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Abstract 

This study examines the importance of road connection to the hotel businesses 

of a destination. Many destinations request a reconstruction of a connected road 

route due to different reasons. In this case, the highway E4 Sundsvall has 

undergone a road route change. The main reason why this action was requested 

was because the highway was affecting people's health from vehicle emissions, 

due to being located too close to the society. This study intends to examine the 

direct effects of the rerouting of the road.  

The road that earlier passed through the center of the city is now located outside 

of Sundsvall. This relocation was conducted mainly due to high amounts of 

emissions from passing vehicles. Other factors were however also included in 

the decision to reroute the road. A lot of research shows that there is a strong 

connection between transport and tourism. This could indicate that this new road 

location might affect the tourism flow to Sundsvall in a negative way since less 

people now have to drive through the city. To examine this case, documentation 

from the project have been studied to understand the expected outcomes of the 

project. Previous research studies has also been used to gain a deeper 

understanding of the subject, so that comparisons and analyses can be made in 

this paper. Passenger statistics across the bridge of Sundsvall has also been 

collected. This data is used to see the activity on the road, and thus be able to 

draw back to the purpose of the study. The results however shows that the hotel 

market in Sundsvall has seen a rise in guest nights and occupied rooms since the 

new road construction. The project of Sundsvall E4 and previous studies implies 

the development of a destination. In conclusion, the increase in hotel sales might 

be linked to city development. This means that in the end, the road route change 

seems to have a positive connection to the hotel market in Sundsvall, not 

directly but indirectly because of the changes the city has undergone due to the 

relocation of the new E4 highway. 

Keywords: hotell, turism, vägomdragning, Sundsvall, planeringsdokument 
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1. Inledning 

Genom den starka inkomstutvecklingen i Sverige (Statistiska centralbyrån, 

2012) och ökningen av antalet semesterdagar har människor nu både pengar och 

tid att resa bort mer frekvent. Vi har i och med detta blivit allt mer mobila av 

oss, och turism kopplat till transport har därför blivit en stor del av människans 

liv. Det vanligaste transportalternativet som vi människor använder oss av idag 

är personbilen (Duval, 2007, s. 106). De möjligheter som personbilen ger oss är 

att kunna ta oss till platser när vi själva vill det, samtidigt som vi även till viss 

del har möjlighet att styra över kostanden för resan. I april år 2016 

nyregistrerades 35 245 personbilar, vilket är en summa som har ökat med 10% 

från motsvarande period föregående år (Statistiska centralbyrån, 2016). 

Efterfrågan på personbilar ökar alltså frekvent, och idag är det även vanligt att 

hushåll har fler än en bil.  

Stena Line (2015) har gjort en studie angående bilsemesterplaner för år 2015, 

för att ta reda på hur Svenskarnas bilsemestervanor ser ut. Studien visade att 

frihet och flexibilitet är de största anledningarna till varför personbilen är det 

populäraste transportalternativet, precis som Duval (2007, s.104-105) också 

argumenterar för. Studien visade även att flest människor väljer att vara borta 1 

vecka på sin semester (Stena Line, 2015), vilket indikerar på att resan kan kräva 

övernattningsmöjligheter för resenärerna.  

Turismen är en starkt växande sektor som har ökat totalt 4,4% runt om i världen 

under 2015 (Tillväxtverket, 2016). I Sverige har turismen visat på en stark 

utveckling med 10,4% ökning av antalet utländska gästnätter, samt en generell 

ökning från föregående år (2014) av övernattningar i Sverige med 7,1% som året 

2015 därmed uppgick till 60 428 360 övernattningar. I hela landet har även  

logiintäkterna ökat med ca. 1,8 miljoner kronor. 

Gällande logimarknaden är hotell den logiform i Sverige som är populärast 

bland övernattande gäster (Lundmark et al, 2011, s. 110). Andelen kommersiella 

gästnätter uppgick för hotellsektorn till 80% av marknaden år 2009. Om man ser 

till vilka typer av människor som övernattar så står privatresenärerna för den 

största ökningen under de 4 första månaderna (första tertialet) under året 2015 

(Visita, 2016a). Ökningen av hotellrumskapaciteten har dock inte varit lika 

progressiv, men detta har däremot inneburit att hotellbeläggningen därigenom 

varit högre (Visita, 2016a). Under det andra tertialet har delvis även 

affärsresenärerna stått för ökningen av den svenska hotellmarknaden. En 

förbättring i konjunkturen har delvis varit med och bidragit till den generella 
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ökningen för hotellmarknaden, och Visita som gjort dessa hotellrapporter har 

uppskattat det fortsatta året 2015 till att fortsätta gå i en positiv 

utvecklingsrikninging. Även under 2016 bedömer Visita att utvecklingen 

kommer vara positiv, dock i en lägre takt (Visita, 2016b).  

Med hänsyn till detta kan man anta att turismen går i en positiv 

utvecklingsriktning utifrån de tidigare studierna som gjorts. I tidigare studier har 

även vägen tagits upp och argumenterats för att vara länken mellan turisten och 

destinationen (Géza och Lóránt, 2010), vilket därmed kan ses som en viktig 

aspekt i turismutvecklingen. Den fråga som därför blir intressant att studera är 

kring hur förändrade väglänkar kan påverka turismen på en destination.  

Nyligen gjordes en omdragning av motorvägen E4 Sundsvall, som innebar att 

vägen flyttades från att gå igenom stadens centrum till att gå utanför staden. 

Med sina dryga 30 000 förbipasserande fordon varje dag (Vägverket, 2013) kan 

en vägomdragning ses som en opassande lösning i förhållande till 

besöksnäringen i Sundsvall stad eftersom oplanerade besök och övernattningar 

kan minska genom att färre passerar genom staden. Genom att studera 

destinationen utifrån ett turismperspektiv är det möjligt att se vilken betydelse 

vägen har i turismutvecklingen för destinationen.  

1.1 Problemformulering 

Vad som går att utläsa från kurslitteratur och andra källor är att turismen är 

starkt sammankopplad med infrastruktur (Ex. Géza och Lóránt, 2010). Utifrån 

ett turismperspektiv är inte vägomdragningar alltid lika attraktiva, då vägar dras 

om till att lokalisera sig utanför orten. Man skulle kunna säga att det finns två 

sidor av samma mynt, där den ena sidan visar på att turismen är starkt 

sammankopplad med vägar och därför positiv då tillgängligheten ökar (Duval, 

2007, s. 90-118), vilket innebär att en förflyttning av vägen skapar en sämre 

tillgänglighet för potentiella besökare till Sundsvall. Den andra sidan visar på att 

det finns många negativa effekter med stora vägar i städer, eftersom bl.a. 

avgaser, trängsel och dålig trafiksäkerhet skapar en sämre tillvaro för människor 

i staden (Vägverket region mitt, 2009d). 

Beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån så väger den ena sidan av 

myntet tyngre. I denna studie är det hotellturismens påverkan utav 

vägomdragningen som ska studeras, vilket gör att denna studie kommer 

analyseras utifrån ett turismperspektiv. 



8 
 

1.2 Studiens fokusområde 

I och med de olika omdragningarna av E4:an i Sverige har många svenska orter 

och städer påverkats på ett eller annat sätt, genom exempelvis företag som 

gynnats och missgynnats av förändringen i form av ökade eller minskade kunder 

och besök. Genom denna studie är det möjligt att ta en närmare titt på en av 

dessa orter för att se hur denna plats har påverkats då en väg har förflyttats. 

Eftersom turism är ett brett spektrum som innefattar olika branscher har en 

avgränsning gjort där studiefokuset gällande turismpåverkningen utifrån 

vägomdragningen kommer ligga på hotellmarknaden i den valda orten 

Sundsvall. Sundsvalls hotellmarknad är centrerad i centrum vilket gör att denna 

marknad troligtvis har påverkats på ett eller annat sätt av att E4:an inte längre 

går genom centrum. 

2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om vägomdragningen i Sundsvall har 

medfört direkta effekterna på hotellmarknaden i Sundsvalls centrum. Dessa 

effekter kommer att jämföras med hur omdragningens förväntade följder har 

behandlats i planeringsdokument.  

2.1 Frågeställningar  

1. Hur har hotellbeläggningen och antalet gästnätter förändrats mellan år 2010-

2015? 

2. Har passerande fordon över Sundsvallsbron ökat eller minskat mellan 

februari 2015 och januari 2016? 

3. Vilka effekter av vägomdragningen var förväntade enligt projektet 

planeringsdokument, och hur kan dessa effekter påverkat Sundsvalls turism? 

