.o.m. sommaren 2007 trafikera Östra Birsta 
*** Endast söndagar 
**** Gäller för 3-4 T&R vardagar och för 4-7 T&R helgdagar) 

Bussresenärer 
Genom en sammanställning av biljettstatistik för busslinjer som trafikerar 
Birsta har en ungefärlig bild erhållits av hur många bussresenärer som åker 
till och från Birsta med respektive busslinje. Resultatet redovisas i figur 2.6. 
Linje 609 har flest resenärer till/från området med drygt 100 resenärer i var-
dera riktningen dagligen. 
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Bussresenärer till/från Birsta per vardagsdygn
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Figur 2.6  Bussresenärer till/från Birsta per vardagsdygn fördelat på respektive busslinje.10

I figur 2.7 nedan redovisas de sex orter med flest bussresenärer till och från 
Birsta under ett vardagsdygn. Överlägset flest bussresenärer reser mellan 
Sundsvall och Birsta följt av relationen Timrå - Birsta.  
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Figur 2.7 Bussresenärer till/från Birsta per vardagsdygn fördelat på de sex största relationerna. 

Resultaten i figur 2.6 och 2.7 har erhållits genom sammanställning av biljett-
statistik från hösten 2006. Att antalet resenärer som reser till Birsta inte ex-
akt överensstämmer med antalet som åker därifrån, kan delvis förklaras av 
att det är vanligt att personer åker/kör bil till Birsta för att sedan åka buss 
hem, ett beteende som gäller för såväl besökare som anställa.  

Det totala antalet bussresor uppgår till drygt 400 per vardagsdygn vilket 
motsvarar ca 1 % av det totala antalet resor till/från Birsta. 

Hur ser det ut på andra platser? 
I en utredning av externa affärsetableringar som genomförts av Trivector 
Traffic11, har man bl a. studerat besökarnas färdmedelsval. Andelen be-
sökande som åker kollektivtrafik till de externa affärsetableringar som un-
dersöktes varierar mellan 6-9 %.  Det visade sig även att bilens andel växer 
med avståndet samt att bussen har sin största resandel på resor mellan 2 och 

10 Biljettstatistik från perioden 2006-09-25 – 2006-09-27 
11 Externa affärsetableringar och trafikanters tillgänglighet, trafikarbete och utsläpp, Trivector rapport 2005:58 



15 

Trivector Traffic 

15

20 km. Andelen kollektivtrafikresor i Birsta ligger alltså lägre än genomsnit-
tet. Den relativt sett låga andelen för Birstas del kan bero på en mängd olika 
faktorer och det är svårt att peka ut någon tänkbar enskild orsak. En grund-
orsak kan vara att man hittills inte prioriterat kollektivtrafiken i planeringen 
utan istället i första hand tillgodosett bilisternas krav. Bland viktiga åtgärder 
för att öka kollektivresandet kan nämnas närhet till hållplatser och synliggö-
rande av kollektivtrafiken tillsammans med marknadsföringsinsatser. Alla 
åtgärder som kan korta restider och förenkla användandet av kollektivtrafi-
ken bidrar till ett ökat kollektivresande. 
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Figur 2.8 Färdmedelsfördelningen för tre olika externa affärsetableringar och Lunds centrum samt 
färdmedelsfördelningen vid inköpsresor i  Skåne, Kronoberg och Blekinge län enligt RES12. 

2.4 Framtida förändringar av trafiknätet 

Gång- och cykelnät 
En utbyggnad av gång- och cykelnätet diskuteras, dels för att öka tillgäng-
ligheten mellan Västra och Östra Birsta, dels för att öka tillgängligheten 
inom respektive område. Gång- och cykelvägarna föreslås huvudsakligen 
anläggas i anslutning till vägnätet , men även delvis i naturstråken. Planera-
de förändringar av gång- och cykelnätet är: 

� Gång- och cykelväg anläggs mellan Gesällvägen och Norra vägen, och 
passerar då under E4:an. 

� Separat gång- och cykelväg anläggs parallellt mellan Norra och Södra 
Förmansvägen. 

� Trottoar anläggs längs med Norra och Södra Förmansvägen samt på lo-
kalgator söder om Klökanvägen. 

� Gångstig alternativt cykelstig anläggs i naturområdet som omger Östra 
Birsta. 

12 RES = den nationella resvaneundersökningen som genomförts av SIKA. 
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I vilken omfattning gång- och cykeltrafiknätet kommer att byggas ut är inte 
beslutat. Inriktningen bör dock vara att skapa ett gent, attraktivt och lättun-
derhållet nät med en lagom maskvidd. 

Kollektivtrafiknät 
Sommaren 2007 kommer linjedragningen av Stadsbusslinje 2, Ljustadalen-
Bosvedjan-Navet, att förändras. Linjen kommer då att trafikera Östra Birsta 
via ICA Maxi, istället för Fillanvägen som används idag.  

Inom Birsta har kommunen översiktligt diskuterat anläggande av motor-
vägshållplats samt en bussgata mellan (parallellt med) Norra och Södra 
Förmansvägen. Ett av huvudsyftena i denna utredning är att belysa dessa 
frågor djupare innan eventuella beslut kan fattas. 

Vägnät 
Enligt den fördjupade översiktsplanen finns planer på en rad förändringar av  
vägnätet inom Birsta. Dessa föreslås ske i takt med utbyggnaderna enligt de 
olika scenarier vi beskriver i kapitel 3. Området kommer utnyttja sin upp-
delning i huvudgator och lokalgator för att skapa ett lättorienterat och tydligt 
vägnät. Huvudgator kommer framöver att utgöras av Gesällvägen och Norra 
Vägen i nord-sydlig riktning samt Timmervägen och Klökanvägen i syd-
västlig riktning. Planerade förändringar av vägnätet är bl a: 

� Vägar/gator anläggs inom det nya handelsområdet i Östra Birsta. 

� Förbindelsegata anläggs mellan befintliga förbindelser mellan Norra och 
Södra Förmansvägen (centralt beläget). 

� Förbindelseväg anläggs mellan Klökanvägen och Timmervägen. 

2.5 Färdmedelsfördelning enligt resvaneundersök-
ningen 

Som en bakgrund till de resonemang som förs om motorvägshållplatsernas 
effekter och deras kopplingar till lokalt och regionalt busslinjenät, redovisar 
vi i detta kapitel bakgrundsstatistik om resandet i Sundsvall enligt den res-
vaneundersökning som genomfördes år 2000. 

Bussresor 
I Sundsvalls kommun sker i genomsnitt 11 % av invånarnas vardagsresor 
med buss, medan 72 % sker med bil. Resterande resor sker till fots, med cy-
kel, moped, motorcykel eller annat färdmedel.13 Färdmedelsfördelningen för 
invånarnas vardagsresor redovisas i figur 2.10. 

13 RVU 2000 
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Figur 2.10 Färdmedelsfördelning för Sundsvall kommuns invånares vardagsresor. 14

Invånarnas bussresefrekvens presenteras i figur 2.11. 
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Figur 2.11 Invånarnas bussresefrekvens. Andelar av bussreseandelen (tot 11 %)15

Enligt undersökningen anger 11 % av de svarande att de åker buss mer än 5 
ggr i veckan och ytterligare 10 % att de åker 2-5 ggr.  

I figur 2.12 redovisas de vanligaste resrelationerna under vardagar med buss. 
Flest bussresor sker mellan Sundsvall centrum – Nordväst (2 508 st) tätt följt 
av resrelationen Sundsvall centrum – Norr (2 431 st).  Det sker även en hel 
del resor inom område Norr (973 st) och mellan Sundsvall centrum – Söder 
(1854 st). 

14 RVU 2000 
15 RVU 2000 
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Figur 2.12 De vanligaste resrelationerna med buss under ett vardagsdygn.16

Arbetsresor 
Då det gäller invånarnas färdsätt till arbetet anger 9 % att de oftast använder 
sig av buss som färdmedel till arbetet. Hela 61 % anger att de oftast använde 
sig av bil samt ytterligare 7 % att de åker bil som passagerare. 17  

Körkort och biltillgång 
Ca 79 % av befolkningen i Sundsvall har körkort och tillgång till bil. Sett till 
könsfördelningen har fler män än kvinnor både körkort och tillgång till bil. 18  

Färdmedelsfördelning till/från Birsta 
I undersökningen framkom att det under en vardag genomförs drygt 9 000 
resor till och från Birsta. Något fler resor företas under lördagar medan det 
en söndag genomförs knappt 8 000 resor. Av dessa resor står biltrafiken för 
mellan 93 % och 96 % av all trafik. Bussresorna står för mellan 3-4 % av 
alla resor. 

16 RVU 2000 
17 RVU 2000 
18 RVU 2000 
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Figur 2.13 Färdmedelsfördelning till/från Birsta under vardag och helg. 

De ca 9 000 resorna som genomförs under en vardag fördelar sig enligt 
Figur 2.14. Drygt 80 % (ca 7 600 resor) av resandet till/från Birsta kommer 
från Sundsvalls tätort. Alnö står för 9 % (ca 800 resor) av resandet och 
Bergsåker för ca 5 % (500 resor). 
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Figur 2.14 Resor till/från Birsta från olika områden. 

Antal resor enligt RVU i jämförelse med dagsläget 
Ett vardagsdygn färdas ca 5 000 anställda och ca 13 700 besökare till Birsta, 
dvs. totalt ca 18 700 personer. Detta innebär total ca 18 700*2 = 37 400 re-
sor till/från området.  
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I kapitel 2.2 redovisar vi att antalet bilresor till/från området uppgår till ca 
23 000 per dygn. Med antagande om att majoriteten av de knappt 5 000 an-
ställda färdas med bil till handelsområdet och att beläggningen per fordon 
antas till ca 1,2 personer per bil, ger detta totalt ca 5000*2/1,2 = 8 300 for-
donsrörelser per dygn till och från Birsta. Detta innebär att ca 23 000 – 
8 300 = 14 700 fordonsrörelser per dygn skulle genereras av besökande. 
Detta motsvarar 14 700 / 2 = 7 400 fordon per dygn Med antagande om en 
beläggning på i genomsnitt 1,9 personer per fordon uppgår antalet besökare 
till ca 7 400*1,9 = 14 000 per dygn vilket ligger ungefär på samma nivå som 
uppgifterna om de ca 13 700 besökarna per dygn som framkommit vid in-
tervjuer med representanter för handeln i Birsta. 

Ovanstående resonemang tyder på att det totala resandet enligt RVU:n är 
underskattat. Detta beror bl a på att en stor del handelsytor byggts ut i områ-
det sedan år 2000. 

Kollektivreseandelen blir i dagsläget ca 40019 / 37 400 = 1 %. Jämfört med 
uppgifterna i RVU är alltså kollektivtrafikens marknadsandel lägre idag jäm-
fört med år 2000, då den uppgick till ca 3 – 4 %.  

2.6 Restidsjämförelse 

Andelen resor med kollektivtrafiken hänger väl samman med tillgänglighe-
ten till området. Genom att beräkna restider till ett område med olika färd-
medel, ges ett bra mått på hur tillgängligheten till området är. I detta kapitel 
studeras tillgängligheten till Birsta från följande områden: 

� Sundsvall 

� Härnösand 

� Timrå 

� Alnö 

� Bergsåker 

Restiden är en av de mest avgörande faktorerna för färdmedelsvalet. Genom 
att jämföra restider för olika färdmedel kan man därmed beräkna hur de 
konkurrerar med varandra. Det mått som normalt beräknas är s k restidskvo-
ter. Vid en jämförelse av restider för bil och kollektivtrafik beräknas restids-
kvoterna genom att dividera restiden för kollektivtrafik med restiden för bil. 
En restidskvot på 2,0 betyder således att resan tar dubbelt så lång tid med 
kollektivtrafik som med bil. Restidskvoten bör inte överstiga 2 om kollektiv-
trafiken ska utgöra att konkurrenskraftigt alternativ till bilen. 

För respektive område/ort utgår vi ifrån att resan startar busstorget eller re-
secentrum i respektive ort/område. För kollektivtrafiken har vi lagt till 10 
minuter som ett antaget genomsnitt för gångtid till hållplats samt väntetid 
vid hållplatsen. I verkligheten varierar denna tid stort beroende på hur nära 

19 Baserat på sammanställning av biljettstatistik från 25-27 september 2006 
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hållplatsen man bor. I Birsta har en tyngdpunkt i nordvästra området antagits 
som en målpunkt för ”genomsnittsresandet”. En gångtid från denna tyngd-
punkt och till närmsta hållplats har lagts till för resor med kollektivtrafiken. 
Restider för kollektivtrafik har beräknats utifrån tidtabeller och med hjälp av 
reseplaneraren www.dintur.se. Vid eventuella byten ingår därmed även vän-
tetid vid byteshållplats. 

För biltrafik har restiderna beräknats med hjälp av ruttplaneringsguiden på 
www.map24.se. För biltrafik har antagits 2 minuter tillägg till restiden för 
parkering av bil och promenad från parkering till målpunkt. 

 2.7 Restider och restidskvoter för studerade områden/orter.

Kategori Restid bil 
(inkl parkering)

Restid kollektivtrafik 
(inkl gångtid och 

väntetid)

Restidskvot

Sundsvall-Birsta 10 26 2,6

Härnösand-Birsta 46 63 1,4

Timrå-Birsta 8 25 3,1

Alnö-Birsta 12 23 1,9

Bergsåker-Birsta 11 50 4,6

Gynnsamma restidskvoter råder endast för relationerna Härnösand-Birsta 
samt Alnö-Birsta där restidskvoten understiger 2. Sämst är relationen för bo-
ende i Bergsåker, med en restidskvot över 4. Den höga restidskvoten beror 
på att boende i Bergsåker tvingas åka ner till Sundsvalls busstation och där-
efter byta buss mot Birsta. 

Syftet med de i tabell 2.7 redovisade restidskvoterna är inte att de ska ”ka-
libreras” mot verkligheten utan de redovisas med avsikt att ge en bild av hur 
restiderna och resandet förändras mellan de olika scenarierna. Den verkliga 
resandelen styrs dessutom av en mängd andra faktorer varav turtätheten är 
en av de mest betydelsefulla. 

2.7 Riksintressen, miljö, kulturintressen 

I detta kapitel redovisar vi kortfattat övriga intressen inom Birstaområdet. 

Riksintressen 
Järnvägen Ådalsbanan i väster om Birsta och E4:an som går mellan Östra 
och Västra Birsta är av riksintresse för kommunikationer. I övrigt finns inga 
riksintressen inom området.  

Miljöintresse 
Landskapet är typiskt för södra Norrlands kustland och domineras av jord-
bruksmark i dalgångarna som omsluts av skogsbeklädda höjder. Ljustabäck-
en är en av få bäckar inom kommunen och mynnar så småningom ut i havet. 
På ömse sidor om bäcken finns område med lövträd som dels fungerar som 
skydd för djur och växtriket, dels kan användas som spridningskorridor för 
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olika arter. Den klassas som särskilt värdefull naturmiljö och ett strandskydd 
om 100 m gäller för dess omgivning. 

