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Bakgrund
Östersunds kommun planerar att flytta det befintliga busstorget vid Gustav 
den III torg och omvandla platsen till bostäder, kontor och hotell, vilket 
medför en förändring av utformning på Rådhusgatan. Rådhusgatan planeras 
att avsmalnas från dagens två körfält till ett körfält på delar av gatan.

Sweco har fått i uppdrag av Östersunds kommun att utreda konsekvenserna 
av en förändrad utformning längs den centralt belägna Rådhusgatan. I arbete 
ingår att ta fram en prognos motsvarande 2030 års trafiksituation, samt en 
målstyrd prognos med minskad klimatpåverkan i fokus, vilken kommen 
benämner som Östersunds klimatstrategi.

Analysen genomförs i den sedan tidigare framtagna trafikmodellen för 
Östersunds tätort i programvaran Dynameq.
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Gustav 
III:s torg

Syfte
Syftet med trafikanalysen är att, på ett övergripande sätt och utifrån de nya 
förutsättningar beskriva trafikpåverkan av en förändrad utformning på 
Rådhusgatan för dagens trafikvolymer samt för år 2030. 



Trafikmodellens bakgrund
• Sweco utvecklade år 2012 en trafikmodell i mesoskopiska programvaran Dynameq över Östersund som beskriver trafiksituationen vad gäller flöden i staden på dygnsnivå. 

• Denna modell har under 2018 uppdaterats för att inkludera en större del av vägnätet på Frösön samt söderut mot Brunflo. Befintligt vägnät har också uppdaterats med avseende på antal 
körfält, hastigheter och nya förbindelser. Vidare har en ny resandematris tagits fram utifrån nyare statistik över bostäder, arbetsplatser och skolor. Nyare trafikräkningar, i huvudsak utförda 
under perioden 2014 – 2018, har sammanställts och räknats upp till att motsvara vardagsdygnstrafiken år 2018. Resandet i trafikmodellen har slutligen kalibrerats för att uppnå god 
överensstämmelse med trafikmätningarna.

• Modellen är baserad på resandet till och från olika zoner som utgår från s.k. nyckelkods-områden (NYKO-områden) som används för att dela in en kommun i mindre delområden, NYKO6-nivå är 
den minsta enheten och samlar fastigheter till ”delar av stadsdelsblock (kvarter) samt byar i kommundelar”. I vissa fall täcker dessa områden ändå större geografiska områden och har då 
delats i modellen. Ett exempel på detta är området som omfattar både Frösö Park och flygplatsen, som i modellen delats upp på två separata delar för att spegla resandet bättre och hur trafiken 
fördelas på Rödövägen respektive Stockevägen.

• Vid omkalibrering av modellen år 2018 har denna kalibrerats mot totalt 356 observationer på dygnsnivå med ett R2-värde på 0,95, där ett R2-värde på 1,0 innebär att alla trafikflödet på 
samtliga länkar är exakt som det observerade. Modellen har en fördelning över dygnets timmar, men är enbart kalibrerad på dygnsnivå, vilket medför viss osäkerhet på maxtimmesnivå

• Det är inte praktiskt genomförbart att simultant kartlägga resandet till och från varje enskild fastighet samt ruttval och trafikflöden på varje enskilt vägavsnitt i hela modellområdet. Detta är en 
viktig anledning att använda sig av denna typ av modell för att beskriva trafikflödet i exempelvis en tätort. I de flesta fall är trafikräkningarna redovisade som det totala flödet i båda riktningar, 
vilket inför kalibrering fördelats jämnt i båda riktningar, medan det inte alltid är så att trafiken är fördelad på detta sätt i verkligheten. Resande kan även skilja sig från dag till dag, både vad 
gäller resande i stort men även i val av färdmedel vilket påverkar trafikflöden uppmätta vid olika tidpunkter. Resandet i trafikmodellen fördelas utifrån en generaliserad kostnad som baseras på 
reseavstånd och tidsvärdering samt att viss hänsyn tas till köbildning och trängsel.