3. Teori 

3.1 Turism och transport 

Lohmann och Pears (2012) hävdar att en stor anledningen till ökningen av 

turismen är på grund av transportutvecklingen.  

För att en plats ska ses som en attraktiv destination finns det fyra områden som 

måste fungera tillsammans (Lundmark et al, 2011, s. 13-14). Det första området 

som måste finnas är attraktioner. Detta kan många gånger vara den primära 

anledningen för resan, exempelvis Liseberg i Göteborg. Det andra området som 

måste finnas är ett utbud av service, kommersiellt boende och restauranger. Den 
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tredje delen är kommunikationer. En destination bör besitta goda 

kommunikationer, vilket syftar till att det ska vara lätt att ta sig till 

destinationen. Fjärde och sista området handlar om kommunikation ut till 

människor. Denna del syftar till att det bör finnas goda informationsmöjligheter 

när det handlar om; marknadsföring och paketering, distribution samt när det 

kommer till försäljning av turismprodukten. Dessa delar behövs alltså för att 

människor ska lockas till att besöka en destination.  

Lundmark (2011, s. 57) hävdar också att "Utan transporter, ingen turism". 

Transporter behövs för att människor överhuvudtaget ska kunna förflytta sig till 

platser och därmed kunna vara turister. Det dominerande transportalternativet 

idag är personbilen, vilket 2008 hade 75% andelar utav alla transportalternativ 

(Lundmark et al, 2011, s. 60). De typer av turister som använder bilen som 

transportsätt till sin tänkta destination domineras utav fritidsresande (Lundmark 

et al, 2011, s. 62). Det som gör bilen till en sådan populärt val av färdmedel är 

just flexibiliteten av att kunna åka när man vill och när man vill. Upp till 60 mil 

dominerar personbilen som transportsätt (Lundmark et al, 2011, s. 61), vilket är 

ett relativt långt avstånd att transportera sig. Även Duval (2007, s. 106) hävdar 

att den största andelen resande väljer personbilen som transportsätt när de ska 

resa längre distanser. Över 60 mil börjar dock andra transportalternativ bli mer 

lockande (Lundmark et al, 2011, s. 61). 

Kopplat till Sundsvall är det logiskt att anta att de flesta besökare reser dit med 

bil. Sundsvall har ingen flygplats i staden, utan den närmaste ligger i Timrå, 21 

km därifrån (Sundsvall Timrå Airport, 2015). Ett fordon för att ta sig från Timrå 

till Sundsvall är därefter nödvändigt. Sundsvall har däremot en tågstation. Men 

beroende på vad besökarna vill göra i staden så kan behovet av biltransport 

uppstå. Argumenten kring att bilen är det mest flexibla transportmedlet kan 

därmed vara av stor betydelse för vad man vill göra på destinationen och därmed 

väger in gällande valet av transportmedel. 

Utifrån tidigare nämnd forskning i denna studie så väljer människor att resa med 

bilen då resan är upp till 60 mil. Att applicera detta på Sundsvall i Sverige 

innebär att radien ungefär skulle sträcka sig från Boden till Linköping. Detta är 

en sträcka som innefattar en stor del av Sverige. Detta betyder att teorin om att 

människor väljer bilen upp till 60 mil innefattar många människor inom den 

radie som Sundsvall har. Många människor skulle därför kunna antas välja bilen 

när de reser till Sundsvall. 
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3.2 Faktorer som påverkar människors resande 

Distance decay är en teori som menar att det geografiska avståndet har en stor 

betydelse i människors val av resande (Duval, 2007, s.71-72). Kortare avstånd 

ökar resandet och bidrar till attraktivitet och en ökad tillgänglighet på 

destinationen. Denna teori är därför viktig inom turismen då den visar hur 

avståndet påverkar resenärers val i sitt resande. Utifrån denna teori kan man 

koppla utfallet i Sundsvall utav omdragningen och se om teorin har betydelse för 

hur människor prioriterar och reser.  

Turismforskare har undersökt människors motiv för resor genom att kolla på 

push- och pullfaktorer (Lee et al, 2012). Pushfaktorer är sådana faktorer som 

finns inom människan själv. Det skulle exempelvis kunna vara människans 

värderingar eller personligheten som styr valet av destination. Pullfaktorer är 

däremot vad som lockar oss människor. Detta skulle kunna vara bra 

marknadsföring som får oss att vilja besöka destinationen men även en bra 

tillgänglighet till och på destinationen som lockar människor (Géza och Lóránt, 

2010).  

Det som får oss människor att välja eller välja bort en destination är inte helt 

enbart på grund av avståndet. Avståndet är enbart en faktor i beslutet kring resan 

(Lee et al, 2012). Människor ser och upplever även fördelar kontra kostnader på 

olika sätt, vilket innebär att det inte finns något standardiserat mått på vilket 

avstånd människor väljer bort destinationer. Det är alltså högst individuellt vad 

människor själva anser är av värde och inte.  

I och med denna hypotes så innebär det att omdragningen av E4:an bör resultera 

i att färre människor väljer att köra in i Sundsvall vilket i sin tur skulle kunna 

leda till att färre människor övernattar i staden. Detta för att avståndet nu mellan 

Sundsvalls centrum och E4:an är längre och tillgängligheten därmed kan ses 

som att den har försämrats.  

Tillgänglighet är också en faktor som bör tas upp i denna studie då tillgänglighet 

som tidigare nämnt är starkt sammankopplad till transport (Géza och Lóránt, 

2010, s. 668). Inom turism är tillgängligheten distansen mellan målet och 

startpunkten, och mäts genom tid eller avstånd. En förbättring av 

tillgängligheten i och med vägomdragningen är sålendes möjlig. Om 

omdragningen skapar ett bättre trafikflöde på vägen i centrum kan detta ses som 

att tillgängligheten är bättre då restiden på vissa sträckor minskar vilket därmed 

inte ökar den totala restiden till staden trots att vägen är placerad längre från 
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centrum. Tillgängligheten till Sundvall kan på så vis potentiellt ses som 

förbättrad. 

3.3 Tidigare studier  

Denna studie har som studiefokus riktat in sig på vägar och människor som 

reser, och genom detta har likande studier studerats för att nedan kunna 

sammanfattas. 

Vad tidigare studier generellt visar på är att turism och transport är starkt 

sammankopplade med varandra (ex. Lohmann. G och Pearce. D., G., 2012). För 

att besöka och övernatta på en destination behövs någon form av transport för att 

kunna ta sig till platsen. Detta kräver i sin tur även transportsträckor, som i 

denna studie fokuserar på vägar. Denstadli och Jocobsen (2011) argumenterar 

för att själva vägen har en betydande roll för upplevelsen av resandet. 

Därigenom bör ansvariga och planerare inom vägläggning sträva efter att 

förbättra vägkvalitén och skapa en attraktiv väg att färdas på genom att bl.a. 

anpassa vägläggningen till attraktiva miljöer som gör bilfärden mer intressant. 

Dessutom ökar möjligheten att användarna av vägen vidare rekommenderar den 

för nära och kära, vilket i sin tur kan öka användningen av vägen som 

transportsträcka. Studier visar även att en förändrad infrastruktur kan komma att 

påverka tillgängligheten till destinationer (Álvarez-Herranz och Martínez-Ruiz, 

2012) där mindre regioner har en större risk att bli påverkade av sämre 

tillgänglighet. Större mer utvecklade regioner påverkas däremot inte alltid i lika 

hög grad av en förändrad infrastruktur, då större regioner ofta har många andra 

attraktiva faktorer som trots förändrad infrastruktur lockar människor till 

platsen. 

Transport ses som en fundamental del för turismens existens, och vägar kan 

därmed ses som en länk mellan turister och destinationer. Många turister 

tenderar att välja destinationer baserat på de möjligheter som finns på området, 

vilket gör att tillgänglighet kan bli ett avgörande för resan om två destinationer 

exempelvis har liknande utbud. Internationella turister är mer benägna till att 

föredra bättre tillgänglighet än inhemska turister. Det visar sig genom en hög 

koncentration av utländska turister på ett fåtal områden, jämfört med de 

inhemska turisterna som är jämnt utspridd över landet (Géza och Lóránt, 2010)  

Bilen beskrivs som en problemområde på många sätt, där miljöförstörelse är ett 

stort problem (Kent. J., L., 2014) Dock används bilen i en bred utsträckning, där 

Kent vidare i sin studie tar upp vad många andra studier också tar upp, 
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begreppen; flexibilitet, frihet och tillförlitlighet som starka motiv till att använda 

bilen. Även tidsdimensionen har betydelse för valet av transportmedel, och då 

bilen ses som en tidssparare är den ofta ett lämpligt val. Bilen ses även som en 

integrerad del av människors vardag då man har möjlighet att resa vart man vill, 

när man vill. Dessutom är bilen ett transportmedel som även skapar större 

tillgänglighet för människor att specifikt ta sig till de perifera områdena och 

därmed skapa en större spridning kring i resandet (Koo, Wu och Dwyer, 2010)  

Destinationen i sig beskrivs skapa drivkraft genom att utveckla platsen så att den 

ses som mer attraktiv att besöka. I Frankrike visar en studie av Barros et al. 