Kulturintresse 
Då dalgången tidigare varit en havsvik, så finns idag fornlämningar utmed 
dalgångens sidor. I Birsta finns lämningar av förhistorisk aktivitet på två 
platser. Den ena platsen är belägen norr om Klökanvägen i Västra Birsta och 
den andra platsen är belägen i sydöstra delen av Östra Birsta. Enligt länssty-
relsen får ingen byggnation ske på det sistnämnda området och vid detalj-
planeläggning ska hänsyn till fornlämningar tas. 

Sköns kyrka är högt belägen norr om Östra Birsta. Den är synlig från ett 
stort område spelar därför en viktig roll som landmärke. 

Andra områden som betraktas som kulturintressen är Öråker, en lantlig miljö 
med glesa bybildningar och Hammal, en miljö med grupperingar av jord-
bruksbebyggelse och enstaka välbevarade gårdar med inslag av nyare tiders 
bebyggelse. 

Marken där Östra Birsta kommer att anläggas består av jordbruksmark be-
traktad som värdefull naturresurs. Några kommunala vattentäkter finns där-
emot inte i området. 

Rekreationsintresse 
Området anses som värdefullt friluftsområde av de boende i Ljustadalen och 
Sundsvalls norra delar. Söder om Östra Birsta är Sundsvalls Fältrittklubb 
ridanläggning belägen med tillhörande ridbanor, beteshagar och ridspår. Ös-
ter om området finns ett elljusspår. 

Andra förutsättningar av intresse 
För området kring järnvägen Ådalsbanan förordas enligt den fördjupade 
översiktsplanen stor restriktivitet mot etablering av ny bebyggelse tills om-
rådet varit föremål för utredning av en ny bangårdsanläggning. 

2.8 Birsta i ett regionalt perspektiv 

En region är ett geografiskt område som ofta definieras av exempelvis 
kommungränser. Den kan även definieras av de resmönster som de boende i 
området har. En förstorad region ger människor möjlighet att arbetspendla 
inom ett större geografiskt område. På samma gång ges företag möjligheten 
att nå mer arbetskraft med rätt kompetens. Birsta kan i framtiden komma att 
spela en allt viktigare roll regionen i form av arbetsplats samt turist- och be-
söksmål.  

En regions förmåga att skapa hållbarhet är ofta förknippad med nyckelord 
som dynamik, förändringsbenägenhet, entreprenörskap och tillgänglighet. 
Regionen formas i stor utsträckning av de förutsättningar som det moderna 
transportsystemet ger. Regioner med hög koncentration av ekonomiska 
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verksamheter har betydande konkurrensfördelar och investerare föredrar ofta 
att etablera sig i regioner med bra förbindelser till de stora näten.  

Regionalt kan utökade snabba och attraktiva förbindelser med regionbuss 
men framförallt tåg bidra till ökade hållbara pendlingsmöjligheter och i för-
längningen regionförstoring. Snabb järnvägstrafik i kombination med smidi-
ga byten till bra anslutande kollektivtrafik är en av grundstenarna i region-
förstoringen. För Birstas del kan regionbusstrafikens uppehåll på motor-
vägshållplatser komma att bidra till en hållbar regionförstoring. Effektiva 
kopplingar till övrigt kollektivtrafiksystem kan komma att förstärka denna 
effekt och därmed Birstas roll som en viktig knutpunkt för attraktiva kollek-
tivtrafikförbindelser. 

Vid regionförstoring är restiden mellan städer/orter av stor betydelse. Tidi-
gare genomförda studier har visat på att den maximala restiden som en rese-
när kan tänka sig vid arbetspendling är i ca 1 timme (enkel resa). Helst bör 
dock inte restiden överstiga 40 minuter. Förhållandet mellan restiden med 
kollektivtrafik och restiden med bil, den s k restidskvoten, har stor betydelse 
för kollektivtrafikens möjligheter att konkurrera med bilen. Vid restidskvo-
ter över 2 (dvs. när det tar dubbelt så lång tid att åka kollektivt som att köra 
bil) har det visat sig att kollektivtrafiken har mycket svårt att stå sig i kon-
kurrensen med bilen. 
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3. Behovsanalys och effektredovisning 

3.1 Scenariobeskrivning 

I detta kapitel beskriver vi de scenarier som tagits fram i samråd med 
Sundsvalls kommun. Scenarierna beskriver endast en tänkt exploatering 
av Birsta, vilket betyder att scenarierna i dagsläget inte är beslutade. 
Liksom vid all scenariobeskrivning finns osäkerheter avseende omfattning 
och inriktning för de tänkta verksamheterna. De resultat som redovisas ska 
därför betraktas som ungefärliga. Inklusive 0-alternativet redovisas tre ut-
byggnadsscenarier som vart och ett bygger på varandra. Samtliga scenarier 
bygger på den fördjupade översiktsplanen för Birsta20 och de etapper som 
finns beskrivna i denna.  

0-alternativ 
0-alternativet innefattar dels förändringar av Birsta som pågår i dagsläget, 
dels förändringar som är planerade och förväntas bli verkställda inom en 
snar framtid.  

Handel, verksamheter och industri 

0-alternativet innebär en utökning av handel omfattande totalt ca 59 850 
kvm. Nedan preciseras vilka etableringar som avses ingå under 0-
alternativet inom handel, verksamheter och industri: 

� Exploatering av Östra Birsta genom etablering av ICA Maxi med en han-
delsyta på 10 550 kvm. 

� Ny verksamhet på fastigheten Ljusta 3:13 Västra Birsta. Antagande om 
att butiksytan uppgår till 1/3 – 2/4 av fastighetens yta dvs. 3 300 - 4 500 
kvm. 

� Ny verksamhet på fastigheten Sköns prästbord 1:50 Västra Birsta avse-
ende en butiksyta uppgående till 15 000-16 000 kvm.

� Verksamheten vid AGA flyttas från nuvarande lokalisering på fastighet 
3:9. 

� Ny verksamhet på fastigheten Sköns prästbord 1:90, Västra Birsta, med 
huvudsaklig utfart mot Gesällvägen. Butiksytan uppgår till 3 800 kvm. 

� Ny verksamhet på fastigheten Sköns prästbord 1:55, Ljusta 3:10 område 
1 och 2, Ljusta 3:11, samtliga i Västra Birsta. Butiksytan uppgår till 
20 000 – 25 000 kvm avsedd för handel.  

20 Tema plangrupp (2006), Birsta, Sundsvall - Fördjupad översiktsplan - Koncept 2006-04-10, Stockholm 
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Vägnät/gaturrum 

Följande förändringar inom vägnätet/gaturummet avses genomföras inom 
ramen för 0-alternativet: 

� Tillkomst av ca 560 parkeringsplatser i samband med etableringen av 
ICA Maxi i Östra Birsta.  

I figur 3.1 visar vi en översiktskarta över 0-alternativet och tabell 3.1 har vi 
sammanställt de planerade utbyggnaderna i 0-alternativet. 

Figur 3.1 Översiktskarta över 0-alternativet där de gula områdena motsvarar de planerade utbyggna-
derna. 

Tabell 3.1 Planerade verksamheter enligt 0-alternativet.  

Kategori Nuläge 0-alternativ Totalt 
(0-alternativ)

Handel V 134 300 V 49 300
Ö 10 550

V 183 600
Ö 10 550

Kontor 

Verksamheter/industri V 97 000 V 97 000

Totalt 231 300 59 850 V 280 600
Ö 10 550

TOT 291 150

V = Västra Birsta, Ö = Östra Birsta 

Scenario 1 
Scenario 1 utgör en första etapp av Birsta handelsområdes utveckling och är 
tänkt att verkställas inom en 5-års period. Förutom de nedan redovisade för-
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ändringarna, innehåller scenariot samtliga förändringar som ingår i 0-
alternativet. 

Handel, verksamheter och industri 

Det planerade tillskottet i scenario 1 (utöver vad som planeras i 0-
alternativet) är: 

� Handelsetablering om uppskattningsvis 15 000 kvm längs Gesällvägen 
och Norra Förmansvägen i Västra Birsta. 

� Handelsetablering uppemot 61 450 kvm och kontor på upp mot 14 400 
kvm i Östra Birsta. 

� Verksamheter/industri/kontor omfattande uppskattningsvis 40 000 kvm i 
Västra Birsta.  

Totalt i scenario 1 uppgår ytorna till ca 86 400 kvm i Östra Birsta (72 000 
kvm handel, 14 400 kvm kontor) och ca 335 600 kvm i Västra Birsta (198 
600 kvm handel och 137 000 kvm verksamheter/industri). Totalt i Östra och 
Västra Birsta uppgår ytan till ca 422 000 kvm i scenario 1. 

Vägnät/gaturrum 

Scenario 1 innebär följande förändringar av vägnätet/gaturummet: 

� Tillkomst av ca 1 440-1 940 parkeringsplatser i samband med exploate-
ringen av Östra Birsta. 

� Gaturummet utformas enligt principer i gestaltningsprogrammet. 

Övrigt 

Övriga anläggningar som föreslås verkställas i  scenario 1 är: 

� Naturpark med dammsystem för dagvatten anläggs i Östra Birsta. 

� Vid transformatorstationen i Västra Birsta anläggs dammar för dagvat-
tenhantering samt yta för snöupptag. 

I figur 3.2 visar vi en översiktskarta över scenario 1 och i tabell 3.2 har vi 
sammanställt de planerade utbyggnaderna i scenario 1. 
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Figur 3.2 Översiktskarta av Scenario 1 där de gula och grå områdena motsvarar de planerade ut-
byggnaderna. 

Tabell 3.2 Planerade utbyggnader i Scenario 1 

Kategori Nuläge 0-alternativ Scenario 1 
(tillskott)

Totalt (Scena-
rio 1)

Handel V 134 300 V 183 600
Ö 10 550

V 15 000
Ö 61 450

V 198 600
Ö 72 000

Kontor Ö 14 400 Ö 14 400

Verksamheter/industri V 97 000 V 97 000 V 40 000 V 137 000

Totalt V 231 300 V 280 600
Ö 10 550

TOT 291 150

V 55 000
Ö 75 850

TOT 130 850

V 335 600
Ö 86 400

TOT 422 000

V = Västra Birsta, Ö = Östra Birsta 

Scenario 2 
Scenario 2 innebär en andra etapp av Birsta handelsområdes utveckling vil-
ken är tänkt att verkställas inom en 10-års period. Scenariot innehåller samt-
liga förändringar som ingår i 0-alternativet och Scenario 1. 

Handel, verksamheter och industri 

Det planerade tillskottet i scenario 2 (utöver vad som planeras i scenario 1) 
är: 

� Handel omfattande ca 15 000 kvm etableras längs Södra Förmansgatan i 
Västra Birsta. 

� Handelsområdet i Östra Birsta utvidgas om uppskattningsvis 10 000 kvm 
handel och 12 600 kvm kontor. 
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Totalt i scenario 2 uppgår ytorna till ca 109 000 kvm i Östra Birsta (82 000 
kvm handel, 27 000 kvm kontor) och uppemot 350 600 kvm i Västra Birsta 
(213 600 kvm handel och 137 000 kvm verksamheter/industri). Totalt i östra 
och västra Birsta uppgår ytan till ca 459 600 kvm i scenario 2. 

Vägnät/gaturrum 

Scenario 2 genererar följande förändringar av vägnätet/gaturummet: 

� Förbindelsegata anläggs mellan Norra och Södra Förmansgatan. 

� Bussgata och gång- och cykelstråk anläggs förbi motorvägen. 

� Torg anläggs i Västra Birsta. 

� Gaturummet utformas enligt principer i gestaltningsprogrammet. 

Övrigt 

Övriga anläggningar som föreslås verkställas i  scenario 2 är: 

� Naturstråk anläggs i Västra Birsta. 

I figur 3.3 visar vi en översiktskarta över scenario 2 och tabell 3.3 har vi 
sammanställt de planerade utbyggnaderna i scenario 2. 

Figur 3.3 Översiktskarta över Scenario 2 där de gula och grå områdena motsvarar de planerade 
utbyggnaderna. 
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Tabell 3.3 Planerade utbyggnader i scenario 2 

Kategori Nuläge 0-alternativ Scenario 1 Scenario 2
(tillskott)

Totalt (Sce-
nario 2)

Handel V 134 300 V 183 600
Ö 10 550

V 198 600
Ö 72 000

V 15 000
Ö 10 000

V 213 600
Ö 82 000

Kontor Ö 14 400 Ö 12 600 Ö 27 000

Verksamheter/industri V 97 000 V 97 000 V 137 000 V 137 000

Totalt V 231 300 V 280 600
Ö 10 550

TOT 291 150

V 335 600
Ö 86 400

TOT 422 000

V 15 000
Ö 22 600

TOT 37 600

V 350 600
Ö 109 000

TOT 459 600

V = Västra Birsta, Ö = Östra Birsta 

Scenario 3 
Scenario 3 innebär en tredje etapp av Birsta handelsområdes utveckling och 
är tänkt att verkställas inom en 15-års period. Scenariot innehåller samtliga 
förändringar som ingår i 0-alternativet samt Scenario 1 och 2. 

Handel, verksamheter och industri 

Det planerade tillskottet i scenario 3 (utöver vad som planeras i scenario 2) 
är: 

� Handel om uppskattningsvis 10 000 kvm etableras längs Klökanvägen i 
Västra Birsta. 

� Området för verksamheter och industri i Västra Birsta utvidgas om upp-
skattningsvis 40 000 kvm. 

Totalt i scenario 3 uppgår ytorna till ca 109 000 kvm i Östra Birsta (82 000 
kvm handel, 27 000 kvm kontor) och uppemot 400 600 kvm i Västra Birsta 
(223 600 kvm handel och 177 000 kvm verksamheter/industri). Totalt i östra 
och västra Birsta uppgår ytan till ca 509 600 kvm i scenario 3. 

Vägnät/gaturum 

Scenario 3 omfattar följande förändringar av vägnätet/gaturummet: 

� Ny vägförbindelse skapas mellan Klökanvägen och Timmervägen. 

� Gaturummet utformas enligt principer i gestaltningsprogrammet. 

Övrigt 

Inget utöver ovan nämnda åtgärder planeras verkställas inom ramen för Sce-
nario 3. 

I figur 3.4 visar vi en översiktskarta över scenario 3 och tabell 3.4 har vi 
sammanställt de planerade utbyggnaderna i scenario 3. 
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Figur 3.4 Översiktskarta över Scenario 3 där de gula och grå områdena motsvarar de planerade 
utbyggnaderna. 

