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1.0

Inledning
Inledning trafikstrategi
Strängnäs kommun har ca 32000 invånare, kommunen
ligger inom en av Sveriges mest växande regioner. Enligt de
prognoser som gjorts på regional och statlig nivå så kommer regionens befolknings att öka väsentligt och i allt
snabbare takt. För Strängnäs del bedöms att befolkningen
kommer att fördubblas på ca 60 år. . En sådan utveckling
ställer stora krav på långsiktig planering och våra tätorters
strukturella utveckling. Strängnäs kommun redovisar i sitt
pågående översiktsplanearbete markanvändning på både
kort och lång sikt för våra tätorters utveckling. I den senaste
fördjupade översiktsplanen Strängnäs stad — Härad ligger
stort fokus på utvecklingen på kort och lång sikt samt även
inriktning för en hållbar utveckling med en sammanhållen
stad och utpekande av övrig utveckling längs stråk som i
framtiden kan försörjas med kollektivtrafik och infrastruktur på ett hållbart sätt.
En viktig drivande faktor för kommunens tillväxt är
Svealandsbanan med sina två stationslägen i kommunen,
Läggesta och centrala Strängnäs. Även det strategiska läget
som Rv55 och E20 har genom kommunen gynnar tillväxten.
Länsstyrelsen har i sin sammanfattande redogörelse inför
kommunens översiktsplanearbete tryckt på att det är viktigt
att huvuddelen av tillväxten sker i nära anslutning till dessa
stationslägen för att en långsiktigt hållbar samhällsutveck-

ling ska komma till stånd. I kommunens översiktsplanearbete har därför kommunen redan tidigare dragit upp
riktlinjer för att den utveckling som bör komma till stånd i
huvudsak ska ske i första hand inom en radie av 3 kilometer
men upp till 5 kilometer runt dessa stationslägen och
knutpunkter. På längre sikt kan en radie upp till 5 kilometer
vara hållbart.
En växande befolkning innebär ett ökat behov av personoch godstransporter. Den tillväxt som på sikt väntas dubbla
befolkningen i Strängnäs kommun ställer särskilda krav på
planeringen för varuförsörjningen och för så kallade
arbetsresor. Redan på kort sikt uppkommer oönskade
effekter i Strängnäs stad om inte förändringar i resemönster
och resvanor åstadkoms. Utmaningen ligger i att utveckla
ett attraktivt och hållbart samhälle med bibehållna särdrag
och kvalitéer i våra tätorter och städer. Samtidigt är det
viktigt beakta att trafiksystemets uppbyggnad även väsentligt inverkar på möjligheter för landsbygdens utveckling och
människors möjligheter att bo och verka där. För att
utvecklingen ska leda till positiva effekter måste man ha ett
helhetsperspektiv i planeringen.
Trafiksystemet är en av flera komponenter som stöder och
bidrar till utvecklingen av attraktiva städer och samhällen.
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DYNAMISK IDYLL

Om helhetssynen inte beaktas kan enskilda åtgärder
medföra att olika åtgärder motverkar varandra så att
problemen flyttas i stället för att de samverkar till en
bättre helhet. Åtgärder som görs först när problemen är ett faktum och redan gett skadliga effekter
vad gäller miljö, framkomlighet och trivsel blir
begränsande faktorer för utvecklingen och tillväxten.
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1.1

Hållbar stad + attraktiv stad = ”Dynamisk idyll”

Trafikarbete, är en storhet som används
vid analyser av transporter och infrastruktur för att beteckna den totala
omfattningen av trafik inom ett visst
område och under en viss tid. Det kan

Hållbar utveckling definieras av den så kallade Brundtlandkommissionen:
”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov”.
Trafikarbetet ökar generellt. Ett hållbart transportsystem
kan ses ur tre perspektiv; ekologiskt, ekonomiskt samt
socialt. Det är helhetssynen och samverkan med andra delar
som bygger upp vårt samhälle och som sammantaget ger
förutsättningarna för en hållbar tillväxt och en attraktiv
stad. Strukturen som beskrivs av stadens byggnader, gator,
verksamheter, vatten, grönstruktur etc. bildar tillsammans
med det sociala livet, mötesplatser, tillgänglighet till kultur,
handel och fritidsaktiviteter mm stadens karaktär och
påverkar dess attraktivitet. Trafikfrågorna påverkar till
stora delar vår vardag dels så är vi brukare av transportsystemen och dels utsätts vi för störningar av olika slag.