(2011) att det främst är hav, sol, bad och stränder, men även utvecklingen av 

exempelvis temaparker, museum, naturparker osv som skapar attraktivitet.   

3.4 Tidigare erfarenheter av vägomdragningar 

För att gräva djupare i tidigare forskning, har två studier sammanfattats och 

beskrivits mer ingående för att kunna jämföras med studiens resultat.  

2011 gjordes en studie kring hur Iggesund, en tätort i Hudiksvalls kommun, har 

påverkats utav omdragningen av E4:a (Kristensson, 2011). Då E4:an tidigare 

gick genom tätorterna Enånger, Njutånger och Iggesund, men numera går väster 

om dessa orter har studien fokuserat på att undersöka hur förändrade 

trafikflöden påverkar turistnäringen. Anledningen till omdragningen grundade 

sig i att öka trafiksäkerheten och framkomligheten och samtidigt förbättra 

boendemiljön för de människor som bor längst den gamla vägen. I och med 

omdragningen av den nya E4:an har trafikströmningen längst den gamla vägen 

minskat radikalt. Resultatet i studien visade att den förändrade 

trafikomläggningen har påverkat Iggesund negativt genom de förlorade 

inkomster som kundtappet har bidragit till. Det är dock inte enbart negativa 

effekter som har visat sig, utan även positiva i form av att företag blivit tvungna 

att utveckla sin verksamhet för att inte behöva lägga ner. En mer noggrann 

undersökning har gjort på verksamheten Camp Igge, som valde att inrikta sig på 

idrottsturism. Författaren argumenterar för att om visionen skulle lyckas kan 

detta påverka andra företag att vilja ta efter och utveckla sina verksamheter. En 

förändring i trafikflödet som påverkar orter genom ett förminskat trafikflöde kan 

därför ses som negativ till en början innan verksamheter tar vara på situationen 

genom att göra någonting positivt utav det, som i det här fallet att utveckla sin 

verksamhet till det bättre för att passa in i det nya förhållandet som har skapats. 

En annan studie har gjorts kring betydelsen av Söderslättetableringen samt 

Umeåprojektet kopplat till handeln i Umeå (Tjärnström, 2013).  
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Umeåprojektet påbörjades 1997 med anledning av att det gick två europavägar 

igenom stadens centrala delar. För att bekämpa den dåliga luftkvaliteten, 

trafiksäkerheten och den begränsade framkomligheten var tanken att bygga en 

ringled runt Umeå. Projektet har hittills medfört att Norra och Östra länken, som 

flyttat E4an från centrum till öst om staden, invigdes 2012. Västra länken 

beräknas stå klar 2017. Söderslättsetableringen vid Umeås södra infart är en 

direkt konsekvens av Umeåprojektet, och har medför att ett nytt handelsområde 

där ett av världens starkaste företag, IKEA, etablerat sig. Även Avion (tidigare 

IKANO-varuhuset) är belagd på Söderslätt. Det betyder att Umeå nu har fyra 

handelsområden utanför stadskärnan.  

Tjärnströms studie menar att då Söderslätt är belagd endast 2 kilometer från 

centrum förväntas det bidra med en positiv påverkan på Umeås näringsliv. Fler 

personer från närliggande städer så som Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik 

tros i större utsträckning åka till Umeå som så kallade shoppingturister, vars mål 

med resan är att köpa saker och därmed spendera pengar inom handeln. Därav 

kan hela näringslivet gynnas då möjligheten till att skapa turismpaket finns där 

hotell och ett besök på Norrlandsoperan eller Folkets hus kan inkluderas. Det 

finns även möjlighet att lyfta fram stadens pubar och restauranger i syfte att visa 

stadens attraktiva sida.  

Omdragning av europavägarna bedöms kunna skapa överväldigande positiva 

effekter, dock kan vissa företag få det svårare framöver. IKEAs etablering kan 

medföra att många företagare omlokaliserar sig, och företag kan därför få en 

aktör som kommer rita om kartan i Umeå. 

4. Metod  

4.1 Val av metod 

Metoden som har använts i denna studie har grundat sig i kvantitativ data 

tillsammans med en granskning av planeringsdokumenten för projektet kring E4 

Sundsvall. Studien syftar till att undersöka vad som faktiskt har hänt med 

turismen i Sundsvall i praktiken. Detta genom att granska statistik och jämföra 

med de förväntade utfallen kring projektet samtidigt som tidigare studier och 

teorier vävs in och analyseras. Studien undersöker även de direkta effekterna av 

omdragningen av E4:an utanför Sundsvall, vilket innebär att de huvudsakliga 

åren som studien syftar till att studera är 2014 till 2015. Då E4 Sundsvall 

invigdes 18 december 2014 (trafikverket, 2014e) kan året 2015 därmed 

användas som ett jämförelseår.  
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Studien är baserad på litteratur, tidigare studier inom området, 

planeringsdokument och statistik, för att kunna jämföra verklighetens utfall mot 

förväntade utfall och studier inom området. Denna litteraturstudie bygger på vad 

projektets plan och tidigare forskning har kommit fram till och vad andra studier 

har undersökt och kommit fram till, som därmed kan relatera till denna studie. 

Metodsyftet är att de faktiska siffrorna för effekten av studieområdet ska kunna 

förklaras och analyseras genom tidigare forskning och det planerade utfallet 

utifrån planeringsdokumenten.  

4.2 Datainsamling och analysmetod 

Den främsta datainsamlingen relaterat till information kring Sundsvalls 

vägomdragning har hämtats från trafikverkets hemsida som är en 

trafikmyndighet och arbetar kring dessa typer av frågor och projekt. 

Sundsvallsbron har en avgiftsplikt för passerande trafikanter 

(Transportstyrelsen, 2015) vilket gör att statistik på passerande fordon över bron 

förs. På transportstyrelsens hemsida (Transportstyrelsen, 2015) finns statistik på 

antalet passagerare över Sundsvallsbron samt hur många av dessa fordon som 

varit av utländskt ursprung. Denna statistik har förts på månadsbasis, vilket gör 

att diagram kan tas fram på förändringen i fordonsströmningen över bron. 

Statistiken har använts för att studera hur ett förändrat trafikflöde, genom den 

nya bron kan ha påverkat hotellmarknaden i Sundsvall. En ökad aktivitet över 

Sundsvallsbron skulle kunna tyda på att flera människor väljer att inte åka in i 

Sundsvall då de väljer att passera den första infarten mot staden. Å andra sidan 

kan en ökning av passerande fordon över Sundsvallsbron innebära en generell 

ökning av turister på vägen. Motivet med resan för dessa människor är dock 

okänt. Men genom att undersöka fordonsstatistiken och kolla om det finns 

likheter med inkvarteringsstatistiken kan kopplingar och antagelser göras.  

Inkvarteringsstatistik över Sundsvalls hotell för åren 2010 till 2015 tilldelades 

från Peter Sagebro (Statistiska centralbyrån, 2010 till 2015), tillväxtsamordnare 

för besöksnäringen på landstinget västernorrland. Denna statistik har använts för 

att ta fram diagram och för att där kunna se hur utvecklingen sett ut gällande 

beläggning och gästnätter i Sundsvall. Denna statistik har gett en bild av i vilken 

riktning Sundsvalls övernattande rör sig. Statistiken har använts för att 

undersöka om det går att se om det skett direkta effekter på hotellmarknaden i 

Sundsvall. En ökning eller minskning i statistiken för året efter omdragningen 

skulle kunna indikera på att vägen har haft påverkan på hotellmarknaden i 

Sundsvall. Andra faktorer runtomkring är däremot nödvändiga att kolla på för 
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att inte enbart basera sin antagelse på en faktor, när andra element också kan 

påverka, som exempelvis evenemang på destinationen. 

Utöver hotell- och trafikstatistik har även planeringsdokument för projektet 

kring omdragningen av E4:an (Trafikverket, 2013) använts i studien. E4 

projektet är indelad i två mindre projekt (Stockvik - Skönsberg och Myre - 

Stockvik) och denna studie har i och med detta fokuserat på den 

dokumentsamling som passerar utanför Sundsvall vilket är mellan Stockvik och 

Skönsmon. Dessa dokument innehåller planritningar kring omdragningen, hur 

vägen sett ut tidigare kontra hur den planerats se ut när projektet är klart. 