Tabell 3.4  Planerade utbyggnader i scenario 3 

Kategori Nuläge 0-alternativ Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 
(tillskott)

Totalt 
(Scenario 3)

Handel V 134 300 V 183 600
Ö 10 550

V 198 600
Ö 72 000

V 213 600
Ö 82 000

V 10 000 V 223 600
Ö 82 000

Kontor Ö 14 000 Ö 27 000 Ö 27 000

Verksamheter/industri V 97 000 V 97 000 V 137 000 V 137 000 V 40 000 V 177 000

Totalt V 231 300 V 280 600
Ö 10 550

TOT 291 150

V 335 600
Ö 86 400

TOT 422 000

V 350 600
Ö 109 000

TOT 459 600

V 50 000
Ö 0

TOT 50 000

V 400 600
Ö 109 000

TOT 509 600

V = Västra Birsta, Ö = Östra Birsta 

3.2 Utgångspunkt för förslag på trafikeringsupplägg

Det beräknade framtida antalet anställda och besökande utgör grunden för 
beräkningen av det framtida kollektivtrafikresandet. Stor betydelse för re-
sandet har även placeringen av motorvägshållplatserna och därmed tillgäng-
ligheten till kollektivtrafiken. Vi har valt att utgå från två olika huvudprinci-
per för placering av motorvägshållplatserna:  

1. Placering av motorvägshållplats i anslutning till den södra trafikplatsen, 
hållplatsläge 1. 

2. Placering av motorvägshållplats mellan trafikplatserna, hållplatsläge 2. 
Detta alternativ analyseras både med respektive utan en ny planskildhet 
för gående/cyklister och/eller för bussar i anslutning till motorvägshåll-
platsen. 
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I figur 3.5 nedan visas en översiktskarta över de två olika förslagen på håll-
platslägen. 

Figur 3.5  Översiktskarta över hållplatsläge 1 (blå cirkel) och 2 (grön cirkel). 

3.3 Nya resandegrupper 

Metod 
En av de viktigare frågorna i analyserna är effekterna på resandet. I detta 
kapitel beskrivs metoden för att beräkna det framtida antalet verksamma och 
besökare. Med det framtida antalet verksamma och besökare som utgångs-
punkt har sedan det prognostiserade resandet för respektive scenario sam-
manställts. 

I dagsläget har Birsta uppskattningsvis mellan 4 500-5 000 anställda, varav 
ca 1 000 arbetar inom handel, samt ca 13 700 besökare i snitt dagligen (ba-
serat på uppgiften om ca 5 000 000 besökare per år).  

Vid beräkning av anställda och besökande i de olika framtida scenarierna 
har följande faktorer använts vilka bl a baseras på den arbetande och besöks-
täthet som finns i området idag: 

� 7,4 anställda samt 102 besökare per 1000 kvm BTA handel21.  

� 27,5 anställda samt 4,5 besökare per 1000 kvm BTA kontor22.  

� 36,1 anställda per 1000 kvm BTA verksamhet23.  

21 Baserat på dagens uppgifter om antal anställda och ytor för handel. 
22 Henrikson. Carl-Henrik (1990), Parkeringslexikon, Stockholm  
23 Baserat på dagens uppgifter om antal anställda och verksamhetsytor. 
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Antal besökare och verksamma 
I tabellerna 3.5-3.8 redovisas beräknat totalt antal anställda och besökare för 
0-alternativet samt scenario 1-3.  

Tabell 3.5  Beräknat antal anställda och besökare per dygn för 0-alternativet.  

Kategori Area (kvm) Anställda 
(antal)

Besökande 
(antal)

Anställda + besökare 
TOTALT (antal)

Handel 194 150 1 450 19 800 21 250

Kontor 0 0 0 0

Verksamheter/industri 97 000 3 500-4 000 0 3 500-4 000

Totalt 291 150 4 950-5 450 19 800 24 750-25 250

Tabell 3.6 Beräknat antal  anställda och besökare per dygn för scenario 1.  

Kategori Area (kvm) Anställda (an-
tal)

Besökande 
(antal)

Anställda + besökare 
TOTALT (antal)

Handel 270 600 2 020 27 600 29 620

Kontor 14 400 400 60 460

Verksamheter/industri 137 000 4 940-5 650 0 4 940-5 650

Totalt 422 000 7 360-8 070 27 600 35 020-35 730

Tabell 3.7  Beräknat antal anställda och besökare per dygn för scenario 2.  

Kategori Area (kvm) Anställda (an-
tal)

Besökande 
(antal)

Anställda + besökare 
TOTALT (antal)

Handel 295 600 2 200 30 150 32 350

Kontor 27 000 740 120 940

Verksamheter/industri 137 000 4 940-5 650 0 4 940-5 650

Totalt 459 600 7 880-8 590 30 270 38 230-38 940

Tabell 3.8 Beräknat antal anställda och besökare per dygn för scenario 3.  

Kategori Area (kvm) Anställda (an-
tal)

Besökande 
(antal)

Anställda + besökare 
TOTALT (antal)

Handel 305 600 2 280 31 170 33 450

Kontor 27 000 740 120 940

Verksamheter/industri 177 000 6 390-7 300 0 6 390-7 300

Totalt 509 600 9 410-10 320 31 290 40 780-41 690

Framtida bilresande  
Trafikgenereringsberäkningen för framtida trafik, baseras på arealer för han-
del, kontor och verksamheter. Utgående från krav på anordning av parker-
ingar enligt kommunens parkeringsnorm och antaganden om öppettider och 
genomsnittliga uppehållstider för parkerade bilar har trafik- och resalstring-
en beräknats. Trafikgenerering för respektive scenario redovisas i tabell 3.9 
nedan. 
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Tabell 3.9 Beräknat antal bilresor till/från Birsta i respektive scenario jämfört med dagsläget. 

Scenario Beräknat antal bilresor per vardagsdygn 

Dagsläget Ca 37 000 

0-alternativ Ca 45 750 

Scenario 1 Ca 64 250 

Scenario 2 Ca 70 350 

Scenario 3 Ca 73 250 

Trafikalstringen i de olika scenarierna är uppskattningsvis mellan 46 000-  
73 000 bilresor en vardag. Jämfört med dagsläget innebär detta en ökning på 
mellan ca 25–100 % (beroende på vilket scenario som studeras) om ingen-
ting görs för att vända utvecklingen.  

Framtida kollektivtrafikresande 
Baserat på totala antalet besökande och anställda för de olika scenarierna 
kan förväntat antal kollektivresenärer beräknas. Som vi beskriver i kapitel 
3.5, uppgår andelen kollektivresor i dagsläget till ca 1 % av det totala antalet 
resor. Enligt den RVU som genomfördes år 2000, var motsvarande andel ca 
3-4 %. Detta kan tyda på att kollektivtrafiken tappat marknadsandelar till bi-
len vid resor till/från Birsta i takt med att området byggts ut.  

Vid beräkning av framtida kollektivtrafikresande kan jämförelser göras med 
studier av resandet vid liknande köpcentrum i Sverige. I ett forskningspro-
jekt som genomfördes 2005 beräknades att resandet med kollektivtrafik till 
köpcentrum ligger runt 5-6 %.24 För köpcentrum nära en stad eller i utkanten 
av en stad och där lokallinjer angör, är kollektivresandet ofta högre. Detta är 
alltså en ovanligt låg kollektivtrafikandel då man jämför med köpcentrum av 
motsvarande typ som Birsta. 

Vid en utbyggnad av östra Birsta ges möjligheten att ta med planeringen av 
kollektivtrafiken redan från början. Hållplatser kan då placeras så att de ger 
kortast möjliga gångavstånd. Kollektivtrafiken kan redan tidigt tydliggöras, 
bl a genom anläggande av separata bussgator. Om kollektivtrafiken finns på 
plats ”innan” bebyggelsen har man goda möjligheter att uppnå en högre kol-
lektivreseandel jämfört med dagsläget. Detta torde ge möjligheter för ett 
större resande än vad som är fallet i västra Birsta idag. I samband med ut-
byggnaden bör även medvetna satsningar göras på marknadsföring av kol-
lektivtrafikutbudet för att ge resenärerna information om vilka resmöjlighe-
ter som finns.  

Med bakgrund av detta har vi antagit en kollektivtrafikreseandel på 3,5 % 
som en fullt möjlig framtida kollektivreseandel för Birstas del. En förutsätt-
ning för att andelen kollektivtrafikresor i de framtida scenarierna skall uppgå 
till 3,5 %, är att kollektivtrafikutbudet avseende turutbud, relationer och yt-
täckning, minst motsvarar dagens utbud i Västra Birsta. Grundförutsättning-
en är, som vi beskriver ovan, att man redan tidigt skapar förutsättningar för 

24 Externa affärsetableringar och trafikanternas tillgänglighet, trafikarbete och utsläpp. Trivector traffic 2005:58 
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en attraktiv kollektivtrafik redan i planeringsskedet samt gör medvetna och 
målinriktade marknadsföringsinsatser.  

Antagandet om 3,5 % kollektivreseandel kan ses som ett genomsnitt mellan 
dagens andel på 1 % och en ”normal” kollektivreseandel på 6 % för köp-
centrum av Birstas typ. Ytterligare en motivering till 3,5 % kollektivresean-
del är att RVU:n från 2000 visar att en kollektivreseandel i denna storleks-
ordning är fullt möjlig. Anledningen till att vi trots goda förutsättningar vid 
nybyggande av Östra Birsta ändå antar en lägre kollektivandel än 5-6 %, är 
att resandet idag är väldigt lågt. 

Tabell 3.10 Förväntat totalt antal besökande/anställda, kollektivtrafikresenärer och kollektivtrafikresor i 
dag och i olika scenarier med antagande om 3,5 % kollektivreseandel.  

Scenario Totalt antal 
besökande/anställda

Kollektivtrafik-
resenärer

Kollektivtrafik-
resor

Nuläge 18 500 207* 414*

Nollalternativ 25 000 875 1750

Scenario 1 35 400 1239 2478

Scenario 2 38 600 1351 2702

Scenario 3 41 200 1442 2884
* Baseras på biljettstatistik från 25-27 september 2006 

För att beskriva hur bussresandet i de framtida scenarierna förväntas se ut 
för olika relationer, antas att bussresornas fördelning mellan de olika relatio-
nerna motsvarar dagens fördelning. I tabell 3.11 presenteras antalet bussre-
sor mellan Birsta och olika orter för de framtida scenarierna.  

Som framgår av tabell 3.11 nedan, är de största relationerna Birsta-
Sundsvall och Birsta-Timrå. Av tabellen framgår att det är resandet i 
nord-sydlig riktning som dominerar. I öst-västlig riktning är det betydligt 
lägre kollektivresande. Det är framförallt i områdena öster om Birsta som 
det bör finnas potential att öka kollektivreseandelen och därmed knyta ett 
större omland till Birsta. Förutsättningarna väster om Birsta är lägre pga. 
det relativt långa avståndet till exempelvis Bergsåker och det låga resan-
deunderlaget längs vägen (Timmervägen). 
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Tabell 3.11 Förväntat antal bussresor per dygn mellan Birsta och olika orter i de framtida scenarierna
med antagande om 3,5 % kollektivreseandel (siffrorna anger antalet resor i båda riktningar-
na). 

Ort: Bussresor 
idag25

Andel Bussresor 
0-alternativ

Bussresor 
Scenario 1

Bussresor 
Scenario 2

Bussresor 
Scenario 3

Sundsvall 256 61,8% 1082 1532 1671 1783

Ljustada-
len 8 1,9% 34 48 52 56

Alnö 11 2,7% 46 66 72 77

Söråker 9 2,2% 38 54 59 63

Sörberge 10 2,4% 42 60 65 70

Stavrevi-
ken 5 1,2% 21 30 33 35

Sjösvedjan 17 4,1% 72 102 111 118

Kabben 3 0,7% 13 18 20 21

Gångviken 16 3,9% 68 96 104 111

Bergefors 4 1,0% 17 24 26 28

Timrå 66 15,9% 279 395 431 460

Härnösand 9 2,2% 38 54 59 63

TOT 414 100,0% 1750 2478 2702 2884

3.4 Effekter av motorvägshållplatser 

Effekter på resandet 
Motorvägshållplatserna ger bl a en restidsförkortning och turutbudsförbätt-
ring för vissa relationer jämfört med dagsläget. Därför kan resstandarden an-
ses som bättre jämfört med dagsläget och ett något högre resande jämfört 
med den ”grundpotential” som vi beräknade i kapitel 3.3 kan därmed för-
väntas. För att bedöma vilka resandeeffekter en motorvägshållplats kan för-
väntas ge, har vi genomfört beräkningar för varje studerad relation. Den mo-
dell som har använts är PLANK:s elasticitetsmodell26. I denna modell be-
räknas en s k viktad restid för varje relation. Kunskapen om den viktade 
restiden baseras på ett antal forskningsprojekt genomförda i mitten på 1980-
talet där ett stort antal personer intervjuats. Normalt används följande vikter: 

Gångtid till hpl*2 + väntetid*2 + restid i fordon + gångtid till målpunkt + 
5 minuters bytesstraff vid eventuella byten. 

I modellen viktas gångtider och väntetider med vikten 2 eftersom denna tid 
upplevs som en dubbelt så stor uppoffring för resenären jämfört med åktiden 
i fordonet. Väntetiden är den tid resenären får vänta på bussen vid hållplat-
sen. Denna tid är i sin tur beroende av turtätheten. Om en buss färdas 2 

25 Baseras på biljettstatistik uppmätt 25-27 september 2006 
26 Planeringshandbok för kollektivtrafik, TFB 1981 
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gånger i timmen får en resenär som helt förutsättningslöst går ut till buss-
hållplatsen i genomsnitt vänta 15 minuter på bussen (dvs. halva turtätheten). 
Att behöva byta buss upplevs som en extra uppoffring och de förbindelser 
där byte krävs får därmed ett s.k. ”bytesstraff” på 5 minuter. 

Genom att beräkna hur den viktade restiden förändras idag jämfört med om 
en motorvägshållplats hade funnits kan man genom att använda en s.k. pris-
elasticitetsmodell se hur detta kan påverka resandet. I dessa beräkningar har 
priselasticiteten antagits vara -0,3. Antaget tidsvärde är 49 kr/timme.27 Priset 
per resa har beräknats genom en sammanvägning av kontantpris och period-
kortspriser. 

I Tabell 3.12 redovisas vilka resandeförändringar som kan förväntas uppnås 
med en ny motorvägshållplats. Observera att resandeeffekterna endast be-
räknats utifrån motorvägshållplatsens påverkan som innebär en resandeök-
ning utöver den ”grundpotential” som beräknats i kapitel 3.3. Gångtiden 
till/från hållplats i Birsta varierar beroende på om det är motorvägshållplat-
sen eller om någon av de linjerna inne i Birsta används. För de resenärer 
som har möjlighet att åka via E4:an och stiga av vid motorvägshållplatsen, 
har vi antagit att dessa får den längre gångtiden inne i Birsta. Hur stor denna 
andel är varierar beroende på hur utbudet av busslinjer via E4: an respektive 
inom Birsta ser ut. I beräkningarna antas samma linjedragningar som i dags-
läget och restiderna i fordonen är således detsamma som idag. De största 
förändringarna kommer därmed av förändrade turtätheter när boende i 
Sundsvall, Härnösand och Birsta nu även kan välja att resa med de bussar 
som färdas via E4: an. För dem som väljer att åka via E4:an blir restiden nå-
got kortare än idag, men gångtiden i Birsta blir istället lite längre. Störst ef-
fekt får detta för boende i Timrå som får en dubblerad turtäthet jämfört med 
idag. Därmed är det även för boende i Timrå som de största resandeföränd-
ringarna uppnås. Boende i Alnö får inga förändringar eftersom deras linje 77 
inte går via väg E4 och i dessa förändringar således antas vara oförändrad. 