För att uppnå ett hållbart och attraktivt transportsystem
måste ”onödiga” bilresor ersättas av gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Den ”nödvändiga” biltrafiken måste så långt
möjligt anpassas mot hållbarhet och till viss del ersättas med
alternativa färdmedel. Transportsystemet behöver bli
effektivare, säkrare och förutsättningar skapas genom att
utnyttja marken mer effektivt i våra samhällen så att plats
ges för sociala möten och verksamheter vilket bidrar till
stadens attraktivitet. Utveckling mot ett hållbart transportsystem i en attraktiv stad kan bara uppnås om alla hjälps åt,
genom delaktighet och dialog.

antingen avse förflyttningar av själva
fordonen eller av antalet trafikanter.
Trafikarbetet kan anges i enheterna
fordonskilometer eller personkilometer
och utgör antalet fordon eller trafikanter
multiplicerat med den sträcka i kilometer
varje fordon eller person förflyttas.
Onödiga bilresor, en bilresa som i tid
och eller sträcka är kort. I handboken
TRAST anges bilresor på upp till 3
kilometer eller upp till 7 minuter som

Med en framsynt planering utifrån ett helhetsperspektiv blir
förutsättningarna för en hållbar utveckling goda. När alla
delar samverkar och bidrar till en utveckling uppkommer
förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad, en ”Dynamisk idyll”.

onödiga.
Trafikarbetet ökar generellt. Ett hållbart
transportsystem kan ses ur tre perspektiv;
ekologiskt, ekonomiskt samt socialt. För
att uppnå ett hållbart och attraktivt
transportsystem måste ”onödiga” bilresor
ersättas av gång-, cykel- och kollektivtrafik. När alla delar samverkar och bidrar
till en utveckling uppkommer förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad,
en ”Dynamisk idyll”.
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TRAST

Trafik för en Attraktiv Stad
Syftet med TRAST är att vägleda olika slags samhällsplanerare, beslutsfattare och andra aktörer i arbetet med att lyfta
fram och förankra frågor som berör stadens resor och transporter. TRAST bygger på 7 olika aspekter som alla berör
stadens transportsystem. Dessa aspekter är:
•
Stadens karaktär - den struktur som beskrivs kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov
av stadens byggnader, gator, vatten, parker och grönst- av i samhället. I trafiksammanhang används ofta
råk tillsammans det sociala livet, mötesplatser, tillrestiden mellan olika geografiska punkter som ett
gänglighet till kultur, handel och fritidsaktiviteter med övergripande mått på tillgänglighet.
mera påverkar stadens karaktär och dess attraktivitet.
•
Trygghet - avsaknad av oro för att drabbas av
•
Trafiknät/Transportsystem - I staden finns
brott eller olyckor. Upplevd olycksrisk resp. våldsrisk
nät av gator, vägar och spår för olika trafikslag, gående, påverkar upplevelsen av trygghet.
cyklister, kollektivtrafik, bilar, gods och utrycknings•
Trafiksäkerhet - bestäms av de risker trafikantrafik och även punkter inom och mellan dessa där
terna utsätts för. Risken består av delarna sannolikhet
man kan göra byten mellan eller inom transportslagen. och konsekvens.
Hur dessa nät och bytespunkter hänger ihop bildar
•
Trafikens miljöpåverkan - transportsystemet
stadens transportsystem.
påverkar miljön vid dess byggande, drift, underhåll
•
Trafikens omfattning - trafikens storlek i tid
och avveckling samt vid systemets användning, av
och rum. Beskrivs i termer av när var hur och varför
trafiken. Transportsystemets miljöproblem innebär
man reser.
förluster i välbefinnande och hälsa för människan samt
•
Tillgänglighet - den lätthet med vilken
påverkar i övrigt djur samt natur- och kulturmiljöer
medborgare, näringsliv och offentliga organisationer
negativt.
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1.2-1.3