Dokumentsamlingen innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 

projektet samt ett gestaltningsprogram som finns med för att skapa förståelse för 

alla inblandade och skapa en samsyn för projektets syfte. Även förstudier inför 

projektet och kompletterade vägutredningar finns också tillgängliga att läsa och 

ta del av.  

Dokumentsamlingen innehåller allt om projektet och har i denna studie 

analyserats översiktligt för att få en uppfattning om projektets förväntade utfall 

och planer. För denna studie har fokuset legat på miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB), arbetsplanen och gestaltningsprogrammer, då de är de största 

huvudsakliga dokumenten i samlingen. Dessa dokument ger en klar bild av vad 

som är förväntat och planerat med omdragningen och används därför i denna 

studie.  

Kartor har också använts i denna studie för att på ett visuellt sätt kunna visa hur 

omdragningen skett för att lättare kunna ge läsaren en inblick i situationen.  

4.3 Avgränsning 

E4:an är en Europaväg som sträcker sig genom nästan hela Sverige. Flera 

projekt kring omdragningar och ombyggnationer av denna väg har därmed gjorts 

och planeras att göras (Trafikverket, 2015) och som därmed påverkat och 

kommer att påverka flera orter och dess turismnäring. På trafikverkets hemsida 

kan man läsa om alla vägprojekt i Sverige. Studien har gjort avgränsningen att 

enbart kolla på orten Sundsvall  då det är ett mycket omtalat projekt där bygget 

av Sundsvallsbron har resulterat i Sveriges längsta motorvägsbro (Trafikverket, 

2014d).  

Staden Sundvall har sedan 2007 officiellt kännetecknats som Norrlands 

huvudstad, där Sundsvalls kommuns hemsida (Årtal?) har definierat begreppet 

som; "En huvudstad är händelsernas centrum. Där finns folkliv, nöjen och 



16 
 

utbud. Där pågår saker och där finns många valmöjligheter". Sundsvalls stad är 

därmed en plats i rörelse som ger besökare ett stort utbud av omväxlande och 

attraktiva aktiviteter och bekvämligheter. I och med detta blir staden Sundsvall 

ett intressant studiefokusområde. Genom att kalla en stad för huvudstad över 

flera regioner, där ca. 30 000 fordon passerar stadens kärna varje dygn, 

(Vägverket, 2013) och därefter flytta huvudleden utanför staden så måste denna 

händelse med största sannolikhet haft en påverka på Sundsvall som stad i 

antingen en positiv eller negativ bemärkelse. Genom att undersöka effekterna av 

denna E4-omdragning utanför Sundsvall är därför intresseväckande då detta ger 

en indikation på hur turismen i en större och betydande stad kan påverkas utifrån 

ett sådant pass stort vägprojekt. 

För att kunna studera denna händelse kring omdragninigen av E4:an utanför 

Sundsvall, så var en avgränsning varit nödvändigt att göras. Den totala sträckan 

av E4:an som har byggts om sträcker sig från Skönsberg till Myre. Studien har 

dock avgränsat sig till arbetsdokumenten för sträckan Skönsberg-Stockvik, 

projektet är uppdelat i två delar (Skönsberg-Stockvik och Stockvik-Myre). 

Sträckan mellan Skönsberg och Stockvik är den sträcka som passerar utanför 

Sundsvall och därmed den sträcka som är intressant att kolla på. Den sträcka 

som specifikt är intressant att kolla på i denna studie är sträckan som 

Sundsvallsbron är beläget på. Denna brosträcka byggdes för att kunna avlasta 

Sundsvalls centrum med ca. 10 000 fordon per dygn (Trafikverket, 2014c). Det 

är alltså denna sträcka som blir intressant att kolla på eftersom denna brosträcka 

i stort sett har bytt ut den tidigare sträckan som gick genom Sundsvalls centrum. 

En ytterligare avgränsning i studien har gjort kring begreppet "effekten på 

turismen". Turism innefattar många olika delar, som bl.a. boende, handel, mat 

och dryck och transport (Lundmark et al, 2011). Det är svårt att ta med alla 

dessa faktorer eftersom det i sig även är problematiskt att särskilja  

turismaktiviteter från icke turistiska aktiviteter. Att rikta in sig på en 

turismrelaterad faktor kan därmed göra studien mer lättsam och mer ingående på 

ett specifikt ämne inom turismen och därmed undvika att åstadkomma en 

urvattnad och grundlig studie. I denna studie specifikt har därför 

hotellmarknaden valts som inriktning och fokuspunkt, då många hotell i 

Sundsvall är lokaliserade i stadens centrum med närhet till den gamla E4:ans 

sträckning. 
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4.4 Etiska principer 

I denna uppsats har till största del officiella dokument använts, och etiska 

principer är därmed ingenting som blir aktuellt att diskutera i studien.  

4.5 Begränsningar 

Begränsningar i denna studie är just kring ovetskapen kring vad människor reser 

i för syften. Detta påpekar även Géza och Lóránt i sin artikel kring turism och 

tillgänglighet (2010). Det är nästintill omöjligt att i praktiken stoppa alla bilar 

längst E4:an och föra statistik på vilka som reser i turistsyften och vilka som inte 

gör det. Antagelser måste därför göras.  

Utifrån tidigare forskning och tidigare studier är det däremot möjligt att på ett 

trovärdigt sätt anta saker i praktiken, och förväntade utfall. Statistik kring 

passerande över Sundsvallsbron och andelar utländska fordon används här för 

att ge en indikation på resenärer som potentiellt reser i turistsyfte. 

Statistiken för gästnätter och belagda bäddarinnehåller hotellen i Sundsvalls 

kommun. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom alla hotell därmed inte är 

lokaliserade i Sundsvalls centrum. Majoriteten av antalet hotell i statistiken är 

dock lokaliserad i staden, vilket gör statistiken användbar och inte allt för 

snedvriden.   
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5. Resultat 

5.1 Bakgrund 

Det som har skett i Sundsvall är att E4:an som tidigare 

varit dragen genom centrala Sundsvalls nu är omdragen 

till att ligga ca. 1,5 km utanför stadens centrum (Se figur 

1). Planerna på omdragningen av E4:an fanns redan på 

1950-talet då de första utredningarna kring vägen gjordes 

(Trafikverket, 2014a) Det var dock inte förrän 2011 som 

det statliga projektet fick godkännande från regeringen att 

genomföras (Trafikverket, 2014b). Vägen planerades 

därefter finnas tillgänglig för trafik 2015 (Trafikverket, 

2015), med en 20 km lång ny sträckning öster om 

Sundsvalls centrum (Trafikverket, 2014a). Den nya 

sträckningen sträcker sig mellan Skönsberg och Stockvik, 

och innehåller 33 broar, där en av dem är den 2109 meter 

långa Sundvallsbron, som är tänk att finnas som avlastning 

för trafik till Sundsvalls centrum (Trafikverket, 2014c). 

De största anledningarna till varför en omdragningning 

varit aktuell för staden är på grund av de 

miljökonsekvenser och de trafikfarliga förutsättningar som medtrafikanter och 

fotgängare utsätts för (Sveriges riksdag, 2011). E4:an genom centrala Sundsvall 

skapade en hög trafikgenomströmning genom staden, vilket bl.a. bidrog till 

buller, avgasutsläpp, och trängsel. Med en ny sträckning av vägen planerades 

dessa negativa påföljder att reduceras kraftigt och bidra till förbättrad 

framkomlighet, förbättrad trafiksäkerhet och en förbättrad miljö. För att 

undersöka närmare de förväntade effekterna studeras nedan 

planeringsdokumenten som var skrivna inför projektet. 

5.2 Planeringsdokument 

På Trafikverkets hemsida finns en rad olika planeringsdokument skrivna inför 

projektet kring omdragningen av E4:an utanför Sundsvall. Dessa dokument 

innehåller förstudier, skisser och ritningar, en rad kompletterande studier, 

gestaltningsprogram, miljökonsekvensbeskrivning och självaste arbetsplanen för 

projektet.  

Figur 1, Vägomdragningen av E4 
Sundsvall. Källa: vägverket region 
mitt, 2008 
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Denna studie har fokuserat på att kolla på arbetsplanen, 

miljökonsekvensbeskrivningen och gestaltningsprogrammet, och beskrivs vidare 

nedan. 