För de resenärer som idag pendlar via E4: an och som inte ska till Birsta, ges 
en liten försämring eftersom restiden ökar med ca 1 minut på grund av håll-
platsuppehållet i Birsta. Denna minut utgör dock en relativt liten andel av 
den totala restiden för dessa resenärer vilket inte förväntas leda till några 
större förändringar i antal resande (se Tabell 3.12). Resenärer från Bergsåker 
får en marginell förändring genom att de nu även kan byta till bussarna via 
väg E4. Denna förändring är emellertid så liten att den inte förväntas innebä-
ra några större effekter på resandet.  

I tabell 3.12 framgår resandeförändringar för respektive reserelation till följd 
av själva motorvägshållplatsen. Totalt sett beräknas resandet öka med ca 9% 
när man även tar hänsyn till det långväga resandet längs E4. Vid beräkning-
arna har vi inte tagit hänsyn till effekter av kopplingar mellan befintligt lin-
jenät och motorvägshållplatserna. Effekter av detta diskuterar vi i kapitel 
3.5. Tabell 3.1  

Tabell 3.12.  Förväntade resandeeffekter med ny motorvägshållplats för resandet i dagsläget. 

27  Dessa är erferenhetsvärden härledda från Vägverkets effektsamband 2000 (publ 2001:82). 
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Pendlingsrelation Antal resor per 
dygn idag

Förändring Antal resor med 
ny motorvägs-

hållplats

Sundsvall-Birsta 256 +36 % 348

Härnösand-Birsta 9 +10 % 10

Timrå-Birsta 66 +66 % 110

Alnö-Birsta 11 0,0 % 11

Bergsåker-Birsta 0 0,0 % 0

Sundsvall-Härnösand* 680 - 680

Sundsvall-Övik* 128 - 128

Sundsvall-Timrå 142 -1,4 % 140

Sundsvall-Sollefteå 128 -0,4 % 127

Sundsvall-Umeå** 29 -0,3 % 29

Totalt 1449 9 % 1583

*Dessa linjer förväntas inte göra uppehåll i Birsta, varför heller ingen förändring av antalet resande 
förväntas uppstå. **Norrlandskustens bussar gör endast 1 uppehåll/kommun, i Sundsvalls fall Navet. 

Ökningen på ca 9 % till följd av motorvägshållplatserna baseras således på 
dagens resandemängder. Eftersom det i dagsläget inte går att uttala sig exakt 
om hur framtida linjenät kommer att se ut i Östra Birsta, har vi valt att be-
skriva effekterna för dagsläget. Resandemängderna varierar i de olika 
scenarierna, liksom ”genomresandet” på E4:an som förändras med tiden, 
varför de procentuella förändringarna kommer att se olika ut i respektive 
scenario.  Dock kan man konstatera att effekterna av själva motorvägshåll-
platserna avtar ju längre ifrån hållplatsen man kommer, eftersom gångav-
ståndet ökar. Motorvägshållplatserna bör anläggas så snart som möjligt för 
att de ska få så bästa möjliga effekt på det framtida resandet. 

3.5 Kopplingar till övrigt kollektivtrafiksystem 

I kapitel 3.4 redovisade vi vilka resandeeffekter som kan förväntas till följd 
av själva motorvägshållplatserna. Ytterligare effekter på själva resandet kan 
förväntas om man lyckas skapa effektiva kopplingar till befintligt kollektiv-
trafiknät, speciellt i relationer med mycket resande men som inte har ett till-
räckligt kollektivtrafikutbud idag. I detta kapitel inleder vi därför med att 
sammanställa det totala huvudsakliga resandet i en resmatris som utgångs-
punkt för ett resonemang om vilka kopplingar som kan vara intressanta att 
göra. 
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Totalt resande  
Resmatrisen, som presenteras i tabell 3.13 redovisar totalt antal resor mellan 
relationerna Birsta, Sundsvall, Alnö/Vi, Bergsåker, Timrå och Norr (sam-
lingsnamn för orter norr om Timrå). Siffrorna inom parentes anger kollektiv-
reseandel av totalt antal resor vilka baseras på uppgifter från resvaneunder-
sökningen år 2000. Resorna till/från Birsta är dock uppräknade för att bättre 
motsvara dagens uppgifter om dagens resande. Detta gäller såväl totalt antal 
resor som kollektivreseandel. Orsaken till uppräkningen är att det är troligt 
att resandet i de relationerna ökat kraftigt sedan år 2000 (idag sker uppskatt-
ningsvis ca 37 000 resor per dygn i relationer med Birsta, enligt resvaneun-
dersökningen var 2000 års resandenivåer betydligt lägre, ca 9 650 resor). 
Vid uppräkningen av antalet resor antas samma fördelning på start- och mål-
punkter som år 2000.  

Tabell 3.13 Resmatris över totalt resande per dygn mellan relationerna Birsta, Sundsvall, Alnö/Vi, 
Bergsåker, Timrå och Norr, siffran inom parentes anger andelen bussresor. 

Resmatris, Totalt antal resor* och (kollektivreseandel) 

SUMMA Birsta Sundsvall Alnö/Vi Bergsåker Timrå Norr

Birsta* 1 468
 (0)

29 068 
(0,01)

2 496 
(0)

2 537
 (0)

977
 (0,07)

455
 (0,02)

Sundsvall 78 540 
(0,11)

5 610 
(0,12)

6 250 
(0,21)

3 409 
(0,05)

1 902 
(0,15)

Alnö/Vi 2 227
 (0)

514
 (0,33)

220
 (0)

26
 (0)

Bergsåker 1 471
 (0)

264
 (0)

28
 (0)

Timrå 0 0

Norr 0
* Antalet resor baseras på uppgifter från RVU 2000, men antalet resor samt kollektivreseandel 
till/från Birsta är uppräknat till dagens resande. 

Andelen bussresor av det totala antalet resor varierar mellan olika relationer 
(se tabell 3.13). Man ser att andelen bussresor generellt sett är låg mellan 
Birsta och övriga orter. Detta tyder på att det borde finnas potential för att 
öka bussresandet i relationer med Birsta. Andelen bussresor är som högst för 
relationer med Sundsvall som start- eller målpunkt, vilket förklaras av att 
samtliga busslinjer utgår från Sundsvall.  

Resor från/Till Birsta

Som framgår av resmatrisen ovan så sker överlägset flest antal resor för 
Birstas del mellan Birsta och Sundsvall. Nedan listas relationer med flest re-
sor till/från Birsta: 

� Birsta - Sundsvall (29 068 resor varav 1 % kollektivresor) 

� Birsta - Bergsåker (2 537 resor varav 0 % kollektivresor) 

� Birsta - Alnö/Vi (2 496 resor varav 0 % kollektivresor) 



40 

Trivector Traffic 

40

Med utgångspunkt från tabell 3.13 ovan är resbehovet mellan relationerna 
Birsta - Bergsåker och Birsta - Alnö/Vi stort samtidigt som andelen kollek-
tivresor är liten. Detta tyder på att det finns potential för förbättrade kollek-
tiva resmöjligheter mellan dessa relationer. Då resandet mellan Birsta och 
Sundsvall är så stort kan även mindre förbättringar i kollektivtrafikutbudet 
mellan dessa orter sannolikt generera ett relativt stort antal nya kollektivtra-
fikresor. Vid jämförelse av de restidskvoter som presenteras i kapitel 2, kan 
man även identifiera potentialer för ökat resande i relationerna Timrå-Birsta 
samt Härnösand-Birsta. Som vi beskriver i kapitel 3.3 kan man anta att en 
kollektivreseandel på 3,5 % är fullt rimlig för resor till/från Birsta. Som 
framgår av tabell 3.13 är det endast relationen Birsta – Timrå som överstiger 
3,5 %. Potentialen för resor till/från Birsta finns beräknad i tabell 3.11 för 
respektive scenario. 

Resor via Birsta

Det är även av intresse att studera eventuella kopplingar för kollektivtrafiken 
som kan göras via Birsta. Resmatrisen (tabell 3.13) visar även att det sker 
resande av vikt i flera relationer och som kan tänkas få en kollektiv koppling 
via Birsta: 

� Bergsåker - Timrå (264 resor) 

� Alnö/Vi – Timrå (220 resor) 

� Bergsåker - Alnö/Vi (514 resor) 

Det är framförallt relationen Alnö/Vi-Timrå samt Alnö/Vi-Norr som har den 
största potentialen för ett ökat kollektivresande. En del av resandet i dessa 
relationer kan alltså överföras från bil till buss genom smarta kopplingar 
mellan lokal och regional busstrafik. En annan möjlig positiv effekt av ko-
ordinationen mellan lokal och regional busstrafik i Birsta är att inköpsresor 
kan samordnas med arbetsresor. Förutsatt att en motorvägshållplats är en del 
av en sådan koppling skulle en teoretisk kollektivreseandel kunna uppgå till 
ca 20-25 % vilket i relationen Alnö/Vi-Timråde skulle motsvara ca 50 resor 
per vardagsdygn. 

Principer för kopplingar till motorvägshållplats 
Det finns vissa grundprinciper man bör utgå från då man vill åstadkomma en 
attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Dessa grundprinciper är: 

� Snabbhet. 

� Enkelhet. 

� Attraktiva fordon. 

� Bra information. 

Oftast har bussarna lågt golv och linjenäten baseras ofta på styv tidtabell 
hela dagen. Alla linjer har samma turtäthet vilket innebär att de alltid kan 
mötas i centrum där samtidiga byten i alla riktningar blir möjliga. För Birs-
tas del kanske inte samma turtäthet är möjlig i alla relationer, men det är 
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mycket viktigt att samordning sker så att samtidiga byten mellan trafiken via 
motorvägshållplatserna och övriga busslinjer som angör Birsta. Turtätheten 
bör vara relativt hög (15-30 minuter).  

Själva bytet bör i idealfallet ske över plattform. Där detta inte är möjligt bör 
man lägga stor vikt på att skapa gena och trafiksäkra förbindelser mellan de 
båda hållplatserna och som ger utrymme för anläggande av ramper etc. Där 
ramper är svåra att anlägga bör man anlägga hissar för att tillgodose funk-
tionshindrades behov. 

Kopplingarna mellan motorvägshållplatserna och övrigt kollektivtrafiknät 
kan göras på flera sätt. Efter prövning av flera olika alternativ har vi valt att 
beskriva kopplingarna till motorvägshållplatserna i var sin huvudprincip för 
respektive läge. Huvudprinciperna skiljer sig inte mellan respektive scenario 
utan det är främst lösningarna inom varje princip som det finns varianter på. 
Vi har alltså inte valt att låsa fast vissa lösningar inom respektive alternativ 
eftersom vi anser att man i detta skede vinner på att ha ett antal alternativ 
öppna som en utgångspunkt i en fortsatt process. Kopplingarna kan, förutom 
att vara just kopplingar till andra relationer än Birsta, dessutom vara motor-
vägshållplatsernas ”förlängda arm” och i den meningen utgöra en intern kol-
lektivtrafik inom Birsta. Mer om detta beskriver vi i kapitel 3.6.  

Koppling till motorvägshållplats i anslutning till dagens plan-
skildhet 
Principen bygger på att dagens linjer behåller sina körvägar och en bytes-
punkt skapas i anslutning till dagens planskildhet. Viktigt här är att förbättra 
yttäckningen i Västra Birsta samt att skapa en god yttäckning i Östra Birsta.  

En av flera möjliga lösningar kan vara att någon av linjerna förlängs (t ex 
dagens shoppingpendel – utökad för arbetspendling) med avsikt att öka yt-
täckningen i Västra Birsta. På sikt kan även finnas en koppling till en even-
tuell framtida järnvägsstation.  

Yttäckningen i Östra Birsta kan exempelvis tillgodoses av linje 77 Plus, 
eventuellt samordnad med en servicelinje. Denna bör få en central dragning 
genom området. Utbudsmässigt måste samtliga linjer ses över för att tillgo-
dose efterfrågan vilket innebär minst halvtimmestrafik enligt vad som be-
skrivs ovan. I figur 3.6-3.7 redovisas två möjliga lösningar för att koppla 
motorvägshållplatserna till befintligt kollektivtrafiknät. 
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Figur 3.6 Karta över placering av motorvägshållplats i anslutning till dagens planskildhet, samt förslag 
till busslinjedragning.  Sträckningen för stadsbuss linje 2 träder i kraft sommaren 2007. 

En alternativ sträckning av dagens linje 77 redovisas i figur 3.7 

Figur 3.7 Karta över placering av motorvägshållplats i anslutning till dagens planskildhet, samt förslag 
till busslinjedragning. Sträckningen för stadsbuss linje 2 träder i kraft sommaren 2007. 

Det är framförallt kopplingarna öster om Birsta som kan gynnas av detta 
förslag. Öster om Birsta är det framförallt boende på Alnön och Ljustadalen 
som får förbättrade resmöjligheter både norr- och söderut. Väster om Birsta 
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är en förlängning mot Bergsåker tveksam med tanke på det förhållandevis 
lilla resandeunderlaget mellan Bergsåker och Birsta.  

För områdena öster om Birsta handlar det till stor del om arbetspendling var-
för ett utbud motsvarande det som idag finns för linje 77 Plus (nio dubbeltu-
rer per vardag) kan vara tillräckligt inledningsvis. För att även locka resenä-
rer som handlar i butiker etc bör dock turutbudet anpassas till detta.  

Ett sätt att samutnyttja resurser är att slå samman olika typer av linjer. Ex-
empelvis bör möjligheten att integrera serviceresorna i den ordinarie kollek-
tivtrafiken undersökas. Utvecklingen inom bl a fordonssidan möjliggör den-
na typ av samordnade lösningar. 

Koppling till motorvägshållplats mellan trafikplatserna 
Som vi konstaterade i kapitel 3.4 är en planskildhet i läget mellan trafikplat-
serna en förutsättning för att skapa rimliga gångavstånd till olika målpunk-
ter. Utan planskildhet anser vi det som praktiskt omöjligt att ordna samtidiga 
byten framförallt eftersom dessa bör ske över plattform. Utrymmet för an-
läggningen tillsammans med svårigheten att åstadkomma en rationell linje-
dragning för anslutande trafik gör att vi anser planskildheten som en nöd-
vändig förutsättning för busstrafiken i detta läge.  

Med en planskildhet enbart för gående och cyklister måste motorvägshåll-
platserna försörjas med kollektivtrafik som ”vänder” vid hållplatserna och 
försörjer Östra respektive Västra Birsta var för sig. I figur 3.8 visas ett av 
flera möjliga förslag på lösningar och där trafiken benämns ”lokalbussar”.  