• Sammantaget innebär dessa osäkerheter att det i modellen alltid kommer att finnas vissa avvikelser mellan observerade och modellutlagda trafikflöden, ett R2-värde på 1,0 är därmed i 
praktiken inte möjligt att uppnå. Det höga R2-värdet för den kalibrerade modellen är ändå en god indikation på att modellen förmår återge resmönstret i stort på de länkar där mätningar finns 
tillgängliga. Modellen ger en bra indikation på storleksordningen på trafikflödena och vilka förändringar i trafiken som kan förväntas vid olika scenarier även om det vid detaljstudier av 
enskilda länkar kan finnas vissa avvikelser mot trafikräkningar.

• Uppräkning har gjorts utifrån antaganden om årlig trafiktillväxt i Jämtlands län enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal

• Förteckning över NYKO6-områden i Östersunds kommun: https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunfakta/statistik.html
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Reseefterfrågan
I analysen har tre stycken olika reseunderlag använts. Dessa presenteras nedan.

Nuläge (2018)
Dagens trafikvolymer har hämtats från den tidigare basmodellen i Dynameq, som kalibrerades år 2018, 
vilket medför att trafikvolymerna avser år 2018. Enligt Östersunds resvaneundersökning för 2018 är 
dagens färdmedelsfördelning i stadstrafik följande:
• 66,3% bilresor
• 20,7% aktiva transporter
• 13 % kollektivtrafikresor

Prognos 2030
En prognos för 2030 har tagits fram avseende dagens färdmedelsfördelning i stadstrafik. I prognosen 
inkluderas ny exploatering om 250 bostäder i Sandviken/Annersia och 500 bostäder på Frösön, fördelat 
mellan olika områden. Både exploateringsområdena ligger på ett relativt långt avstånd från Östersunds 
centrum, vilket medför att majoriteten av resorna antas genomföras med bil. I analysen har ett 
alstringstal om 4,5 bilresor per bostad antagits.

För att motsvara år 2030 har en uppräkning gjorts utifrån antaganden om årlig trafiktillväxt i Jämtlands 
län enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal.

2030 – Östersunds klimatstrategi
Östersunds kommun jobbar med hållbarhet och har tagit fram en klimatstrategi för år 2030, där visionen 
och målet är bli fossil- och bränslefritt, samt minska andelen biltrafik och öka andelen kollektivtrafik 
och aktiva transporter, såsom gång och cykel.
Östersund jobbar för att ha en färdmedelsfördelning enligt följande:
• 40% bilresor
• 40% aktiva transporter
• 20% kollektivtrafikresor
Denna färdmedelsfördelning har antagits över hela Östersunds tätort. 

Till höger visas antalet fordon per dygn i trafikmodellen för de olika reseunderlagen. Reseefterfrågan 
totalt sett antas öka med 10% respektive minska med 19% för prognoserna år 2030 i jämförelse med 
nuläget för 2018.
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Utformningsalternativ 1 
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Postgränd

Hamngatan

• Dagens två körfält omvandlas till ett körfält längs Rådhusgatan, med start på sträckan mellan Postgränd och Hamngatan 
hela vägen till cirkulationsplatsen vid Rådhusgatan/ Stuguvägen. Ett körfält planeras i båda riktningarna.

• Anslutningen till Artillerigatan, precis utanför Gustav den III busstorg, planeras att utformas som ett Shared space-
område. Shared space är en trafiklösning där samtliga trafikslag samsas på en gemensam yta utan att separeras från 
varandra. Alla har samma rättigheter och skyldigheter och platsen saknar regleringar i form av körbanor, 
hastighetsbegränsningar och signalreglering. 

• I modellen har Shared space-området modellerats med mycket låga hastigheter för svängrörelserna i noden 
(korsningen) Rådhusgatan och Artillerigatan.

• Korsningen Rådhusgatan och Thoméegränd har modellerats med 1 körfält i samtliga till- och frånfarter.

• Figuren nedan visar det aktuella utformningsförslaget och figuren till höger visar en orienteringsbild, där avsmalningen 
kommer ske mellan de röda strecken.