5.2.1 Arbetsplanen 

Arbetsplanen (2009) innehåller en sammanfattning av tidigare utredningar och 

beslut kring projektet, där planerna på att bygga om E4:an har funnits sedan 

1950-talet, och där en rad olika förstudier och utredningar har gjorts fram till att 

den slutgiltiga arbetsplanen togs fram.  Syftet med omdragningen har alltid haft 

som huvudfokus att det ska bidra med en utveckling för Sudsvall stad och hela 

dess region.  

I syftet med projektet läggs stor vikt på utveckling och förbättring av de lokala 

och regionala förutsättningarna. En tanke med denna utveckling är att 

omdragningen av E4:an ska bidra med en möjlighet att i större utsträckning föra 

mer kollektivtrafik genom den centrala delen av Sundsvall, då ca. 10 000 fordon 

beräknas köra över Sundsvallsbron och därmed inte genom centrala Sundsvall. 

En utveckling av norra och södra kajen är också påtänkt och förväntad genom 

denna omdragning, likaså den förbättrade miljön, trafiksäkerheten och det 

förbättrade flödet som omdragningen också förväntas bidra med. Även en stor 

satsning på gång- och cykeltrafik planeras göras för att säkerhetsställa säkrare 

vägar för dessa transportalternativ. I arbetsplanen beskrivs även E4:an mellan 

Myre och centrala Sundsvall som en av Sveriges 100 farligaste vägar, då den är i 

ett dåligt skick, är strakt trafikerad, har många oskyddade trafikanter som 

passerar, samt i kombination med många korsningar och utfarter. 

Ett annat motiv för ombyggnationen har också varit att kunna skapa 

förutsättning för kommunens planer på att bygga ett nytt teaterhus i staden, samt 

att öka antalet bostäder längst med södra och norra kajen. I och med 

vägomdragningen skapas förutsättningar för exempelvis norra kajen att 

omvandla den nuvarande industi- lager- och kontorsdominerande miljön till att 

bli en stadsbebyggelse med bl.a. bostäder, jobb, handel och service.  

 Även möjlighet till utveckling av själva staden Sundsvall och dess koppling till 

hamnen och havet tas upp som en positivt bidragande faktor genom 

byggnationen av den nya E4:an. 

Antalet pendlare till och från Sundsvall uppgår till ca. 10 000 fordon per dygn, 

och strömningen in till Sundsvall innefattar då drygt 3000 pendlande till 

Sundsvall bosatta söder om Sundsvall, 4 500 pendlande bosatta inom nära orter 
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norr om Sundsvall (Bl.a. Timrå och Härnösand) samt pendlare norr om 

Sundsvall som uppgår till ca. 2 000 pendlare. 

För den befintliga E4:an innan omdragningen har också en idéstudie gjorts för 

att sätta upp en plan för hur man på bästa sätt kan anpassa vägen till att passa sin 

nya roll. Idéstudien innehåller bl.a. punkter som; förutsättningar för 

säkerhetsfrågor för trafikanter och gående, anpassa vägen för dess nya syfte, 

samt skapa förutsättningar för en turistväg med en attraktiv miljö och bättre 

tillgänglighet för kulturmiljö och rekreationsmöjligheter.  

Den 20 km nya sträckningen har delats in i fem 

mindre områden, där dessa består av; Skönsberg, 

Sundsvallsbron, Skönsmon, Fläsian - 

Kubikenborg och slutligen Stockvik - Bredsand 

(Se figur 2). Denna studies fokusområde är som 

tidigare nämnt inriktad på området precis utanför 

Sundsvall stad, vilket gör att de intressanta 

områdena att granska är Skönsbergsområdet och 

området över Sundsvallsfjärden. Inom 

Skönsbergsområdet beskriver arbetsplanen hur en 

cirkulationsplats ska byggas under den nya E4:an 

och koppla samman denna väg med de 

närliggande mindre vägarna, som exempelvis 

gamla E4:an in mot Sundsvall.  

Trafikprognoser har gjorts där den befintliga 

trafiken genom Sundsvalls stad visat på att 

kapaciteten är maxad. Vägen klarar alltså inte av 

mer trafik genom centrum. Studier visar även att 

många människor väljer andra vägar för att 

undvika den trafikerade E4-sträckan genom 

centrum. Om inte Sundsvallsbron byggs beräknas 

trafiken vid casinot i Sundsvall öka till 40 000 

fordon per dygn år 2030, vilket kan innebära 

skador på människor och miljö. Sundsvallsbron 

planeras bidra med att en stor andel tung 

lastbilstrafik flyttas ut från staden, vilket skapar möjligheter för att bygga om 

stadens kärna från en genomfartsväg till en stadsgata.  En fråga kring 

finansiering som arbetsplanen tar upp är gällande broavgiften för passerande 

Figur 2, Projektets fem indelade områden. Källa: 
Vägverket region mitt, 2009a 
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över Sundsvallsbron. Prognoser gällande detta har sett att avgiftens storlek 

kommer att påverka hur många som väljer att köra in i Sundsvall och därmed 

undviker att passera bron. 

I och med bygget av Sundsvallsbron beräknas framkomligheten inne i 

Sundsvalls centrum minska restiden med 10 till 20 minuter. Rörligheten längst 

vägen i staden kommer därmed att öka och skapa ett bättre flyt i trafiken för 

resenärer som väljer denna väg. Detta påverkar även kollektivtrafiken på ett 

positivt sätt då restiden minskar och därmed kan locka fler människor till att 

använda kollektiva transportmedel. 

5.2.2 Miljökonsekvensbeskrivningen 

I miljökonsekvensbeskrivningsdokumentet (Vägverket region mitt, 2009d) 

(MKB-dokumentet) beskrivs de effekter som projektet planeras påverka på de 

olika områdena som; människor, mark, kulturmiljö, växter, vatten, luft, klimat 

och landskap. Detta dokument finns till för att förbättra beslutsunderlagen, öka 

hänsynen till miljön och skapa möjlighet att välja den mest passande lösningen 

genom att förutse konsekvenserna utav projektet. Sträckan som denna MKB 

beskriver är mellan sträckan Skönsberg - Stockvik. 

MKB-dokumentet är indelad i olika kapitel som tar upp de olika delarna; 

(Vägverket region mitt, 2009c) Bakgrund och syfte, lagstiftning, tidigare 

utredningar och beslut, beskrivning av projektet, förutsättningar, 

miljökonsekvenser, miljömål, kommande sakprövningar, uppföljning och 

kontroll och slutligen samråd och fortsatt arbete.  

I detta arbete har främst miljökonsekvenser (Vägverket region mitt, 2009d) varit 

i fokus för att kunna ta reda på vilka förväntade effekter kring omdragningen av 

E4:an som dokumentet tar upp. Nedan beskrivs detta vidare.  

En samlad bedömning av konsekvenser inom olika områden har gjorts för att 

kunna jämföras med nollalternativet, som innebär att projektet kring 

vägomdragningen inte genomförs. De områden som beskrivs närmare är; Stads- 

och landskapbild, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation och friluftsliv,  

barriäreffekter och intrång, buller och vibrationer, mark och vattenföroreningar, 

luftkvalité, ljusstörningar, skogsbruk, vattenresurser, masshantering och 

material, energi och global uppvärmning, robusthet och säkerhet, samt 

störningar och påverkan under byggskede. 
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I MKB-dokumentet beskrivs luftkvalitén som det mest utsatta området, då ett 

nollalternativ skulle innebära att den förutspådda ökningen av trafik på vägen 

skulle bidra med en högre andel skadliga ämnen i luften. Detta kan därmed 

komma att påverka människor genom försämrad hälsa. Inom riksdagen uppkom 

år 1999 en miljökvalitetsnorm som innebär att halterna för kväveoxider, 

svaveldioxider och bly inte får överstiga en viss nivå. Denna nivå har tidigare 

överskridits enligt tidigare mätningar vilket betyder att luftkvalitén redan är så 

pass dålig, vilket betyder att ett nollalternativ skulle bygga upp en ännu sämre 

luftkvalité i och med den prognostiserade ökningen av trafik genom staden.  

Utöver luftkvalité som skulle försämras väsentligt genom ett nollalternativ så 

visar den samlade bedömningen att de 3 områdena; stads- och landskapsbild, 

kulturmiljö och naturmiljö, skulle påverkas på ett måttligt negativt sätt. 

Resterande områden har prognostiserats påverkas genom små konsekvenser av 

den planerade omdragningen. 

Stads- och landskapsbilden planeras påverkas genom att bl.a. projektet till viss 

del kommer att skymma utsikten mot havet som ses som ett viktigt landmärke. 