Varför trafikstrategi i Strängnäs?
I Strängnäs kommun hanteras trafiken i flera olika styrande
dokument som alla lägger fast en inriktning för någon del av
trafikfrågorna. I tidigare översiktsplaner och fördjupningar
har olika stor vikt lagts vid valet av utbyggnadsstrategier för
att skapa hållbara trafiksystem. I den senaste fördjupningen
av översiktsplanen för Strängnäs stad, har ambitionerna att
skapa ett hållbart transportsystem har haft stor betydelse för
valet av utbyggnadsstrategi för staden. I Strängnäs kommuns lokala miljömål finns mål antagna för trafiken som är
kopplade till inriktningsmålen ”Begränsad klimatpåverkan”
och ”Frisk luft”. Det finns en Cykelplan för Strängnäs stad
men övriga tätorter behandlas inte. En större genomgång av
kollektivtrafiken har gjorts i en Kollektivtrafikutredning
som bl a lett till förslag på utvecklat linjenät och trafikering.
Det finns även äldre dokument i form av trafikplaner för
kommunens större tätorter. Sammantaget kan man konstatera att viktiga trafikfrågor hanteras var för sig och att det
saknas en sammanhållen diskussion om trafiken, dess
inriktning och utveckling samt möjligheter att tillgodose
framtida transportbehov för ett samhälle i tillväxt.
I Strängnäs behövs ett samlat grepp på trafikfrågorna med
en tydlig inriktning mot ett attraktivt och hållbart samhälle.
Trafikstrategin har ambitionen att bli det nödvändiga
sammanhållande dokumentet vars syfte är att ange riktningen mot ett hållbart och attraktivt transportsystem för
Strängnäs kommun. En avsaknad av planering som riktar
sig till att ta hand om och förutse effekter av tillväxten

riskerar att skapa en otrivsam funktionsstyrd miljö där
resurserna läggs på akuta, och i många fall dyra lösningar,
för att komma tillrätta med enskilda problem efter det att de
redan har inträffat.
Målåret 2040 är satt för att uppnå ett samlat långsiktigt
arbete med samma tidshorisont som nya översiktsplanen.
1. I Strängnäs behövs ett samlat grepp på

Vad är en trafikstrategi?

trafikfrågorna med en tydlig inriktning

En trafikstrategi beskriver den riktning som kommunen vill
prägla arbetet med trafikfrågor de kommande åren.
Den kan även ge exempel på tänkbara åtgärder för att nå de
uppsatta målen. I trafikstrategin för Strängnäs kommun tas
ett samlat grepp inom trafikområdet för att se till att de
åtgärder och planer som genomförs bidrar till att uppfylla
de mål som har satts upp för Strängnäs framtida utveckling.

Trafikstrategin har ambitionen att bli det

mot ett attraktivt och hållbart samhälle.
nödvändiga sammanhållande dokumentet vars syfte är att ange riktningen mot
ett hållbart och attraktivt transportsystem för Strängnäs kommun.
2. En trafikstrategi beskriver den riktning
som kommunen vill prägla arbetet med

Boverket, Svenska kommunförbundet och Trafikverket har
tagit fram en handbok om ”Trafik för en Attraktiv Stad”
(TRAST) som beskriver arbetet med att ta fram en trafikstrategi. TRAST berör sju aspekter på trafik. Dessa aspekter
är:
• Stadens karaktär (struktur och utseende)
• Resbehov (trafikens omfattning)
• Trafiknät
• Tillgänglighet
• Trafiksäkerhet
• Miljö
• Trygghet

trafikfrågor de kommande åren. I
trafikstrategin för Strängnäs kommun tas
ett samlat grepp inom trafikområdet för
att se till att de åtgärder och planer som
genomförs bidrar till att uppfylla de mål
som har satts upp för Strängnäs framtida
utveckling.
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Trafikstrategin för Strängnäs innehåller mål som satts
utifrån TRAST. Förslag på åtgärder som kan genomföras för
att uppnå dessa mål kommer däremot att sättas utifrån olika
insatsområden inom trafiken. Åtgärdsförslagen är förslag på
åtgärder som leder till målen och kommer tillsammans med
en handlingsplan att ingå i den Trafikplan som kommer att
arbetas fram som steg två i det fortsatta arbetet.