Figur 3.8 Karta över placering av motorvägshållplats mellan trafikplatserna utan planskildhet för 
busstrafik, samt förslag till busslinjedragning. 
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I västra Birsta kan kollektivtrafiken t ex bestå av ”shoppinglinje” med en 
ändrad yttäckning jämfört med vad som är fallet idag. I östra Birsta kan en 
kombination av linje 77 plus och en servicelinje vara en möjlig lösning. 

Med en planskildhet även för bussar finns möjlighet att skapa en ”tvärför-
bindelse” i öst - västlig riktning som ger en god yttäckning både i östra och 
västra Birsta. Denna kan bestå av antingen: 

� En omdragning av linje 77 plus (eventuellt i kombination med servicelin-
je). 

� En omdragning av shoppinglinjen. 

� En nytillkommen förbindelse (se vidare kapitel 3.6). 

Figur 3.9 Karta över placering av motorvägshållplats mellan trafikplatserna med planskildhet, samt 
förslag till busslinjedragning.   

Det är framförallt kopplingarna öster och väster om Birsta som kan gynnas 
av detta förslag. Öster om Birsta är det framförallt boende på Alnön och 
Ljustadalen som får förbättrade resmöjligheter både norr- och söderut.  

För områdena öster och väster om Birsta handlar det till stor del om arbets-
pendling varför ett utbud motsvarande det som idag finns för linje 77 Plus 
(nio dubbelturer per vardag) kan vara tillräckligt inledningsvis. För att även 
locka besökande till Birsta bör dock turutbudet ökas.  

Vinsterna med att skapa en planskildhet även för bussar bedömer vi som sto-
ra. För att åstadkomma goda byten mellan lokal och regional kollektivtrafik, 
ser och korta gångavstånd mellan norr respektive södergående motorvägs-
hållplats, anser vi den som nödvändig. En planskildhet ger bl a möjlighet att 
skapa en genomgående central bussgata i Östra Birsta. Att redan vid plane-
ringen av ett område låta en genomgående bussgata vara strukturbildande 
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lägger grunden för skapandet av en högvärdig kollektivtrafik som en viktig 
del i ett hållbart transportsystem. Förutom att en planskildhet under E4 ger 
möjlighet till kopplingar mellan motorvägshållplatsen och områden öster om 
Birsta, ger det även förutsättningar för en god intern kollektivtrafikförsörj-
ning inom Birstaområdet. Även andra linjer kan komma att nyttja planskild-
heten för att minimera körsträckorna, t ex Timråbussarna, vilket ger tids- 
och kostnadsbesparingar. 

Restidsvinster med motorvägshållplats 
För att se vilka vinster som kan erhållas i form av restider för boende på 
Alnö (Vi centrum), Ljustadalen och Bergsåker har restiderna med respektive 
utan motorvägshållplats beräknats både för bil och för kollektivtrafik samt 
för resande norrut respektive söderut, se tabell 3.14. Relativt goda förbindel-
ser finns redan idag för resande från Alnön och söderut (mot Sundvall). Här 
står sig restiden redan idag bra i konkurrensen med bilen och förändras hel-
ler inte nämnvärt vid en eventuell motorvägshållplats. För resande mellan 
Alnö och Timrå ges dock en betydande förbättring av restiderna med buss. 
Från Ljustadalen sänks restidskvoten kraftigt både för resande norrut och 
söderut. Boende i Bergsåker skulle få en kraftigt förbättrad resstandard med 
en förbindelse västerut från Birsta. Restidskvoten skulle sjunka från 4,6 till 
2,3 (bygger på antagande om en restid mellan Bergsåker och Birsta). Som 
tidigare beskrivits är dock denna förbindelse tveksam med hänsyn till den 
relativt långa körsträcka och det låga resandeunderlaget mellan Bergsåker 
och Birsta.  

Majoriteten av relationerna har även vid en motorvägshållplats, lite för höga 
restidskvoter för att ett ökat resande ska kunna förväntas. För relationerna 
Alnö-Timrå (se även tabell 3.13) samt Ljustadalen-Sundsvall ges dock en 
klar förbättring jämfört med idag och här kan resandet med kollektivtrafik 
förväntas att öka. 

Tabell 3.14 Restider och restidskvoter för resenärer från Alnö, Ljustadalen och Bergsåker med en ny 
kollektiv förbindelse kopplad till den nya motorvägshållplatsen. 

Pendlingsrelation Restid bil Restid buss 
idag 

Restid buss 
med motor-
vägshållp-

lats 

Restidskvot 
idag 

Restidskvot 
med motor-
vägshållp-

lats 

Alnö-Timrå 18 57 30 3,2 1,8 

Alnö-Sundsvall 20 34 31 1,7 1,7 

Ljustadalen-Timrå 13 60 25 4,6 2,2 

Ljustadalen-Sundsvall 15 39 26 2,6 1,9 

Bergsåker-Birsta 11 52 25 4,6 2,3 

Bergsåker-Timrå 15 44 40 3,0 3,3 

Koppling till övrigt trafiksystem – behov av pendlarparkering 
Förutom attraktiva byten inom kollektivtrafiksystemet är även byten mellan 
egen bil och kollektivtrafik en möjlighet till att öka det hållbara resandet. 
Pendlarparkringar är ofta ett bra sätt att kombinera kollektivtrafiklösningar 
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med det individuella bilresandet. Ett byte mellan trafikslag innebär dock en 
uppoffring för resenären. Förutsättningen för att resenären ska göra denna 
uppoffring, är större ju längre ifrån den slutliga målpunkten bytet görs.  

Resan för pendlarparkerare kan delas upp i tre reselement: från hemmet till 
bytespunkten där kollektivt resande eller samåkning tar vid, huvudresan med 
tåget, bussen eller samåkningsbilen och slutligen från avstigningsplatsen till 
målpunkten som oftast sker till fots. Ett examensarbete utfört vid Lunds tek-
niska högskola28 visar att det genomsnittliga avståndet till den slutliga mål-
punkten vid denna typ av resor är drygt 50 km (medianvärdet 44 km).  

Den första biten till bytespunkten vilken p-pendlaren kör med bil är i ge-
nomsnitt 9 km. Ungefär hälften av pendlarna har upp till 5 km mellan hem-
met och bytespunkten. Benägenheten att parkera bilen till förmån för buss 
avtar kraftigt vid längre avstånd. Huvudresan är i genomsnitt ca 41 km. Sett 
i relation till hela resan utgör alltså den första delen ca 15 % av den totala 
reslängden.  

Från avstigningsplatsen till målpunkten är det i genomsnitt knappt 800 m. 
Parkeringens placering är också viktig då parkeringar som ligger avsides och 
som man måste gå några hundra meter till har lägre användningsfrekvens. 
Det faktiska gångavståndet mellan en parkering och hållplatsen får inte 
överstiga 50-75 meter och ett gångavstånd på över 200 meter anses ofta som 
oacceptabelt.  

Värdena är ett genomsnitt för kollektiva resor som genomförs med tåg re-
spektive med buss. Benägenheten att byta mellan bil och tåg är högre jäm-
fört med att byta mellan bil och buss. Det gör stor skillnad om det finns gott 
om parkeringsplatser vid målpunkten och huruvida de är avgiftsbelagda. Om 
det inte finns någon parkeringsplats vid målpunkten väljer de flesta att åka 
kollektivt. 

I studien tog hela resan tar enligt p-pendlarna totalt 53 min och hade kunnat 
förkortas med 10 – 15 minuter om hela resan hade genomförts med bil. De 
flesta p-pendlarna har lång färdväg till sin målpunkt och det gör att restids-
kvoten måste vara god för att kunna konkurrera med bilen. I undersökningen 
var restidskvoten 1,41 för p-pendlarna och den bör enligt TRAST (handbo-
ken Trafik för en attraktiv stad) ligga under 2,0 för att vara acceptabel.  

Förutom att kvinnor totalt sett i större utsträckning reser kollektivt, kombi-
nerar de ofta sina arbetsresor med olika ärenden i högra grad än män. Kom-
binationen av kvinnors positiva syn på kollektivtrafik och faktumet att kvin-
nor gärna kombinerar ärenden med arbetsresor gör p-pendling mycket in-
tressant eftersom man genom att p-pendla har tillgång till bil och kan uträtta 
ärenden både på väg till och från målpunkten, samtidigt som man kan utnytt-
ja den ekonomiskt fördelaktiga kollektivtrafiken på den längsta delen av 
sträckan. En placering av en pendlarparkering i anslutning till köpcentrumet 
i Birsta skulle kunna gynna denna typ av kombinerade resor. 

28 Nordin, Thylander 2005, Pendlar- och samåkningsparkeringar i Skåne, Lunds tekniska högskola 
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Sammanfattningsvis anser vi att det är lämpligt att anlägga pendlarparker-
ingar i relationer där utbudet av kollektivtrafik är begränsat och där avstån-
det till Birsta understiger 5 km. Den totala reslängden bör dessutom översti-
ga 30 km. Om man väljer att placera en motorvägshållplats i Birsta är det 
sannolikt främst boende i Ljustadalen och boende i Vi på Alnön och som har 
målpunkter mer än 30 km norr om Birsta som kommer att bli de huvudsakli-
ga användarna av en pendlarparkering. Det är alltså pendlare till/från Härnö-
sand och längre norrut som i första hand kan komma att använda en pend-
larparkering. Det är svårt att exakt beräkna antalet resenärer som kan kom-
ma att nyttja pendlarparkeringen. Vi bedömer dock att det inledningsvis är 
tillräckligt med ca 10-25 P-platser. Med en antagen utnyttjandegrad på ca  
50 % (en genomsnittlig utnyttjandegrad enligt exempel på pendlarparkering-
ar från andra håll) innebär detta att ca 5-15 resenärer utnyttjar pendlarparker-
ingen varje dygn.  Det bör dock finnas möjlighet att bygga ut till uppemot 50 
P-platser i fall det visar sig att efterfrågan finns. 

3.6 Behov av intern kollektivtrafik i Birsta 

Allmänt 
Birsta är till sin karaktär tämligen långsmalt vilket minskar busshållplatser-
nas yttäckning jämfört med om området skulle vara mer cirkulärt. De rese-
närer som är verksamma eller besökande i området kan då behöva någon 
form av vidare förbindelse för att nå sin målpunkt. En god standard kan an-
tas då ca 80 % av resenärerna har max 400 m till närmaste hållplats. 

En av de viktigaste faktorerna för att bedöma effekterna av motorvägshåll-
platserna är deras tillgänglighet. Ett av flera mått på tillgängligheten är 
gångavståndet till hållplatsen. För att kunna jämföra tillgängligheten för de 
två hållplatslägena för motorvägshållplatsen har gångavståndet för respekti-
ve hållplats beräknats. Detta har gjorts genom att beräkna hur stor yta i väst-
ra och östra Birsta som täcks inom olika avstånd från hållplatsen. Vid denna 
analys har vi utgått från de ytor som finns i Birsta. De olika ytorna har vik-
tats olika beroende på om det är handel eller industrier eftersom både antal 
anställda och antal besökande varierar för dessa olika typer av verksamheter. 
Eftersom detaljerade uppgifter om framtida ytor saknas på östra Birsta har 
en schematisk yta med en viss täthet av besökande och anställda beräknats. 

Vi har valt att beskriva gångavståndet för två ”extremfall” för att visa hur de 
båda kollektivtrafiklösningarna hypotetiskt yttäckningsmässigt skulle funge-
ra oberoende av varandra. Anledningen till detta är att visa på hur försörj-
ningen ser ut för de resenärer som inte byter buss inom Birsta. De två fall vi 
studerat är: 

� Dagens trafikutbud exklusive motorvägshållplatser (exklusive de föränd-
ringar som planeras för linje 2 fr o m sommaren 2007). 

� Motorvägshållplatser exklusive dagens trafikutbud. 
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Gångavstånd med dagens trafikutbud exklusive motorvägshåll-
platser 
Om dagens linjesträckningar skulle behållas utan att någon motorvägshåll-
plats anläggs tvingas kollektivresenärerna gå en orimligt lång omväg för att 
ta sig till östra Birsta. I Figur 3.10 redovisas befintliga hållplatser samt av-
stånd upp till 1 600 meter från hållplatserna. Det medelgångavstånd som en 
besökare eller anställd i Birsta då skulle få utan motorvägshållplats redovi-
sas i Figur 3.11. Här syns tydligt de orimliga gångavstånd som uppstår vid 
en utbyggnad av östra Birsta, i scenario 1-3. 

#

#

#

Figur 3.10 Medelgångavstånd för anställda och besökande upp till 1 600 m från dagens hållplatser. 
Utbyggnader enligt scenario 3 är utritat i figuren, tillsammans med de huvudsakliga hållplat-
serna i Västra Birsta. Upp till 800 m är det 100 m verkligt gångavstånd mellan varje streck, 
därefter 200 m. 
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Figur 3.11 Medelgångavstånd från hållplatsen vid befintlig linjesträckning, dvs. exklusive motorvägs-
hållplatserna. 

Som framgår av figur 3.11 skulle de genomsnittliga gångavstånden nära nog 
fördubblas i scenario 3 jämfört med dagsläget, förutsatt dagens trafikutbud 
fortsatt. För scenario 3, då behovet av en intern kollektivtrafikförsörjning är 
som störst, beräknas ca 50 % av de anställda och besökarna ha max ca     
400 m till en hållplats. 

Motorvägshållplatser exklusive dagens trafikutbud 
I Figur 3.12 och Figur 3.13 nedan redovisas de två föreslagna hållplatsläge-
na med upp till 1 600 m verkligt gångavstånd från hållplatserna. Det verkli-
ga gångavståndet har antagits vara 1,3*fågelvägen, vilket är en schablon 
som ger en rättvis bild förhållandet mellan fågelavstånd och verkligt gång-
avstånd. Hur långa gångavstånden kommer att bli i verkligheten beror på ut-
formningen av gång- och cykelvägnätet.  

Av bilderna framgår att ett hållplatsläge vid befintlig planskildhet (figur 
3.12) ger en bättre täckning i de södra delarna av området men täcker där-
emot sämre de stora varuhusen Ikea och Ikano jämfört med ett hållplatsläge 
mellan de båda trafikplatserna (figur 3.13). 
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Figur 3.12 Motorvägshållplats lokaliserad vid befintlig planskildhet. Yttäckning upp till 1 600 m verkligt 
gångavstånd från hållplatsen finns inritat i figuren. Upp till 800 m är det 100 m verkligt 
gångavstånd mellan varje streck, därefter 200 m. 

#

Figur 3.13  Motorvägshållplats lokaliserad i höjd med Ikea. Yttäckning upp till 1600 m verkligt gångav-
stånd från hållplatsen finns inritat i figuren. Upp till 800 m är det 100 m verkligt gångavstånd 
mellan varje streck, därefter 200m. 

Ikano 

Ikea 

Ikano 

Ikea
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Gångavståndsanalyserna visar även att det krävs en planskildhet under E4 
för att gångavstånden inte ska bli alltför långa i det fall motorvägshållplatsen 
placeras mellan de båda trafikplatserna.  