Shared 
space

Biblioteksgatan

1+1 körfält 
(nuvarande 
utformning)



Utformningsalternativ 2 

Rådhusgatan/ Biblioteksgatan – Stor oreglerad korsning, med långa överfarter för gång och cykel. Det kan vara otryggt för fotgängarna att 
behöva korsa tre körfält för att passera vägen. Vy söderut.
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Postgränd

Hamngatan

• Utformningsalternativ 2 skiljer sig mot alternativ 1 genom en längre sträckning med enfältiga körfält. 

• I denna utformningen planeras omvandlingen från två till ett körfält ske vid Kyrkparken, på sträckan 
mellan Samuel Permans gata och Biblioteksgatan. 

• Anledningen till denna utformning är att erbjuda enbart ett körfält i vardera riktning utanför Rådhuset, 
vilket antas sänka hastigheter och öka trafiksäkerheten. 

• Korsningen Rådhusgatan/Biblioteksgatan är oreglerad med obevakade övergångställen över samtliga 
till- och frånfarter. 
– Korsningen är utformad för biltrafik. 
– Det är svårt och otryggt för gång- och cykeltrafik att ta sig över den breda vägen, speciellt på den 

norra sidan av Biblioteksgatan. 
– Där måste de korsa tre körfält utan möjlighet till stanna vid refug.

• Korsningen Rådhusgatan/Biblioteksgatan har modellerats med ett körfält i respektive till- och frånfart 
förutom längs Rådhusgatan, där vänstersvängsmagasin har inkluderats.

Biblioteksgatan

Källa: Google

2020-04-146

Postgränd

Hamngatan

Shared 
space

Biblioteksgatan

1+1 körfält 
(nuvarande 
utformning)



Analyserade scenarier
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Scenarier
Reseefterfrågan

Nuläge (2018) 2030 – Dagens 
färdmedelsandel

2030  - Klimatstrategi
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Utformningsalternativ 1 UA1-2018 UA1-2030 UA1-2030_k

Utformningsalternativ 2 UA2-2018 UA2-2030 UA2-2030_k

• 7 stycken scenarier har undersökts, dessa 
presenteras i matrisen till höger.

• Resultaten avser eftermiddagens maxtimme, 
mellan klockan 16:00-17:00



Trafikräkningar
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• År 2012 utfördes trafikräkningar på 
flera platser längs Rådhusgatan, vilka 
presenteras till höger.

• De procentuella talen visar hur stor 
andel förmiddagens respektive 
eftermiddagens trafikvolymer utgör av 
det totala dygnsflödet. Från dessa 7 
trafikräkningar blir de genomsnittliga 
andelarna 6,6% under förmiddagen 
och 9,2% under eftermiddagen.

• Trafikräkningarna har räknats upp för 
att motsvara 2018 års trafik. Dessa 
volymer presenteras längst till höger.

2012 2018 (uppräknade)



Validering av trafikräkningar
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• Östersunds kommun utförde även trafikräkningar 
på ytterligare platser år 2013 och 2018. Ett urval 
av dessa platser har analyserats för att 
undersöka hur trafikutvecklingen skett mellan 
dessa år.

• Insamlad mätdata
• 2018-06-07 (18 dagar)
• 2013-05-22 (7 dagar)

• Värt att notera är att trafikmätningen för 2018 
utfördes under juni, vilket kan medföra en 
variation av trafikvolymen jämfört med 
mätningen i april. Perioden inkluderar 
midsommar. En kontroll på Frösöbron har utförts 
vilket påvisar att helgdagar och röda dagar inte 
är inkluderade i medelvärdet för vardagar.
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Resultat från trafikmodell

• I följande Slides presenteras resultaten från trafikmodellen i Dynameq.

• Grafen till höger beskriver antalet resande samt köande fordon i 
basmodellen under samtliga modellerade timmar. Detta gäller för hela 
trafiknätet. 
– Grafen visar tydligt att efterfrågan är som störst mellan 16:00-17:00, 

vilket innebär att trafiknätet är som högst belastat under denna 
period. Det stämmer väl överens med trafikräkningarna i området.

– Resultaten visar även att morgonens rusningstimme (7-8) generellt 
medför längre restider och köbildningar i systemet.