Strategins roll i planeringen
Många olika intressen måste vägas
samman till att bilda en helhet. Trafiken
är en del av denna helhet och en
trafikstrategi är ett dokument som avser
att foga in trafiken i sitt sammanhang.

Planeringen för ett hållbart samhälle inbegriper en mängd
olika intressen där trafiken och transportarbetet är en viktig
del. Många olika intressen måste vägas samman till att bilda
en helhet. Dessa intressen handlar om miljö och funktioner
såsom tillgänglighet, framkomlighet service, handel och
nyttotransporter men även i hög grad om upplevelsevärden
såsom trygghet, attraktivitet, sociala mönster som tillsammans i hög grad bidrar till vår identitet som stad och
samhälle, vår karaktär, — vår ”dynamiska idyll”.
Trafiken är en del av denna helhet och en trafikstrategi är ett
dokument som avser att foga in trafiken i sitt sammanhang.
Trafikplaneringen består av två delar; denna del (del 1) med
vision och mål och del 2 en trafikplan med handlingsplaner
och åtgärdsprogram, för varje kommundel.
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CYKLIST

1.4- 2.0

Utgångspunkter
Gångtrafiknät
Som gående är man mycket känslig för avstånd. Därför är
genhet viktigt, det vill säga att gångtrafiknäten och gångstråken utformas så att avståndet mellan två punkter verkligen
blir det kortast möjliga. Topografi, lutningar, gångytornas
jämnhet, vinterväghållning och belysning är andra exempel
på faktorer som påverkar gångtrafikanterna. Att utemiljön
är säker, trygg och vacker har också betydelse för om vi
väljer att förflytta oss till fots.
Gångtrafiknäten i kommunens olika tätorter har en varierande grad av utbyggnad.
Strängnäs stad har gångtrafiknät avskilt från fordonstrafik
utmed samtliga huvudgator, lokalgator i centrum och de
flesta större villagator. I centrum är gångtrafikanterna den
prioriterade trafikantgruppen med låga hastigheter för
motorfordon. Trädgårdsgatan som är gångfartsgata,
Gyllenhjelmstorget och korsningen Hospitalsgatan, Gyllenhjelmsgatan och Järnvägsgatan som gångfartsområde.
Mariefred har gångtrafikstråk avskilda från motorfordon.
Vissa huvudgator saknar gångbanor, Storgatan är gågata
med förbud mot annat motordrivet fordon än moped klass
II. Vissa uppsamlingsgator i villaområdena har gångbana på
en eller båda sidor men i största utsträckning är det blandtrafik som dominerar.

Åkers Styckebruk har gångbanor utmed Bruksvägen och i
stråk som leder till skolan. Åkers Styckebruk har nästan
nästan bara villagator och blandtrafik är dominerande.
Stallarholmen har separerade gångbanor utmed Brovägen
mellan idrottsplatsen, skolan och Stallarholmsbron. Övriga
gator är villagator där blandtrafik dominerar.
Merlänna, Härad och Vansö har endast begränsad utbyggnad av gångbanor.