En beräkning av medelgångavståndet till hållplats inom hela Birsta (västra 
och östra sidan) ger ett något kortare gångavstånd om motorvägshållplatsen 
placeras vid ny planskildhet mellan de båda trafikplatserna (se figur 3.14). 
Skillnaderna blir dock ganska små eftersom ett läge vid befintlig planskild-
het ger bättre täckning i de nya handelsområdena i sydvästra Birsta samt de-
lar av ytan i östra Birsta. 
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Figur 3.14 Medelgångavstånd från motorvägshållplatserna i de båda placeringsalternativen Beräk-
ningen har skett inom en radie av 600 m verkligt gångavstånd från hållplatsen.  

Resultatet kan också redovisas som i Figur 3.15, som visar hur stor andel av 
alla anställda och besökare i hela Birsta (Östra och Västra) som nås upp till 
800 m från hållplatserna. I denna figur är det scenario 3, dvs. efter full ut-
byggnad av östra Birsta, som redovisas. Här framgår tydligt att ett hållplats-
läge vid ny planskildhet öster om Ikea når fler anställda och besökare på 
kortare avstånd, till stor del pga. dess läge strax intill Ikea och Ikano där be-
sökstätheten är stor och koncentrerad. 

Som framgår av figur 3.15, se nästa sida, är det ca 15 % av resenärerna som 
har ett gångavstånd på upp till 400 m till hållplatsen. 
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Figur 3.15 Antal anställda och besökare som nås från olika avstånd (verkligt gångavstånd) från håll-
platserna för de två olika lägena för motorvägshållplatslägena. Utbyggnad enligt scenario 3 
antas. 

Slutsatser 
Enbart dagens hållplatser ger en bättre yttäckning jämfört med enbart mo-
torvägshållplatserna, främst beroende på det större antalet hållplatser samt 
den i scenario 3 utökade exploateringen av Västra Birsta. Som vi beskriver 
inledningsvis, är detta två extremfall som syftar till att beskriva effekterna 
var för sig. I verkligheten kommer de båda systemen att samexistera varför 
gångavstånd och yttäckning kan förväntas bli betydligt bättre jämfört med 
om de båda systemen skulle ha existerat var för sig. Gemensamt skulle da-
gens system tillsammans med motorvägshållplatserna kunna innebära att 
mellan 55 – 60 % av resenärerna får ett avstånd till hållplatsen som under-
stiger 400 m. Det är alltså 40 – 45 % av besökande och verksamma som kan 
tänkas ha ett behov en intern kollektivtrafikförbindelse inom Birsta, förutsatt 
full utbyggnad enligt scenario 3 (då behovet av intern kollektivtrafik är som 
störst). 

Förutsättningen för att en intern förbindelse ska användas är att samtidiga 
och smidiga byten kan ske. Den interna försörjningen kan antingen vara en 
del av kopplingen till övriga befintliga kollektivtrafiklinjer som vi beskrev i 
kapitel 3.5 eller någon form av fristående system. Ett fristående alternativ 
kan vara en intern shoppingpendel inom området som drivs av de verksam-
heter som finns i Birsta. Förutsättningen för resandet är att det ska vara en-
kelt att använda den interna trafiken. En hög turtäthet bidrar till enkelhet. En 
turtäthet på högst 10 minuter minskar behovet av att tidtabellslägga denna 
trafik. Resenärerna kan då förvänta sig att det kommer en anslutande buss 
relativt snart efter det att man anlänt till motorvägshållplatsen. Eftersom av-
stånden inom Birsta är begränsade blir sannolikt fordonsåtgången inte stor. 
Hur stort resande som en lokal kollektivtrafik kan tänkas generera beror bl a 
på hur verksamheterna i Birsta lokaliseras. Ju längre ifrån motorvägshåll-
platsernas ”räckvidd” de placeras, desto större blir behovet av intern kollek-
tivtrafik. 
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I anslutning till motorvägshållplatserna bör man anlägga cykelparkeringar 
vilket ger möjlighet till s.k. Bike and Ride, vilket innebär att man använder 
cykel den sista sträckan mellan hållplatsen och målpunkten. Cykelparker-
ingen bör ha hög standard i form av väderskydd, låsmöjligheter och tillgäng-
lighet till ett gent, säkert och attraktivt gång- och cykelvägnät. Här kan man 
även placera lånecyklar för anställda och besökare som en transportmöjlig-
het för de som inte har tillgång till egen cykel. I kombination med en plan-
skildhet under E4:an och ett attraktivt gång och cykelvägnät, finns förutsätt-
ningar att en del av de interna förbindelserna kan ske med cykel eller till 
forts. 

3.7 Effekter för trafikhuvudmannen 

Som vi redovisar i kapitel 3.4 är den förväntade resandeökningen en av de 
största effekterna av motorvägshållplatserna. Restiden bedöms bli ca 1 mi-
nut längre för de genomresande som inte använder motorvägshållplatsen. 
Resandeminskningen till följd av denna tidsförlust bedöms dock bli betyd-
ligt lägre än resandeökningen till följd av motorvägshållplatserna. Den öka-
de restiden innebär en ökad kostnad för trafikhuvudmannen, vilket kan 
komma att kompenseras av ett ökat resande. Kopplingarna till den lokala 
och regionala lokaltrafiken med de krav som finns avseende turutbud och 
samtidiga byten, medför förändrade kostnader och intäkter för trafikhuvud-
mannen. Storleken på dessa effekter måste beräknas separat i ett kommande 
steg.   
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4. Övriga aspekter på motorvägshållplatser 

4.1 Trafiksäkerhet och trygghet  

Generellt sett anses resan med buss som ett säkert sätt att färdas, däremot är 
resan till och från hållplatsen samt hållplatsen i sig betydligt mer osäker. Det 
sker relativt många olyckor där fotgängare blir påkörda av buss, men detta 
kan även bero på att bussar ofta färdas i miljöer där många fotgängare vistas. 
Det är av stor vikt att vid anläggande av hållplats ta stor hänsyn till trafiksä-
kerheten. Därtill kan bussen även ta trafiksäkerhetsutrymme från andra tra-
fikanter genom sin storlek, tyngd och konstruktion.

Nedan presenteras några åtgärder som kan vidtas för att trafiksäkra hållplat-
sen: 

� Hastighetsreglering av förbipasserande trafik. 

� God belysning. 

� Separeringsåtgärder mellan oskyddade trafikanter och fordon i form av 
avskiljande räcken och tydliga gångstråk. 

� Omöjliggöra för fotgängare att korsa Väg E4, mha räcken/stängsel. 

Trygghet är en faktor som aktualiserats på senare tid. Undersökningar har 
visat att flera känner sig otrygga då de reser kollektivt, i synnerhet kvinnor. 
Upplevelsen av otrygghet kan påverka utnyttjandet av kollektivtrafiksyste-
met negativt. Otrygghet upplevs dels på gångvägar till och från hållplatsen, 
dels på hållplatsen och förstärks av mörker och undermålig belysning. För 
att skapa en trygg hållplats med trygga anslutningsvägar är följande faktorer 
av betydelse: 

� God gestaltning. 

� God belysning. 

� Frånvaro av skymda vrår. 

� Tillgång till alternativa tillfartsvägar/utgångar. 

� Närhet till bebyggelse och folkliv. 

Vid anläggande av hållplats med anslutande gångvägar bör man undvika 
smala gångtunnlar och skymmande vegetation. Hållplatsen och gångvägarna 
till denna bör om möjligt placeras i anslutning till bebyggelse och platser där 
mycket folk rör sig. 
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4.2 Utformning och kompletterande åtgärder 

I detta kapitel för vi ett övergripande resonemang om viktiga aspekter röran-
de utformning och anläggning av motorvägshållplatserna.  

Platsåtgång - längd 
Utformning och platsåtgång för en motorvägshållplats hänger samman med 
bekvämligheten för bussresenären. Bekvämligheten är i sin tur kopplad till 
bussens acceleration och retardation i anslutning till hållplatsen. De bussar 
som färdas på motorvägen har normalt en hastighet på ca 90 km/h. En lämp-
lig retardation för bussar är ca -0,6 m/s2. Detta innebär en total inbroms-
ningstid på ca 40 s och en inbromsningssträcka på ca 500 m. Om man antar 
en ca 20 % hastighetsskillnad mellan bussens normala hastighet och den 
hastighet som kan vara acceptabel vid påfartsrampens slut, innebär detta att 
bussen har en hastighet på drygt 70 km/h då den ansluter till motorvägen. 
Om man antar att bussen accelererar med 0,8 m/s2 i intervallet 0-50 km/h 
och med 0,6 m/s2 i intervallet 50-70 km/h, innebär detta en total accelera-
tionssträcka på ca 300 m. Totalt innebär detta en sträcka – motsvarande 
hållplatsens ”influensområde” – på ca 800 m + hållplatslängden. 

Enligt handboken VGU (Vägars och gators utformning, pärm 2 del ”sidoan-
läggningar”) uppgår den totala längden vid VR 90 km/h till 210 m + håll-
platslängden. Motsvarande siffra för 110 km/h är 290 m + hållplatsläng-
den. Dessa mått är minimivärden och om möjligt bör utformningen motsva-
ra av- och påfarter i trafikplatser.  

Som framgår ovan är det relativt stor skillnad mellan ”ideal-behovet” och 
behovet enligt VGU med avseende på anläggningens längd. Dagens förhål-
lande med två relativt tätt liggande trafikplatser ger relativt specifika förut-
sättningar för ett anläggande. Avståndet mellan de båda trafikplatserna är 
idag ca 450 m. 

Platsåtgång bredd 
Vilken slutlig bredd som krävs på anläggningen beror på vilken principlös-
ning som väljs vilket bör studeras djupare i ett kommande projekteringsske-
de. Den totala bredden på anläggningen (på ena sidan av vägen) kan beroen-
de på principlösning variera mellan ca 10 – 20 m. 

Det är viktigt att hållplatsen ges en bredd som är tillåter bussar att passera 
varandra för att undvika att bussarna måste vänta på varandra. Detta innebär 
en körbanebredd på ca 5,5 m 

Förslag på principlösning 
Det finns flera möjliga förslag på anläggning av motorvägshållplatserna som 
vart och ett har sina för- respektive nackdelar. Det relativt korta avståndet 
mellan trafikplatserna innebär speciella förutsättningar, framförallt från tra-
fiksäkerhetssynpunkt där man bl a måste ta hänsyn till bussarnas accelera-
tionsförmåga samt eventuella konflikter mellan bussar och övrig i trafikplat-
serna på- och avsvängande trafik. I bilaga 1 redovisar vi ett möjligt förslag. 
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Hur anläggningen ska lösas måste studeras i detalj vid en kommande projek-
tering.  

Fördelarna med det förslag som presenteras i bilaga 1 är att man eliminerar 
vävningsproblematiken mellan bussarnas påfart och övrig trafiks avfart i den 
norra trafikplatsen genom att bygga en gemensam avfartsramp redan vid den 
södra trafikplatsen. Bussarna angör motorvägshållplatsen från denna ramp. 
Genom att sänka hastigheten på rampen kan bussarna utnyttja rampen som 
accelerationssträcka innan de kör in på motorvägen via ett eget påfartskör-
fält. 

Norrifrån ges bussarna möjlighet till en rimlig retardation via en egen avfart 
mellan dagens av- respektive påfartsramper. Liksom för trafiken norrifrån   
utnyttjar man rampen gemensamt med biltrafiken innan bussarna angör mo-
torvägshållplatsen.  

Förslaget bedöms ge en god trafiksäkerhet med möjligheter för bussen att 
uppnå tillräcklig hastighet innan utfart på motorvägen. Nackdelar med lös-
ningen är att den är relativt ytkrävande och därmed kostnadskrävande. 
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5. Samlad bedömning och rekommendationer 
för fortsatt arbete 

5.1 Analys enligt TRAST (Trafik för en attraktiv stad) 

Allmänt 
I detta kapitel gör vi en sk kallad TRAST-analys (enligt handboken TRAST 
– trafik för en attraktiv stad) med avsikt att ge stöd i bedömningen av effek-
terna av motorvägshållplatsen. Analysens tonvikt läggs på motorvägshåll-
platsernas effekter på kollektivresemöjligheterna till/från Birsta. 

Metod 
Vi har valt att använda TRAST:s olika aspekter på transportsystemet som 
utgångspunkt för värderingen. Dessa är:  

� Områdets karaktär 

� Tillgänglighet 

� Trygghet 

� Trafiksäkerhet 

� Miljöpåverkan 

Varje delaspekt har utifrån TRAST värderats i god standard (grön), mindre 
god (gul) och låg standard (röd). Varje aspekt har dessutom betygssatts på 
en 6 – gradig skala indelad i tre intervaller enligt vad som redovisas i tabell 
5.1. 

Tabell.5.1 Värderingsbetyg av TRAST – aspekter. 

0 - 1,9 2 - 3,9 4 - 6 

� � ☺ 

I TRAST finns inte skalor definierade för alla de aspekter som beskrivs ovan 
utan i dessa fall görs separata bedömningar. Skalan är heller inte absolut 
utan relativ med syfte att beskriva effekter av de planerade förändringarna. 
Ett genomsnittligt betyg för varje aspekt tas fram genom att ta medelvärdet 
för bedömningarna av samtliga delaspekter. Medelbedömningen för samtli-
ga trafikslag utgör sedan underlag till ett polärt diagram (värderos) så att de 
olika scenarierna lätt ska kunna jämföras. Aspekterna i dagsläget har be-
dömts till 3,0 vilket motsvarar ett genomsnitt på skalan. 
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Karaktär 
Birsta handels- och verksamhetsområde har idag karaktären av ett typiskt 
externt handels- och verksamhetsområde med avsaknad av stadskaraktär. 
Det relativt utbredda området bidrar till en mindre god orienterbarhet och 
man saknar sammanhang i bebyggelsemönstret, se figur 5.1. 

Figur 5.1 Del av Birsta handels- och verksamhetsområde. 

Vi har valt att göra en översiktlig beskrivning av hur Birstas karaktär kan 
påverkas av anläggningen av motorvägshållplatser. Nedan beskriver vi där-
för på vilket sätt vi bedömer att motorvägshållplatserna påverkar förhållan-
dena i Birsta i dagsläget.  

Positiva effekter 
� centralt läge på bytespunkt kan förstärka karaktären i området som idag 

är relativt otydlig. 

� en planskildhet i anslutning till motorvägshållplatserna kan ge möjlighet 
till skapande av en central och för området strukturbildande bussgata vil-
ket i sin tur kan bidra till att förbättra den idag låga orienterbarheten. 

� hållplatserna bidrar till en central platsbildning som om de utformas rätt 
kan bidra till ett ökat folkliv i Birsta. 

� Hållplatserna kan bidra till att tydliggöra kollektivtrafikens linjesystem  

� Aktualisering om utvecklingen av Birsta och hur man ska planera för ett 
hållbart transportsystem. 
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Negativa effekter 
� Motorvägshållplatserna är utrymmeskrävande. 

� Om motorvägshållplatserna utformas på ett ogynnsamt sätt kan anlägg-
ningen bidra till att vara en barriär som kan skapa otrygghet. 

� planerade expansionsområden tenderar att göra området långsmalt vilket 
ökar behovet av intern kollektivtrafik. 