Gällande kulturmiljö kommer detta område påverkas genom att ett den nya 

vägen kommer göra ett intrång på Sundsvalls bronsåldersmiljö, även ett antal 

fornlämningar kommer på olika sätt påverkas utav omdragningen. Den 

planerade rivningen av SCA:s forskningslaboratorium ses också som en 

konsekvens på kulturmiljön då det är en anrik byggnad från efterkrigstiden och 

slutligen påverkar den nya sträckningen  genom ökade barriäreffekter i 

kubikborgssområdet. Naturmiljöpåverkningar beräknas slutligen påverkas i form 

av negativa effekter på vattendrag, djur- och växtlivet i närområdet, samt skog 

och myr. Resterande områden prognostiseras endast påverkas i små medel av en 

ny vägsträckning.  

Då denna studie rör turistresande som reser till och övernattar i Sundvall har 

området rekreation och friluftsliv även studerats för att se den samlade 

bedömningen kring konsekvenser inom detta område. Beskrivningen kring 

området inleds med att förklara att rekreation och friluftsliv bidrar med 

återhämtning, stimulans och fysiska aktiviteter till människor och att det kan 

kopplas till turism. Goda rekreationsmöjligheter kan bidra med en förbättrad 

hälsa samtidigt som turistnäringen gynnas och i sin tur gynnarnäringslivet. Inom 

miljömålet "God bebyggd miljö" ska områden som skapar möjlighet för lek, 

rekreation, odling, ett hälso- och lokalklimat värnas om. I detta mål beskrivs 

även vägens koppling till detta. Transportsystemet ska inte påverka människors 
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rekreation- och friluftslivsmöjligheter på ett negativt sätt. Den samlade 

bedömningen för den nya E4:ans påverkan anses dock inte i stor utsträckning 

påverka rekreation och friluftslivsmöjligheterna negativt. Genom vägprojektet 

kommer nya gång- och cykelbroar att byggas och utesluta de tidigare mindre 

uppskattade och trånga tunnlar inom området. Förflyttningen av vägen länger 

bort från Fläsians camping anses ge positiva effekter då bullernivån minskar 

samtidigt som luftkvalitén ökar.  De negativa effekter som prognostiseras uppstå 

finns på lokalnivå där exempelvis Bredsand förväntas påverkas negativt genom 

det grönområde som blir betydligt smalare genom omdragningen.  

5.2.3 Gestaltningsprogrammet 

Gestaltningsprogram förser alla människor som är berörda med information för 

att förstå helhetsbilden av projektet, men även de relevanta detaljerna. Just det 

här gestaltningsprogrammet (2009) visar sina idéer och tankar genom att 

komplettera med bilder. Exempelvis lyckade projekt från andra städer som ger 

läsaren en hum om var de tar inspirationen ifrån. De använder sig även av 

illustrationer över redan existerande områden i Sundsvall där de visar hur 

resultatet skulle kunna se ut.  

Genom detta gestaltningsprogram finns det möjlighet för verksamheter att se 

vad förändringen kommer att innebära, och därmed kunna anpassa sig. 

gestaltningsprogrammet kan därmed ge en positiv möjlighet för turismen att inte 

drabbas bakslag då en väg, som tidigare nämnt, är så pass viktig för turismen 

flyttar från att ligga alldeles intill verksamheterna till att infinna sig ca. 1,5 km 

därifrån.  

De människor som haft till uppgift att skapa detta dokument har genom 

gestaltningsprogrammet visat sitt intresse för att göra E4:an och dess anknytande 

vägar till attraktiva platser att färdas på, inte bara ett sätt att ta sig från punkt A 

till B. Ett flertal komponenter har diskuterats, såsom vägens karaktär, belysning 

och bullerskydd.  

Trafikplatsen vid södra och norra landfästet definieras genom att "bron utformas 

med likartat formspråk. Elegant nordisk stramhet bör spegla gestaltningen". 

Trafikplatserna ska därför få en egen karaktär genom att plantera björkar i ett 

rutmönster för att tona ner det komplexa vägsystemet, då björk är av nordiskt 

träslag.  

Ljus ger en känsla av trygghet, men kan även användas för att framhäva 

omgivningen i nattens mörker. Ett exempel på det är hur de vill placera 
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effektbelysning under träd. Stolpar och armaturer bör smälta in i omgivningen 

under dagen då de inte används, och därför har de lagt fram några förslag på 

moderna designer som passar in i stadsmiljön.  

Bullerskyddens syfte är att vara ljudabsorberande, och olika material man kan 

använda är betong med absorbent, håltegel murar, släta gabionväggar, Vector 

Wall eller stödmur som kläs med plåtkassetter. Man måste ha ett samspel med 

miljön då man planerar att placera ut bullerskydd, därför vill dom vara sparsam 

med utplaceringen. Bygger man dom vid vegetation måste man bygga 

bullerskyddsvallar, och bygger man dom i staden krävs det att det estetiska 

uttrycket överensstämmer med stadsbilden.  

Gestaltningsprogrammet i sin helhet ger åhöraren en betryggande känsla då 

projektet framställs som ett stort kliv framåt för Sundsvalls stadsbild. Både 

hänsyn till miljö, industriområden och stadskärnan har tagits i planeringen vilket 

medför att omdragningen av den nya E4:an kommer kännas som en naturlig del 

av staden. 

5.3 Förändring i hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande 

Genom att undersöka den statistiska förändringen för hotellstatistiken i 

Sundsvall kan man se hur utnyttjandet av hotellen i Sundsvall har utvecklats 

över tid. Hotellrelaterad statistik redovisas från åren 2010 till 2015, medans 

fordonspasserande statistik över Sundsvallsbron främst redovisas för året 2015, 

samt en månad in i 2016. Studien avser att kolla på de direkta effekterna vilket 

egentligen utesluter alla år förutom 2014 till 2015, då det var 2014 som bron 

invigdes och året 2015 därmed kan användas som ett jämförelseår för att se de 

direkta effekterna. Dock har åren 2010 till 2013 inkluderats i denna studie för att 

kunna urskilja trender i statistiken, om de skapats drastiska förändringar mellan 

2014-2015, eller om statistiken visar på en oregelbunden utveckling rakt 

igenom.  

I figur 3 redovisas förändringen i gästnätter (antalet nätter spenderade på 

logiformen) mellan åren 2010-2015. Diagrammet visar att en ökning har skett 

från 2010-2013 och därefter har en mycket liten sänkning gjort med 179 

gästnätter mellan 2013-2014. Mellan åren 2014 och 2015 har därefter en 

anmärkningsvärd ökning gjort med 23 685 gästnätter.  
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Vidare genom figur 4 kan man se att det generellt skett små ökningar månaderna 

emellan för åren 2014 och 2015. I juli månad har dock en stor ökning gjort med 

11 709 gästnätter. Med detta kan man därmed dra kopplingen att Juli månad 

2015 var den månaden som bidrog med nästan hälften (12 309) av de 23 685 

gästnätter som ökade mellan 2014-2015. Nämnvärt i detta anseende är att SM-

veckan hölls i Sundsvall i juli (Riksidrottsförbundet, 2015) 

 

Figur 4, Skillnad i gästnätter per månad mellan 2014-2015. Källa: Statistiska centralbyrån, 2014-2015 
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Figur 3, Antal gästnätter mellan 2010-2015. Källa: Statistiska centralbyrån, 2010-2015 
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Figur 5 visar den förändrade beläggningen på rum (Antalet uthyrda rum) mellan 

2010 till 2015. Samma mönster som i figur 3 redovisas även här. En stadig 

ökning har skett från 2010 till 013, och därefter en liten sänkning till 2014 följt 

av en stor ökning till 2015. Den totala ökningen mellan 2014 och 2015 uppgår 

till 17 992 rum. 

 

Figur 6 redovisar vidare en mer ingående bild över vilka månader som dragit 

upp statistiken för skillnaden mellan 2014 och 2015. Även här är Juli den mest 

anmärkningsvärda månaden med en ökning på 5 898 rum. 
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Figur 6, Skillnad i belagda rum per månad mellan 2014-2015. Källa: Statistiska centralbyrån, 
2014-2015 

Figur 5, Antal belagda rum mellan 2010-2015. Källa: Statistiska centralbyrån, 2010-20 
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I figur 7 redovisas förändringen i antal passagerare över Sundsvallsbron från 

februari 2015 till januari 2016. En ökning har skett mellan februari och juli som 

därefter följs av en sänkning fram till januari. Även i detta diagram kan man se 

en något högre ökning mellan juni och juli, i detta fall med 81 600 fler passager.  

Ett antagande i studien som gjorts är att utländska fordon med största 

sannolikhet är människor från andra länder som reser till Sundsvall i turistmotiv. 