Gångtrafikanter har behov av genhet,
trygghet och en vacker omgivning. I
kommunens tätorter är gångtrafikanterna separerade från biltrafiken utmed
huvudgatunätet men i bostadsområden

Det pågår ständigt arbeten för att förbättra gångtrafiknätet i
alla tätorter. I Härad kommer en trottoar att byggas mellan
Häradsvägen och skolan. I Strängnäs byggs separerad
gång- och cykelbana mellan cirkulationsplats Kilen och
trafikplats Västerport och utmed Enköpingsvägen mellan
Sundbyvägen och Stenbyvägen. I Åkers Styckebruk byggs
separerad gång- och cykelbana utmed Forsavägen och
hastighetssäkring av övergångsställen. I Mariefred byggs
separerad gång- och cykelbana mellan Solvändan och nya
idrottsplatsen Hammaren. Utmed Munkhagsgärdet planeras
en separerad gång- och cykelbana. I Merlänna kommer
befintlig gång- och cykelbana få belysning. I Stallarholmen
kommer gångbana att byggas fram till skolskogen och
arbete pågår för att möjliggöra separerad gång- och cykelbana över Stallarholmsbron.

är blandtrafik dominerande. Ett flertal
felande länkar samt onödiga korsningspunkter behöver åtgärdas.
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GÅNGVÄG

CYKELVÄG

CYKLISTER
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2.0

Cykeltrafiknät
Att cykla är ett billigt och miljövänligt sätt att förflytta sig,
dessutom har det positiva hälsoeffekter. Det går också
relativt snabbt att ta sig fram på cykel och på sträckor upp
till fyra kilometer kan cykeln konkurrera med bilen. Ett
sammanhängande, lättöverskådligt, säkert, tryggt och gent
cykelnät i en vacker och relativt tyst omgivning har stor
betydelse för om det ska kännas attraktivt att cykla. Andra
faktorer som kan påverka cyklandet är vägvisning, topografi
och lutningar, beläggningsstandarden, vinterväghållningen,
belysning och tillgång till säkra cykelparkeringar.
Cykeln är det enda färdmedlet som uppvisar stor säsongsvariation. Cykeltrafiken minskar med ca 10 % under vinterhalvåret. Resbehovet under vintern tillgodoses främst av bil
och endast en liten andel överförs till kollektivtrafik.
Säsongsvariationerna bör kunna reduceras väsentligt. Bra
kläder, belysning, dubbdäck, snöröjning och halkbekämpning är lösningen.
I Strängnäs kommun bor ca 45 % av befolkningen i Strängnäs, ca 29 % inom annan tätort och totalt har ca 70 % max
fyra kilometer till en tågstation. Detta medför att avstånden
sällan är längre än vad en person kan tänka sig att cykla till
olika målpunkter. Restiderna är också ganska konkurrenskraftiga i förhållande till bilen och på vissa sträckor är
cykeln det snabbaste fordonsslaget.
Idag används inte den indikator som påvisar cykelns
konkurrenskraft gentemot bilen, restidskvoten. Restidskvoter är en indikator som visar restiden med olika transportsätt i förhållande till bilen. En konkurrenskraftig restidskvot
överstiger inte 1,5. Något som tydligt påverkar restidskvoten
är barriärer och avstånd.

Då Strängnäs kommuns tätorter har ett antal barriäreffekter
av exempelvis Mälaren, Svealandsbanan, E20 och flera
andra vägar med en medeldygnstrafik överstigande 5000
fordon per dygn påverkas genheten negativt. Att bygga bort
barriärer helt och hållet kräver väldigt mycket resurser och
är inte praktiskt genomförbart, men stora förbättringar kan
uppnås genom tydliga prioriteringar bland trafikslag och att
gång- och cykelnätet leder fram till passager av barriärerna
för att sedan sprida ut sig igen till olika målpunkter.

Restidskvot, en indikator som kan
användas för att jämföra restider mellan
bil och andra transportslag. Ger också en
tydlig bild av ett transportslags attraktivitet och genhet.