Trafikvolymer på utvalda platser

• Till höger presenteras trafikvolymer från modellen under eftermiddagens rusningstimma 
(16-17) samt den procentuella utvecklingen jämfört med det modellerade nuläge.

• Det kan förefalla ologisk att resultaten visar en ökning i UA1 -2018, men en minskning i 
UA1-2030 på samma plats, då logiskt sett trafiken ökar från 2018 till 2030 med 10% 
överlag. Ett exempel på detta är i norrgående riktning på Rådhusgatan, strax ovanför 
cirkulation med Stuguvägen. Detta kan bero på att dominerade flöden ökar i korsningar 
som är hårt belastade, vilket gör att underordnade flöden väljer att ta ändra möjliga 
vägar.

• Trots att den totala trafikvolymen minskar med 19% med klimatstrategin kan ökningar 
fås av trafikvolymer på vissa platser i nätverket. Detta är svårt att exakt härleda, men 
kan bero av överflyttningar som inte längre sker samt att volymen motsvarar viss trafik 
som inte lyckas tas sig fram i modellen, då den blir överbelastad. Ett exempel på detta är 
ökningen om 30% på Strandgatan österut. Denna ökning beror främst på ett stort antal 
vänstersvängande fordon från Storsjöstråket som i de övriga scenarierna inte lyckas ta 
sig ut på Strandgatan, då de måste lämna företräda. Detta är förmodligen är en 
modellteknisk aspekt, då korsningen har ett högt motstånd i trafikmodellen. 

• Ett tydligt resultat av förändring på Rådhusgatan är minskning av trafik som sker på 
Rådhusgatan mellan Biblioteksgatan och Artillerigatan. Minskningen är som störst i 
södergående riktningen där den varierar från 21 till 33% mellan de olika scenarierna.
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Trafikflöden för nulägesmodellen (2018), Eftermiddag

• I figuren till höger presenteras trafikflöden för eftermiddagens 
rusningstimme för nuläget (2018).

• I följande Slides presenteras skillnaden av trafikflödet i 
jämförelse med nuläget.
– Grönt = Ökning av trafik i jämförelse med nuläget (2018)
– Rött = Minskning av trafik i jämförelse med nuläget (2018)
– Linjernas storlek avgör storleken på förändringen
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JA2018 – UA1-2018
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• Följande differensfigurer till innehåller väldigt mycket 
information. Rådet blir därmed att analysera de större vägsnittet. 
Nedan summeras de dominerande förändringarna.

• Tydlig minskning längs hela Rådhusgatan, norr om Tullgatan.

• Ökning på Köpmansgatan, samt vid kvarteren närmsta 
Köpmansgatan, samt ökning på Södra Gröngatan och 
Regementsgatan

• Söder om Tullgatan väntas en ökning av trafik, vilket kan vara en 
effekt av förändringen norr om Tullgatan. Utformningen på 
Rådhusgatan söder om Tullgatan är oförändrad i 
utformningsalternativen, alltså består av ett körfält i respektive 
riktning.

• Måttlig minskning på Biblioteksgatan, där trafiken sprids över 
flera vägar, men framförallt på mindre gator norr om 
Biblioteksgatan och på Stuguvägen söder om Biblioteksgatan

• Den kraftiga ökning om 176 fordon på Storsjöstråket beror på en 
modellteknisk aspekt i trafikmodellen. Korsningen Storsjöstråket 
och Strandvägen har eventuellt ett överskattad motstånd, vilket 
medför att resenärerna väljer att resa söderut på Storsjöstråket.

Eftermiddag 16:00 – 17:00



JA2018 – UA1-2030
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• Tydlig minskning längs Rådhusgatan, i närheten till 
förändringen, framförallt i sydgående riktning.

• Minskning på Biblioteksgatan i östgående riktning, trafiken 
flyttas förmodligen över till bland annat Samuel Permans Gata.

• I övrigt liknande förändringar som för UA1-2018

• Generell ökning överlag i nätverket. Vissa platser uppvisar 
reducerade flöden jämtemot nuläget trots att inga lokala 
förändringar har skett på plasten. Ett exempel på detta är söder 
om cirkulationen på Brunflovägen. Dessa skillnader är relativt 
små och har sin förklaring i att trafik förflyttas till följd av lokalt 
dominanta flöden i korsningar som är hårt belastade, vilket gör 
att underordnade flöden väljer att ta ändra möjliga vägar.