I tabell 5.2 redovisar vi vår värdering av Birstas karaktär med respektive 
utan motorvägshållplats. Dessa är: 

� Struktur och orienterbarhet. 

� Förutsättningar för hållbart resande, en sammanvägning av utbudet av 
resmöjligheter med kollektivtrafik samt med gång- och cykel (GC). 

Tabell 5.2 Bedömning av motorvägshållplatsernas påverkan på Birstas karaktär. 

Med dagens kollektivtrafikut-
bud 

Med dagens kollektivtrafik-
utbud kompletterat  med 

motorvägshållplats 

Struktur och orienterbarhet 3,0 � 3,5 �
Förutsättningar för hållbart resande  3,0 � 4,0 ☺
Medelvärde 3,0 ���� 3,7 ����

Aspekterna i dagsläget bedöms generellt till 3,0. Strukturen och orienterbar-
heten bedöms förbättras till 3,5.   

Tillgänglighet 
Det är idag enkelt att ta sig med bil till Birsta. Det är även förhållandevis 
enkelt att ta sig till Birsta med buss, men det tar i de allra flesta fall längre 
tid jämfört med bil. Flera faktorer gör dock att bilresorna dominerar, t ex be-
kvämlighet, flexibilitet etc. 

I takt med exploateringen av Östra Birsta ökar korsningsbehovet av väg E4. 
Eftersom korsningen inte kan ske i plan ökar behovet av planskildhet för gå-
ende och cyklister för att öka tillgängligheten mellan områdets båda ”hal-
vor”. Eftersom gena och attraktiva gång- och cykelvägar saknas inom Birsta 
idagsläget ger en ny planskildhet en betydligt bättre tillgänglighet inom om-
rådet, tillsammans med en utbyggnad av ett attraktivt gång- och cykelnät. 

I tabell 5.3 redovisar vi vår värdering av tillgängligheten, med respektive 
utan motorvägshållplats med avseende på den förväntade resandeökningen 
tillföljd av motorvägshållplatserna. Resandeökningen bygger i sin tur på en 
ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken, bl a i form av resutbud. 

Den prognostiserade resandeökningen har vi betygssatt till 4,5. 
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Tabell 5.3 Bedömning av motorvägshållplatsernas påverkan på tillgängligheten. 

Med dagens kollektivtrafikut-
bud 

Med dagens kollektivtrafik-
utbud kompletterat  med 

motorvägshållplats 

Resande 3,0 � 4,5 ☺
Medelvärde 3,0 ���� 4,5 ☺

Trafiksäkerhet 
En av de största trafiksäkerhetsriskerna i samband med motorvägshållplatser 
består i risken att resenärerna genar över motorvägen istället för att utnyttja 
planskildheten varvid trafiken på E4 i sig utgör en trafiksäkerhetsrisk. Även 
här har placering och utformning av motorvägshållplatserna stor betydelse 
för trafiksäkerhetseffekterna. Trots den ökade risken hållplatserna medför, 
bedömer vi att den totala effekten förblir oförändrad jämfört med dagsläget, 
främst tack vare effekterna av en ny planskildhet under E4:an som vi betrak-
tar som en förutsättning för motorvägshållplatserna i ett läge mellan trafik-
platserna.   

Tabell 5.4 Bedömning av motorvägshållplatsernas påverkan på trafiksäkerheten. 

Med dagens kollektivtrafikut-
bud 

Med dagens kollektivtrafik-
utbud kompletterat  med 

motorvägshållplats 

Trafiksäkerhet 3,0 � 3,0 �
Medelvärde 3,0 ���� 3,0 ����

Trygghet 
Invånarnas och samhällets behov av förflyttning ökar. På grund av den 
ökande trafiken är transportsystemet idag orsak till många människors upp-
levelse av otrygghet. Situationen begränsar individer och svaga grupper från 
att ha tillgång till en fullgod livskvalitet. I dagens situation kan dock otrygg-
het i vissa delar av trafiksystemet fungera olycksförebyggande dvs. männi-
skor är mer uppmärksamma på risker.  

Avsaknad av god belysning och folktomma platser/stråk inskränker en trygg 
förflyttning för vissa grupper, främst kvinnor och äldre. Placering och ut-
formning av hållplatser och stationer liksom gaturummets belysning har stor 
betydelse. Vi vet att bl a följande faktorer har betydelse för upplevelsen av 
trygghet: 

� Hastighet 

� Trafikmängd 

� Problem att gå över gatan 

� Regelbrott 

� Olycksrädsla 

� Siktförhållanden 

� Folkliv / bebyggelsetyp 
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Av dessa är det främst tryggheten kopplad till trafikmängd och upplevd 
olycksrisk (främst beroende på biltrafikens hastighet) som vi bedömer i detta 
sammanhang. Erfarenheter från Timrå, där hållplatsen ligger i nära anslut-
ning till motorvägen, visar att platsen upplevs som osäker/otrygg och bullrig 
på grund av närheten till trafiken. De ligger även något nedsänkt i terrängen 
vilket ytterligare bidrar till den höga bullernivån.  

Av erfarenhet vet vi det ofta kan vara svårt att skapa en trygg miljö i anslut-
ning till motorvägshållplatser. Det finns dock goda exempel på denna oer-
hört viktiga aspekt. I bedömningen har vi förutsatt att man kan skapa en 
trygg hållplats, varför vi bedömer förhållandena som oförändrade jämfört 
med dagsläget. 

Tabell 5.5  Kvalitetsbedömning av motorvägshållplatsernas påverkan på tryggheten. 

Med dagens kollektivtrafikut-
bud 

Med dagens kollektivtrafik-
utbud kompletterat  med 

motorvägshållplats 

Trygghet 3,0 � 3,0 �
Medelvärde 3,0 ���� 3,0 ����

Miljö 
Det är framförallt markintrånget som vi bedömer som den mest negativa 
miljöaspekten beträffande motorvägshållplatsen. Detta får vägas mot möj-
ligheten att skapa en attraktivare kollektivtrafik till/från och via Birsta vilket 
i sin tur har en positiv miljöeffekt både lokalt och regionalt, främst tack vare 
mindre utsläpp till följd av att fler kommer att resa mindre med bil till för-
mån för kollektivtrafiken. 

Tabell 5.6. Kvalitetsbedömning av motorvägshållplatsernas påverkan på miljön. 

Trygghet Med dagens kollektivtrafikut-
bud 

Med dagens kollektivtrafik-
utbud kompletterat  med 

motorvägshållplats 

Markintrång 3,0 � 2,5 �
Emissioner 3,0 � 4,0 ☺
Medelvärde 3,0 ���� 3,3 ����

I figur 5.2 har vi sammanställt värderingen av TRAST-aspekterna i form av 
en s.k. värderos för att underlätta jämförelsen. 
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Figur 5.2 Värderos för värdering av TRAST-aspekter.

I denna TRAST-analys ingår inte värdering av eventuella regionala effekter, 
kostnads-/nyttoanalyser, vidare tekniska utredningar och liknande. Innan 
dessa värderingar kan göras finns ytterligare behov av utredning vilket vi 
beskriver i kapitel 3.5. 

5.2 Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att motorvägshållplatser vid Birsta har en positiv 
effekt på det kollektiva resandet. Motorvägshållplatserna har vidare ha en 
positiv effekt på områdets karaktär och miljö. Ur trafiksäkerhets- och trygg-
hetssynvinkel bedöms förhållandena förbli oförändrade jämfört med dagslä-
get.   

Motorvägshållplatserna bör i första hand placeras centralt i ett läge mellan 
de båda trafikplatserna. En planskildhet för gående, cyklister och bussar är 
en förutsättning för att motorvägshållplatserna ska fungera. Denna plan-
skildhet fungerar även som en koppling för mellan Östra och Västra Birsta. 
Det är en fördel om motorvägshållplatserna anläggs så snart som möjligt ef-
tersom det är en fördel att resmöjligheterna med buss är synliggjorda innan 
eller i samband med att utbyggnaderna sker. Detta för att så tidigt som möj-
ligt påverka resandet i en hållbar riktning.   

Motorvägshållplatserna ger möjlighet till kopplingar mellan regional och lo-
kal busstrafik vilket skapar nya resmöjligheter framförallt för pendling norr-
ut. Detta kan även ha betydelse i riktning mot en hållbar regionförstoring.  

Behovet av intern kollektivtrafik inom Birsta beror mycket på var verksam-
heterna lokaliseras. På grund av områdets planerade form, uppstår relativt 
långa gångavstånd vilket gör att behov av en intern matartrafik inom områ-
det finns. Ett alternativ är att den interna försörjningen tillgodoses genom 
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någon form av intern arbets-/shoppingpendel som eventuellt kan drivas av 
de verksamheter som finns i Birsta.  

Vi bedömer att ett antal pendlare kommer att utnyttja en eventuell pendlar-
parkering i anslutning till motorvägshållplatserna. Här bör även goda bytes-
punkter mellan cykel och kollektivtrafik skapas. 

5.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 

De frågor som vi rekommenderar bör utredas i det fortsatta arbetet är: 

� Utredning av de regionala effekterna av utbyggnaden i Birsta. Delar i det-
ta är en handelsutredning och en regional tillgänglighetsanalys. 

� Påverkan av Botniabanans utbyggnad. 

Arbetet med hållbar regionförstoring innebär ett behov av en regional sam-
arbetsplattform för informationsutbyte, dialog och samtal om regionens tra-
fikutveckling. Här kan förutom kommunerna i regionen, även Vägverket, 
Banverket, Länstrafikbolagen, näringslivet m fl ingå. Eftersom Sundsvalls 
kommun har en stor inpendling från omgivande kommuner, räcker det inte 
enbart med kommunala initiativ för att uppnå hållbarhet. En större samver-
kan med nationella och regionala aktörer krävs under kommande år. Det kan 
också finnas vinster med att samordna marknadsföring, planering, kollektiv-
trafik mm för Birsta och Svalls centrum för att stödja hållbar regionförsto-
ring. 

Beträffande själva anläggandet av motorvägshållplatserna finns behov av: 

� Utredning av de samhällsekonomiska nyttorna med och kostnaderna för 
motorvägshållplatserna.  

� Detaljerad studie av förutsättningar för anläggande: val av principlösning 
samt utrymme för anslutningar till hållplatsen, hållplatser för anslutande 
bussar, ramper, hissar etc. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

� Fördjupad kollektivtrafikutredning visande vilka kopplingar till det lokala 
busslinjenätet som är de mest lämpliga. 

� Utredning av övriga tekniska konsekvenser, bl a ledningsdragning. 
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Bilaga 1. Förslag på placering av motorvägshållplats 



2
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Bilaga 2. Synpunkter på ”Utkast_rapport_Birsta_ 
20061220_skickad” 

Sundsvall kommuns synpunkter 

Trafik- och kartavdelningen  Trivector Traffic AB 

Synpunkter på rapport 

Rapport ver095 Birsta_20061220_skickad.pdf 

Sammanfattningen 
Lägg gärna till även här på samma sätt som i kapitel 3.1 att det inte är beslutade föränd-
ringar som avses för scenarierna 

S5 sista meningen, ta bort –na i bostadsorterna 
S7 och 8, Lägg hela tabellen på sidan 8 så blir det tydligare 

S 31, andra meningen under ”Metod” saknar något ord eller måste formuleras om. 

S35 Orterna i tabellen heter 
Ljustadalen 
Sörberge 
Stavreviken 
Sjösvedjan 

S42, fjärde stycket saknar punkt efter ”Birsta” 

S 56 Sista stycket i avsnittet ”platsåtgång – längd”. Här avses väl Trafikplatser på rad 3. 
Nu står det hållplatser. 
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Banverkets synpunkter 
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BKFF:s synpunkter 

Kommentarer Trivector rapport 2006:82, version 0.95 (kommentarer Östra Birsta, i sam-
råd med kommande etablering ICA Maxi). 

Miljö
Rapporten arbetar i allt för stor utsträckning med gamla resultat. I Birsta Köpstad verkar 
man för ett helt nytt angreppssätt. Som exempel kan nämnas att vi ännu inte sett effekter-
na av dagens miljöförändring och klimatpåverkan. I Sundsvall (Birsta Köpstad) har den 
medieala uppmärksamheten blivit stor kring miljöförstöring. 

Rapporten borde i större utsträckning arbeta med någon form av miljökonsekvenser. Ex-
empelvis avseende minskning av partikelutsläpp och koldioxider. Med dagens ökande 
medvetenhet i miljöfrågorna finns det all anledning att väga in detta i rapporten.  

P. 2.7 belyser olika typer av miljöfaktorer. Inga kommentarer kring exempelvis partikel- 
och koldioxidutsläpp. Alternativa drivmedel, som exempelvis att bussar drivs med det 
miljövänliga drivmedlet Paradiesel, kan påverka till ökat resande (rapporten föreslår ök-
ning kollektivt resande från nuvarande 1% till 3,5%). Här är det relevant att, i en kollek-
tivtrafikutredning, ta med positiv påverkan när det gäller renare drivmedel, exempelvis 
Paradiesel. Mycket bra att rapporten poängterar hur viktigt det är att marknadsföra kollek-
tivtrafik som ett bra resandealternativ (s. 33), men i kombination med rent drivmedel blir 
effekten större. Denna typ av miljöpåverkan berörs helt kort under ”Miljö”, s. 62. 

Föreningen BKFF arbetar i stor utsträckning med miljöfrågorna, kopplat till verksamheten 
i området (ett hållbart Birsta Köpstad), vilket hittills rönt stor uppmärksamhet mediealt 
(läs; marknadsföring). 

Kollektiva sträckningar och kombinationslösningar 
Utsikter för såväl byten inom kollektivtrafiksystemet, som byte mellan bil och kollektiv-
trafik, med syfte att öka det hållbara resandet, är ingen relevant lösning (läs; byte mellan 
trafikslag). Avseende kollektiv interntrafik tillgodoses inte all detaljhandels (läs; matvaru-
kedjor) behov. Gång- och cykelväg i kombination med kollektivt resande, alternativt bil, 
är inte heller något alternativ när det gäller denna typ av verksamhet/handel. 

Rapporten föreslår att det endast är linje 2 (Alnö-linjen) som ska trafikera Östra Birsta, 
vilket ger brister i turtäthet (i snitt 30 min). Timrå-, Härnösand-bussar trafikerar endast 
Västra Birsta. Gångavståndet blir för långt i förhållande till typen av exempelvis matvaru-
handel. 

Att förlägga en kollektiv ”knytpunkt” i Västra Birsta” (utanför Willys) motsäger den pla-
nerade exploateringen i Östra Birsta (utökad matvaruhandel). 

Övrigt 
Rapporten saknar jämförelser mellan olika omständigheter andra externhandelsområden 
(ett kollektivt resande 6-9%), kontra Birsta Köpstad (ett kollektivt resande 1%). Exempel-
vis kollektivt resande i Stockholms externhandelsområden, där kollektiva lösningar är ett 
gott alternativ till bil (s. 33). 