Av denna anledning har det varit nödvändigt att ta med statistik gällande 

utländska fordon som passerar bron. Figur 8 redovisar utvecklingen för 

utländska fordon som passerar Sundsvallsbron. Här kan man se en ökning från 

februari till juli och därefter en sänkning fram till januari. Som i tidigare 

diagram har även en väsentligt större ökning gjorts mellan juni och juli, här med 

18 458 fler fordon. 

Man skulle kunna anta att dessa människor med utländska fordon reser som 

turister, då det troligtvis kommer från ett annat land då deras bilar gör det. 

Sommarmånaderna brukar vara de populäraste månaderna att semestra på, vilket 

innebär att en ökad aktivitet på vägen med turister sker i juni, juli och augusti.   
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Figur 8, Passerande utländska fordon över Sundsvallsbron under 2015. Källa: Transportstyrelsen, 2015 

Figur 7, Antal passagerare över Sundsvallsbron. Källa: Transportstyrelsen, 2015 
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6. Slutsats/diskussion 

6.1 Vad säger planerigsdokumenten? 

Vad som går att utläsa i resultatet är att vägomdragningen gjordes till följd av att 

miljön inne i Sundsvalls centrum var så pass skadlig och förväntades bli värre 

med åren att det blev ett väsentlig projekt för bl.a. människors nutida och 

framtida hälsa. I projektdokumenten är många miljöaspekter diskuterade, jämte 

utvecklingsplaner för Sundsvall stad. Gällande utvecklingsplanerna verkar det 

största fokuset ligga på utvecklingen av kollektivtrafiken och cykel- och 

gångvägar. Ofta tas orden som "regional och lokal utveckling" upp. Konkret är 

turism bara nämnd i dokumenten vid ett enstaka tillfälle där en kort 

beskrivningen kring utvecklingssynen ges. Många delar som tas upp i 

dokumenten går dock att koppla till turismen, trots att det inte konkret står 

"turism" i beskrivningen. 

Att Sundsvall satsar på utveckling är alltså uttalat i planeringsdokumenten. I 

tidigare studier kring liknande situationer har utveckling och anpassning varit en 

påtalad punk för att inte hamna efter och tappa sina kunder. I detta fall skulle 

gestaltningsprogrammet i projektet kunnat varit en bidragande faktor för 

utvecklingen  av staden. Gestaltningsprogrammet ska ge berörda människor 

information och en bild av vad projektet kommer att innebära och bidra med. 

Detta program skulle därför kunna fungera som en förklaring för hur 

verkligheten kommer se ut, och ger verksamheter därigenom en möjlighet att 

anpassa sig till förändringarna. Precis som tidigare studier pekar på så är 

utveckling viktig för att hålla sig kvar på marknaden. Genom att anpassa sig och 

dra nytta av den nya situationer som uppstått är risken för att falla bort på 

marknaden inte lika stor, samtidigt som verksamheten kan ses som mer attraktiv 

för gäster.  

I planeringsdokumenten nämns det även att det finns planer för att skapa 

förutsättning för en turistväg med attraktiv miljö, bättre tillgänglighet för 

kulturmiljö och rekreationsmöjligheter. Precis som Lundmark (2011) pratar om, 

kring de fyra områdena som måste finnas för att gör en destination attraktiv, kan 

Sundsvall stad skapat nya möjligheter att öka stadens attraktivitet som lockar 

människor genom att utveckla något eller några av dessa fyra områden. Handel 

och service är ett område som nämnts i arbetsplanen som en utveckling av norra 

kajen i staden. En utvecklad handel skapar attraktivitet, då handel är en stor 

turistdel inom turismen (Lundmark et al, 2011). Även utvecklingen av 

kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar kan skapa större tillgänglighet i 
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staden för gäster, vilket gör att området kring kommunikationer ses som mer 

utvecklat. Detta kan i sin tur skapa dragningskraft då människor kan se staden 

som en plats där det finns bra kommunikationsmöjligheter och attraktiva vägar 

att gå på, och därigenom kan dessa turistgenererande områden skapa en större 

lockelse för människor att vilja besöka Sundsvall. Genom detta kan planen som 

nämns i planeringsdokumenten skapat en positiv bidragande faktor då Sundsvall 

nu ses som en mer attraktiv turistdestination.  

6.2 Utvecklingen av gästnättersstatistiken i Sundsvall 

 Ser man på den generella utvecklingen av hotellmarknaden mellan 2010 till 

2015 kan man se att en stadig uppgång har skett fram till 2013, då en mindre 

sänkning i antalet gästnätter och belagda rum gjordes till 2014. Med detta skulle 

man kunna anta att den stora ökningen till 2015 inte berodde på en generell 

ökning utan på faktorer som måste inträffat under 2015 som fick statistiken att 

gå så mycket just det  året. En stor bidragande faktor till ökningen i juli och hela 

året 2015 generellt står troligtvis SM-veckan för. SM-veckan är ett 

idrottsevenemang som syftar till att genomföra svenska mästerskap i olika 

idrotter under en veckas tid (Riksidrottsförbundet, 2015). SM-veckan reser runt i 

Sverige och låter olika svenska orter vara värdar för evenemanget. 2015 fick 

Sundsvall vara värd för evenemanget som hölls mellan den 29 juni till den 5 juli. 

På Visit Sundsvalls hemsida finns det information skriven kring evenemanget 

där det även står skrivet att; "SM-veckan är numera ett av Sveriges största och 

mest efterfrågade idrottsevenemang" (Visit Sundsvall, ?). Även det faktum att 

juli är en semestermånad för många skulle kunna indikera på att ökningen är till 

följd av turister som inte bara besöker SM-veckan utan även själva staden 

Sundsvall.  

Man skulle kunna anta att utvecklingen som staden har genomgått har skapat en 

attraktivare syn på Sundsvall som besöksdestination, och som genom detta har 

genererat ett antal fler övernattningar i staden. Enligt Stena Lines undersökning 

(2015) visade resultaten även att de flesta semestrar varar i en vecka, vilket 

innebär att övernattning på platsen är nödvändig. En vanlig semesterperiod i 

Sverige är just på sommaren, vilket diagrammen i resultatet pekar mot, med den 

stora ökningen i juli. Att den stora ökningen innefattar ett ökat antal besökare i 

staden som väljer att övernatta är därmed inte helt omöjligt, då hotell även är 

den vanligaste logiformen i Sverige (Lundmark et al, 2011, s. 110). Man kan 

dock anta att många av dem som övernattar i Sundsvall troligtvis är människor 

som känner till staden och redan har planerat ett besök den. Spontana besök 
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kanske inte alla gånger genererar hotellnätter utan endast dagsbesök, vilket är 

viktigt att ha med i åtanke när man läser denna studie.   

6.3 Koppling mellan gästnätter/belagda bäddar och fordonsstatistik 

Vilken påverkan just vägens omdragning har haft för direkta effekter på 

hotellmarknaden är dock svårt att konkret se. Om man kollar på utvecklingen av 

passagerare över bron så kan man se att den precis som hotellbesöken troligtvis 

är mycket säsongsstyrd. En högre beläggning och ett högre antal gästnätter 

tillsammans med en ökad aktivitet på vägen pikar i Juli, och beror nog mycket 

på att människor reser mycket i dessa semestertider. 

Eftersom statistiken är som högst vid sommarmånaderna är det realistiskt att 

tänka sig att det är här som människor vill resa bort, då många har semester på 

sommaren. Även statistiken över utländska fordon visar på att sommaren är den 

absolut populäraste månaden att resa med bilen (Se figur 8). Dessa människor 

med utländska bilar kan man som tidigare nämnt anta vara turister då de har en 

utländsk bil. I och med detta betyder det att den ökade aktiviteten på vägen rör 

sig relativt parallellt med statistiken för gästnätter och belagda rum. Vad detta 

talar om är att den ökade aktiviteten på vägen kan indikera på att människor 

väljer att svänga in i Sundsvall, då även statistiken för gästnätter och belagda 

bäddar är hög under sommarmånaderna.  

Tidigare forskning pratar mycket om hur sammankopplade turismen och 

transport är (Ex. Lohmann. G och Pearce. D., G., 2012). I och med detta kan 

antaganden göras om att en sådan stor vägomdragning bort från centrum skulle 

haft en negativ inverkan på turismrelaterade sektorer. I tidigare forskning skrivs 

turismrelaterad tillgänglighet som något som mäts i avstånd och tid (Géza och 

Lóránt, 2010, s. 668) vilket också förstärker tesen om att omdragningen kan ha 

varit en negativ inverkan för Sundsvalls turism. Analyserar man dock 

situationen som rådde i Sundsvall innan omdragningen är det förståeligt att 

framförallt tiden blev betydligt mycket längre på vägen i och med trafikljusen 

och köbildningen som skapades på den gamla E4:an. Även fastän avståndet nu 

är längre mellan E4:an och Sundsvall centrum så ses troligtvis staden som en 

mer tillgänglig plats att besöka då trafikflödet i staden är förbättrat. 