Eftermiddag 16:00 – 17:00



JA2018 – UA1-2030_k
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• Trafiken antas generellt minskas med 19% i nätverket

• Ökningen vid utfarten från Storsjöstråket och Strandvägen i 
norrgående riktning är en modellteknisk aspekt av att trafiken 
inte lyckats ta sig ut från korsningen i modellen. Denna ökning 
bör tolkas med viss försiktighet.

• Överlag en minskning i hela nätverket förutom i östlig riktning på 
Färjemansgatan och Tullgatan, samt på Rådhusgatan söder om 
Tullgatan i södergående riktning. När trafiken minskas i vissa 
känsligt hårt belastade korsningspunkter, så väljer 
trafikströmmar som underordnat prioriteringsmässigt att 
trafikera dessa punkter mer. 

Eftermiddag 16:00 – 17:00



JA2018 – UA2-2018
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• Relativt likt resultaten från UA1-2018, men inte lika stor effekt

• Omruttningseffekterna skiljer sig i det lokala nätverket jämfört 
med utredningsalternativ 1. Men överlag är tendenserna 
detsamma.

Eftermiddag 16:00 – 17:00



JA2018 – UA2-2030
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• Minskning längs Rådhusgatan, i närheten till 
nätverksförändringen, framförallt i sydgående riktning.

• Kraftigt minskning på Biblioteksgatan trafiken flyttas 
förmodligen över till bland annat Samuel Permans Gata.

• I övrigt liknande förändringar som för UA1-2030

Eftermiddag 16:00 – 17:00



JA2018 – UA2-2030_k
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• Trafikvolymerna antas generellt minskas i hela nätverket. 
Efterfrågan i hela modellen minskar med 19%.

• Den tydligaste minskningen är på Biblioteksgatan, där en stor 
del av trafiken istället flyttas till Fältgrändsgatan.

• Resultaten visar även på en ökning på Köpmansgatan samt på 
vissa delar av Strandvägen i östgående riktning.

Eftermiddag 16:00 – 17:00



Slutsats och rekommendationer
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• Resultaten i samtliga scenarier visar på att en avsmalning på Rådhusgatan tillsammans med ett Shared Space område 
utanför Gustav den III torg medför en minskning av trafik på Rådhusgatan och då främst i anslutning till 
nätverksförändringen. 

• Resultaten visar även på att en stor del av trafiken överflyttas till Köpmansgatan och Regementsgatan som är parallella 
gator med Rådhusgatan på västra respektive östra sidan. Dessa gator sträcker sig igenom hela Östersunds centrum. 

• Det sker förmodligen en överflyttning från Biblioteksgatan till parallella vägar, framförallt Stuguvägen i söder och 
Fältjägargränd i norr.

• Då avsmalningen sker norr om Biblioteksgatan flyttas en hel del av trafik på Biblioteksgatan och indirekt Rådhusgatan 
till Fältjägargränd och Stuguvägen

• Utformningsalternativ 2 ger något större effekt än utformningsalternativ 1, speciellt i anslutning till området där 
förändringen planeras att ske. Men överlag är tendenserna densamma. 

• Utformningsförändringen har en liten effekt summerat under dygnets alla timmar, då den inte påverkar nätverket så 
mycket under lågtrafikperioder. Den har som störst effekt under dygnets högst belastade perioder, det vill säga 
morgonens och eftermiddagens rusningstider. Där förändringen har som störst effekt rör det sig om skillnader på cirka 
15-20% av trafiken. Överlag blir det effekter över hela nätverket, både positiva och negativa till följd av att vissa 
korsningar har är hårt belastade under rusning.

• Det finns ingen indikation på att belastningen i nätverket överlag är så pass kritiskt att det föreslagna åtgärderna inte 
kan utföras. Dock kvarstår det att utreda huruvida enskilda korsningar är hårt belastade eller ej.