Studerade relationer (PLANK´s elasticitetsmodell) inbegriper endast själva resandet, mo-
dell saknas för anledningen/mål till resandet. Det är en stor skillnad i avsikten med resan-
demålet (läs; matvaror, kontra exempelvis sällanköpsvaror). Detta är dock något som rap-
porten själv kommenterar under ”Rekommendationer för fortsatt arbete”, s. 64.

   
            Europeiska regionala utvecklingsfonden
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Länstrafikens synpunkter 
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Sundsvall energis synpunkter 
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Fastighetsägarna i Östra Birstas synpunkter

Synpunkter i samband med Samråd om ”Kollektivtrafikutred-
ning Birsta” 

Härmed inges samlade synpunkter från Fastighetsägarna i Östra Birsta;  

� Ljusta Projektutveckling KB som är tillträdande fastighetsägare och Exploatör i det 
nya detaljplaneområdet i Östra Birsta.  

� ICA Fastigheter Sverige AB som är tillträdande ägare till fastigheten där ICA MAXI 
butiken är under uppförande i Östra Birsta. 

� NorrTornet AB/ Fabege nuvarande ägare till exploateringsområdet i Östra Birsta. 
� GS Plast AB(Gunnar Smedh) som är tillträdande ägare av exploateringsområdet mellan 

E4 och Norra vägen samt området öster om Norra vägen fram till det nya detaljplane-
området i Östra Birsta. 

� Märta och Peter Selin som äger bostadsfastigheten Ljusta 3:14 Norra vägen 84. 

Synpunkter; 

Samtliga fastighetsägare i Östra Birsta vill betona vikten av att även biltrafik tillåtes på 
den föreslagna bussgatan.  

Vi bedömer att det bör föreligga goda möjligheter för att företagen/handlarna i samarbets-
föreningen BKFF kommer att stödja en lokal servicelinje i Birsta handelsområde.  

För att skapa bättre fördelning/spridning av den starkt ökade trafiken till och från Birsta 
samt inom det ”spretiga” handelsområdet är det även i den här nu aktuella kollektivtrafik-
utredningen viktigt att planera för en långsiktig hållbar trafiklösning genom att utreda 
möjligheterna för en trafikförbindelse även för biltrafik mellan Östra och Västar 
Birsta i samma vägsträckning som den föreslagna bussförbindelsen med anslutning i Ös-
ter vid Ljusta vägen som går genom Östra Birsta vidare under E4 och förbi IKEA med an-
slutning i väster direkt till trafikplatsen Förmansvägen-Gesällvägen vid Kupolen. Med en 
sådan förbindelse föreligger goda förutsättningar för att på ett rationellt sätt utveckla sam-
spelet mellan kollektivtrafik, biltrafik, gång- och cykeltrafik i Birsta.  

En trafikled i öst - västlig riktning i det läget kommer att hålla samman handelsom-
rådet i Birsta på ett bra sätt. Samtidigt skapar den en betydande sprid-
ning/fördelning av trafiken. 

I ett längre perspektiv skapas vidare en bra öst-västlig länk till en ev tågstation i 
Birsta för buss, bil, cykel och gående. 

Sundsvall 2007-02-09 

Birger Sandgren/ på uppdrag av fastighetsägarna enl ovan 
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Landstingets synpunkter 
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Länsstyrelsen Västernorrlands synpunkter 
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Landstinget Västernorrlands synpunkter 
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Bilaga 3. Trivectors kommentarer till synpunkter på                  
”Utkast_rapport_Birsta_ 20061220_skickad” 

I detta dokument sammanställs de synpunkter som inkommit på rubricerat rapportutkast. Syn-
punkter under remisstiden (2006-12-20 t o m 2007-02-12) har inkommit från:  

� Trok, Sundsvalls kommun, Maria Jonasson  070130 

� Banverket Mellersta banregionen, Anna Cardesjö  070131 

� Sundsvall Energi AB Fjärrvärme, Urban bäck  070131 

� Västernorrlands läns trafik AB, Per Eriksson  070131 

� Länsstyrelsen, Bo Halvarsson, Emma Franzén  070202 

� Landstinget Västernorrland, Maria Skog  070202 

� BKFF, Gunilla Molin    070206 

� BirSan Fastighetsutveckling, Birger Sandgren  070212 

Nedan redovisas synpunkterna tillsammans med Trivector Traffics kommentarer om genom-
förda åtgärder (fetstilta i blå text). 

Trok, Sundsvalls kommun  

Trivectors kommentar: Samtliga synpunkter var av redaktionell karaktär och har åt-
gärdats. 

Banverket, mellersta banregionen 
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Trivectors kommentar: Eventuella kopplingar till framtida tågtrafik har inte behand-
lats i utredningen, men hänsyn till detta bör tas i det fortsatta arbetet. 

Sundsvalls Energi AB Fjärrvärme 

Trivectors kommentar: Remissvaret beskriver konsekvenser på fjärrvärmenätet till 
följd av den föreslagna placeringen av motorvägshållplatserna. Det är främst på den 
östra sidan om E4 som konsekvenserna blir stora. Trivector anser att det är viktigt att 
jämföra dessa konsekvenser tillsammans med andra effekter i form av en kost-
nads/nytta analys i ett kommande steg i utredningen, samt att detta görs i samråd med 
alla berörda parter. 
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Länsstyrelsen 

Trivectors kommentar: Figur 2.6 visar antal bussresenärer från och till Birsta med re-
spektive busslinje, medan figur 2.7 visar antal bussresenärer till och från Birsta i de sex 
största relationerna. Man bör notera att busslinje 609 i figur 2.6 går mellan Sundsvall 
och Timrå, med stopp i Birsta, vilket medför att resenärer från både Sundsvall och 
Timrå kan använda denna linje för sin resa till/från Birsta och bör således inte sam-
mankopplas med antalet resenärer mellan Timrå och Birsta i figur 2.7. På samma vis 
omfattar busslinje 88 i figur 2.6 inte samtliga resenärer i relationen Birsta-Sundsvall 
som visas i figur 2.7. För att förtydliga skillnaderna mellan de båda figurerna har figur-
texten redigerats. 

BKFF 

Miljö
Rapporten arbetar i allt för stor utsträckning med gamla resultat. I Birsta Köpstad verkar man 
för ett helt nytt angreppssätt. Som exempel kan nämnas att vi ännu inte sett effekterna av da-
gens miljöförändring och klimatpåverkan. I Sundsvall (Birsta Köpstad) har den medieala 
uppmärksamheten blivit stor kring miljöförstöring. 

Rapporten borde i större utsträckning arbeta med någon form av miljökonsekvenser. Exem-
pelvis avseende minskning av partikelutsläpp och koldioxider. Med dagens ökande med-
vetenhet i miljöfrågorna finns det all anledning att väga in detta i rapporten.  

P. 2.7 belyser olika typer av miljöfaktorer. Inga kommentarer kring exempelvis partikel- och 
koldioxidutsläpp. Alternativa drivmedel, som exempelvis att bussar drivs med det miljövänli-
ga drivmedlet Paradiesel, kan påverka till ökat resande (rapporten föreslår ökning kollektivt 
resande från nuvarande 1% till 3,5%). Här är det relevant att, i en kollektivtrafikutredning, ta 
med positiv påverkan när det gäller renare drivmedel, exempelvis Paradiesel. Mycket bra att 
rapporten poängterar hur viktigt det är att marknadsföra kollektivtrafik som ett bra resandeal-
ternativ (s. 33), men i kombination med rent drivmedel blir effekten större. Denna typ av mil-
jöpåverkan berörs helt kort under ”Miljö”, s. 62. 

Föreningen BKFF arbetar i stor utsträckning med miljöfrågorna, kopplat till verksamheten i 
området (ett hållbart Birsta Köpstad), vilket hittills rönt stor uppmärksamhet mediealt (läs; 
marknadsföring). 

Kollektiva sträckningar och kombinationslösningar 
Utsikter för såväl byten inom kollektivtrafiksystemet, som byte mellan bil och kollektivtrafik, 
med syfte att öka det hållbara resandet, är ingen relevant lösning (läs; byte mellan trafikslag). 
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Avseende kollektiv interntrafik tillgodoses inte all detaljhandels (läs; matvarukedjor) behov. 
Gång- och cykelväg i kombination med kollektivt resande, alternativt bil, är inte heller något 
alternativ när det gäller denna typ av verksamhet/handel. 

Rapporten föreslår att det endast är linje 2 (Alnö-linjen) som ska trafikera Östra Birsta, vilket 
ger brister i turtäthet (i snitt 30 min). Timrå-, Härnösand-bussar trafikerar endast Västra Birs-
ta. Gångavståndet blir för långt i förhållande till typen av exempelvis matvaruhandel. 

Att förlägga en kollektiv ”knytpunkt” i Västra Birsta” (utanför Willys) motsäger den planera-
de exploateringen i Östra Birsta (utökad matvaruhandel). 

Övrigt 
Rapporten saknar jämförelser mellan olika omständigheter andra externhandelsområden (ett 
kollektivt resande 6-9%), kontra Birsta Köpstad (ett kollektivt resande 1%). Exempelvis kol-
lektivt resande i Stockholms externhandelsområden, där kollektiva lösningar är ett gott alter-
nativ till bil (s. 33). 
Studerade relationer (PLANK´s elasticitetsmodell) inbegriper endast själva resandet, modell 
saknas för anledningen/mål till resandet. Det är en stor skillnad i avsikten med resandemålet 
(läs; matvaror, kontra exempelvis sällanköpsvaror). Detta är dock något som rapporten själv 
kommenterar under ”Rekommendationer för fortsatt arbete”, s. 64.

Trivectors kommentar: Trivector Traffic delar helt och hållet synpunkten att klimatfrå-
gan, och därmed utsläpp av växthusgaser, är central. Utredningens fokus har dock i 
första hand varit att besvara beställarens frågeställningar, dvs vilka resandeeffekter och 
översiktligt vilka övriga effekter som kan förväntas av motorvägshållplatserna. En dju-
pare analys av minskade utsläpp av CO2 - mängder och partiklar har inte varit fokus i 
detta skede och på den nivå i utredningsskedet som vi befinner oss. I det fall behov av en 
djupare sådan analys är av avgörande betydelse för det fortsatta arbetet bör en sådan 
tas fram. Utredningens resultat visar dock att det förväntas uppstå positiva effekter på 
resandet vilket i sin tur leder till minskade utsläpp. Vad remissvaret avser med att ut-
redningen bygger på ”gamla resultat” samt att man i Birsta arbetar med ”ett helt nytt 
angreppssätt” framgår alltför otydligt för att vi ska ha möjlighet att kommentera detta. 
Trivector föreslår att vi rapporten kompletteras med skrivning om att klimatfrågan är 
en viktig anledning till att skapa hållbara transportlösningar och att BKFF verkar för 
detta. 
Det är otydligt vad som avses när man kommenterar kombinationslösningarna och vad 
man bygger bedömningen att lösningen inte är relevant på. De linjeförslag som redovi-
sas är just förslag för att beskriva trafikeringsprinciper. Det är alltid en risk att presen-
tera denna typ av principer då de, som i detta fall, tas som exakta förslag. Beträffande 
stäckningen av linje 2 i Östra Birsta är det endast det förslag som kommer att träda 
ikraft sommaren 2007 som redovisas, dvs det är inte utredningens förslag. Vi har i flera 
ställen varit noga med att det är viktigt att hålla en viss kollektivtrafikstandard i västra 
och östra Birsta, snarare är att redovisa exakta linjedragningar med en viss turtäthet. 
Samtidigt finns det ett begränsat antal färdvägar att välja på då man föreslår denna typ 
av principskiss.

Kommentaren om jämförelser mellan olika externhandelsområden är otydlig vilket gör 
den svår att kommentera. Syftet med jämförelsen är att beskriva potentialen för kollek-
tivt resande till/från handelsområden som liknar Birsta. Vi har i rapporten avstått från 
att göra jämförelser av färdmedelsfördelningar till andra typer av områden, t ex stads-
kärnor dit möjligheten att resa på ett hållbart sätt ofta är betydligt större i jämförelse 
med externa handelsområden. 
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BirSan fastighetsutveckling 

Härmed inges samlade synpunkter från Fastighetsägarna i Östra Birsta;  

• Ljusta Projektutveckling KB som är tillträdande fastighetsägare och Exploatör i det 
nya detaljplaneområdet i Östra Birsta.  

• ICA Fastigheter Sverige AB som är tillträdande ägare till fastigheten där ICA MAXI 
butiken är under uppförande i Östra Birsta. 

• NorrTornet AB/ Fabege nuvarande ägare till exploateringsområdet i Östra Birsta. 
• GS Plast AB(Gunnar Smedh) som är tillträdande ägare av exploateringsområdet mel-

lan E4 och Norra vägen samt området öster om Norra vägen fram till det nya detalj-
planeområdet i Östra Birsta. 

• Märta och Peter Selin som äger bostadsfastigheten Ljusta 3:14 Norra vägen 84. 

Synpunkter; 

Samtliga fastighetsägare i Östra Birsta vill betona vikten av att även biltrafik tillåtes på den 
föreslagna bussgatan.  

Vi bedömer att det bör föreligga goda möjligheter för att företagen/handlarna i samarbetsföre-
ningen BKFF kommer att stödja en lokal servicelinje i Birsta handelsområde.  

För att skapa bättre fördelning/spridning av den starkt ökade trafiken till och från Birsta samt 
inom det ”spretiga” handelsområdet är det även i den här nu aktuella kollektivtrafikutredning-
en viktigt att planera för en långsiktig hållbar trafiklösning genom att utreda möjligheterna 
för en trafikförbindelse även för biltrafik mellan Östra och Västar Birsta i samma väg-
sträckning som den föreslagna bussförbindelsen med anslutning i Öster vid Ljusta vägen som 
går genom Östra Birsta vidare under E4 och förbi IKEA med anslutning i väster direkt till 
trafikplatsen Förmansvägen-Gesällvägen vid Kupolen. Med en sådan förbindelse föreligger 
goda förutsättningar för att på ett rationellt sätt utveckla samspelet mellan kollektivtrafik, bil-
trafik, gång- och cykeltrafik i Birsta.  
En trafikled i öst - västlig riktning i det läget kommer att hålla samman handelsområdet 
i Birsta på ett bra sätt. Samtidigt skapar den en betydande spridning/fördelning av tra-
fiken. 

I ett längre perspektiv skapas vidare en bra öst-västlig länk till en ev tågstation i Birsta 
för buss, bil, cykel och gående. 

Trivectors kommentar: Trivector Traffic anser att det är viktigt att en ny planskildhet 
skapas enbart för buss-, cykel- och gångtrafik som ett led i att skapa ett konkurrens-
kraftigt alternativ till den ökande biltrafiken i området och de därtill sammankopplade 
trafikproblemen. Att även tillåta biltrafik, som redan idag är väl tillgodosedd med för-
bindelser mellan östra och västra Birsta, på ytterligare ett ställe leder sannolikt till ökad 
biltrafik och minskad framkomlighet för hållbara resealternativ och därmed i förläng-
ningen till fördjupade trafikproblem. 