Omdragningen av E4:an har med största sannolikhet inte direkt påverkat 

hotellmarknaden i Sundsvall genom att flytta vägen från staden. Men i och med 

omdragningen har möjligheter till utveckling och en mer attraktiv plats att vistas 

på skapats. Omdragningen av E4:an har därigenom högst troligt haft en indirekt 
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effekt på hotellmarknaden i Sundsvall genom den förändring som staden har 

genomgått. Man skulle kunna säga att pull-faktorerna till Sundsvall har ökat i 

och med omdragningen och utvecklingen i staden då staden i säg troligtvis är 

mer lockande för människor att besöka. Den direkta effekten som vägen har 

skapat är just den förbättrade miljön i staden, som även kan skapa större 

dragningskraft till att vilja besöka staden. 

6.4 Tidigare studier kopplat till denna studie 

Ser man till tidigare forskning inom området så finns många likheter med denna 

studie. Kristenssons (2011) studie kring Iggesund är en snarlik studie med denna 

där fokusområdet har varit en mindre ort. Studien pekar precis som denna studie 

på vikten utav utveckling av platsen för att inte förlora sina besökare. En större 

negativ påverkan för Iggesund skapades i och med omdragningen, medans 

Sundsvall inte verkar drabbats lika hårt. Detta kan koppla sig till att större och 

mer utvecklade destinationer inte påverkas i lika stor grad av en förändrad 

infrastruktur (Álvarez-Herranz och Martínez-Ruiz, 2012). Anledningen till detta 

kan vara utbudet av turismrelaterade aktiviteter och förnödenheter som större 

destinationer oftast har i större utbredning och därmed lockar turister trots att 

vägen är flyttad till utanför staden. Även i studien av Tjärnström (2013) visar 

omdragningen av E4:an i Umeå att många positiva effekter har uppstått av att 

vägen flyttats från centrum. Etableringen av ett nytt handelsområdet ses som en 

möjlighet att locka fler människor till Umeå som i sin tur kan bidra med att 

gästerna även besöker Umeås centrum och inte bara det nya handelsområdet. I 

det stora hela påverkas hela näringslivet positivt. Dock tar studien även upp det 

faktum att en del företag kommer få det svårare och tvingas omlokalisera sig för 

att inte falla utanför marknaden. Även Tjärnströms studie har likheter med 

denna studie kring Sundsvall. Båda har  utav omdragningen av E4:an påverkats 

positivt i den bemärkelse att förändring i staden har skett. Att 

Söderslättsetableringen är en direkt effekt av Umeåprojektet visar även på att det 

finns goda möjligheter för Sundsvalls vidare utveckling, något som de själva 

även pratar om.  

Det finna alltså många kopplingar man kan dra med tidigare studier till 

Sundsvalls omdragning av E4:an. och för att utveckla och skapa mer kunskap 

kring området är förslag på framtida forskning föreslagna nedan. 

6.5  Förslag på framtida forskning 

Denna studie har fokuserat på att deskriptivt beskriva hur hotellmarknaden i 

Sundsvall och vägomdragningen av E4:an är sammankopplade. Detta genom 
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teorier, forskning, tidigare studier, statistik och arbetsdokumenten för projektet. 

Denna studie skulle därmed kompletteras bra med en mer genomgående 

undersökning kring hotellens erfarenhet av omdragningen av E4:an. Genom 

intervjuer kan därmed flera dimensioner av hotellens upplevelser kring 

omdragningen uppfattas och förstås. Ett annat förslag på framtida forskning är 

att göra liknande studie men med syfte att kolla på hur Sundsvall om ett antal år, 

har förändrats och anpassat sig i och med omdragningen.  

Studier skulle också kunna göras på olika orter för att se om de påverkas olika 

eller om det finns likheter mellan dem.   

7. Sammanfattning 

Denna studie ville med sitt syfte belysa vikten av vägens betydelse för en 

destination. Genom att avgränsa sig till hotellmarknaden i denna studie har en 

mer genomgående studie kunnat genomföras. Den valda metoden för arbetet har 

fokuserat på att genom deskriptiv data och statistik översiktligt ta reda på hur 

vägens omdragning har påverkat hotell statistiken i Sundsvall. Statistik har 

samlats in från internet, böcker och människor inom branschen som delat med 

sig av information (exempelvis Peter Sagebro som givit studien tillgång till 

hotellstatistik mellan 2010-2015). Syftet har även varit att studera vad 

arbetsplanerna för vägprojektet haft för förväntningar på vägomdragningen och 

dess påverkan på turismen. 

 Tidigare studier har sammanfattats, och därefter har 2 studier mer noggrant 

beskrivits för att kunna koppla bättre till resultatet. Även teorier som distance 

decay, pull och push faktorer samt tillgänglighet har tagits upp för att kunna 

koppla till studiens resultat. Den tidigare forskningen i sin helhet pekar mycket 

på att turism och transport är starkt sammankopplade vilket indikerar på att även 

vägen har en stor betydelse för människors transportering till andra platser. 

Distance decay menar även på att avståndet har en stor betydelse, där ett ökat 

avstånd till något skapar en mindre vilja att åka dit (Duval, 2007, s.71-72). 

Tillgänglighet inom turism visar också mycket på att avstånd har betydelse då 

tillgängligheten mäts i tid eller avstånd från startpunkten till målet (Géza och 

Lóránt, 2010, s. 668). Ett utökat avstånd borde då enligt dessa teorier skapa en 

minskad tillgänglighet och därmed även en minskad vilja att vilja besöka 

platsen. Detta i sin tur har logiskt en påverkan på hotellmarknaden i Sundsvall, 

då ett minskat antal gäster till staden kan innebära att detta även skapar mindre 
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gäster på hotellen. Tidigare forskning pekar alltså mycket på att en förflyttning 

av E4:an skulle vara negativt för Sundsvalls turism.  

Dock pratar tidigare studier även om utveckling av platser och delar inom 

destinationen som gör platsen attraktiv för människor (Ex. Kristensson, 2011). 

Detta pekar i sin tur på att en förflyttning av vägen kan bidra med positiv 

inverkan på destinationen och därmed påverka sektorer på ett bra sätt.  

Arbetsdokumentens största fokus har legat på konsekvenser av vägens placering 

mitt inne i Sundsvalls centrum och utveckling av stadens cykel- och gångvägar 

samt en regional och lokal utveckling. Synen på turismpåverkan i staden har inte 

konkretiserats i stor mån, men många kopplingar till turism kan man dock dra 

till innehållet i arbetsdokumenten.  

Resultatet i studien visar genom statistiken att hotell har ökat i antal gästnätter 

och belagda bäddar. Även statistiken över passerande fordon för år 2015 ser på 

diagrammen väldigt säsongsstyrda ut då aktiviteten på vägen ligger som högst 

över sommarmånaderna då semestrar får många människor att åka bort. Denna 

kurva följer även gästnattsstatistiken och hotellbeläggningen om man ser till 

månadsbasis för dessa. Detta skulle kunna indikera på att en ökad aktivitet på 

vägen går hand i hand med antalet gäster till Sundsvall.  

Många andra faktorer spelar även in som kan koppla den ökade hotellstatistiken 

till vägomdragningen. Tillgängligheten i staden kan vara en faktor som gör 

Sundsvall mer attraktiv för besökare. En ökad tillgänglighet i och med ett 

förbättrat flöde i staden genom den utveckling som planeringsdokumenten pratar 

om kan ses som en mer lockande plats att åka till, då inte t.ex. bilköer och 

avgaser förstör upplevelsen. Utveckling kan även skett genom att verksamheter 

valt att anpassa sig efter de förändringar som gestaltningsprogrammet tagit upp. 

I och med detta har intresset för dessa verksamheter inte svalnat utan räddats 

genom nytänk och anpassning till det nya förhållandet. Men även 

utvecklingsplanen för det lokala och regionala kan påverka dragningskraften till 

staden.  

Tidigare forskning pekar också på likheter med denna undersökning 

infrastruktur har haft en påverkan som varit indirekt. Man kan alltså dra 

slutsatsen att E4:ans påverkan på Sundsvalls hotellmarknad till viss del har 

påverkat staden indirekt, genom förändringar som i efterhand skett. Den direkta 

påverkan som vägen har skapat är ett bättre förhållande i stadens centrum för 

trafikanter och fotgängare. 
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