I likhet med gångtrafiknätet pågår ständigt förbättringar
inom cykeltrafiknätet.
Strängnäs kommun har idag 51,5 kilometer cykelbanor. I
kommunens större tätorter (Strängnäs, Mariefred, Åkers
Styckebruk) finns separerad cykelbana utmed ca 63 % av
huvudvägnätet för bil. Tyvärr finns det alltför många så
kallade felande länkar, det vill säga avsnitt utan cykelbana,
inom tätorterna idag. Mellan tätorterna saknas cykelbanor
helt utom sträckan Mariefred – Läggesta – Åkers Styckebruk
som har en separerad och belyst cykelbana. Cykelvägvisningen och cykelparkeringarna har också stora brister.
Cykeln som trafikslag har tidigare inte prioriterats och
därmed finns det mycket att arbeta med inom detta område.
En ny cykelplan som är beslutad att tas fram är planerad att
vara kommunövergripande och ska synliggöra och tydliggöra cykeln som trafikslag. Ett fullt utbyggt gång- och
cykelnät med separerade sträckningar även mellan kommunens tätorter är idealet. Det ger människor en större
valfrihet att välja transportslag.

Cyklister behöver separerade cykelbanor
utmed hela huvudgatunätetvilket brister
på många platser. Mellan tätorterna
saknas cykelbanor helt utom sträckan
Mariefred – Läggesta – Åkers Styckebruk. En kommunövergripande
cykelplan ska tas fram.
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BUSSTATION MARIEFRED

ÖVERDIMENSIONERAD GATA
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TÅGSTATION STRÄNGNÄS

HUVUDVÄGNÄT

2.0

Kollektivtrafiknät
Tåg
Svealandsbanan (Arboga-Eskilstuna-Stockholm) har inom
Strängnäs kommun tågstopp vid Strängnäs Resecentrum
samt Läggesta. År 2012 är det 16 turer i riktning från
Stockholm och 15 turer mot Stockholm per dag. Tyvärr
saknas färsk statistik över tågresandet. En resandeundersökning som genomfördes i Sörmlands län våren 2005 gav en
viss bild av resandet. Enligt undersökningen från 2005
gjordes totalt nästan 2 000 tågresor till eller från Strängnäs
station och knappt 1000 resor till/från Läggesta. Av resorna
till/från Läggesta hade nästan 60 % Stockholm Central som
start- eller målpunkt. För Strängnäs var det mer jämnt
fördelat mellan Stockholm och Eskilstuna som huvudsaklig
start- eller målpunkt.
Undersökningen visade att tågresorna till/från Stockholm
främst gällde arbetspendling. En jämförelse mellan antalet
arbetspendlare totalt och antalet resor till/från arbetet med
tåg indikerar marknadsandelar för arbetsresor med tåg på
uppemot 40-50 procent till Stockholm och ca 10 procent till
Eskilstuna.
Det är endast en liten del av pendlingen till/från Södertälje
som sker med kollektivtrafik. Det är ca 2500 personer som
dagligen pendlar mellan kommunerna Strängnäs och
Södertälje men få av dessa som reser med tåg eller buss.
Som exempel kan noteras att det vid räkningen 2005 var
färre än 20 arbetsresor med tåg mellan Läggesta och

Södertälje, trots att ca 660 invånare i Mariefred, Stallarholmen och Åker arbetar i Södertälje. Som jämförelse kan
nämnas att vid senaste räkningen 2011 var det ca 60
arbetspendlare med buss mellan Strängnäs och Södertälje
kommun.
Buss
I Strängnäs centralort finns stadstrafik (linjenummer 1-3). I
kommunen som helhet finns regionala linjer eller expressbusslinjer (linjenummer 700 och uppåt det vill säga mot
Eskilstuna, Södertälje och Enköping/Uppsala) samt lokala
linjer som kan delas upp i landsbygdslinjer (300-linjer)
respektive skolskjutslinjer (600-linjer). Entreprenör för
huvudparten av trafiken är från och med augusti 2012
Bergkvara Buss. Sträckan Uppsala/Enköping-Strängnäs
(linje 876) trafikeras av Upplands Lokaltrafik (UL).

Tågresor: Ca 2000 tågresor sker per dag
från Strängnäs resecentrum. Det är
jämnt fördelat mellan Stockholm och
Eskilstuna som målpunkt. Från Läggesta
sker ca 1000 tågresor per dag. 60 % av
dessa resor har Stockholm som målpunkt.
Bussresor: 2010 var det totalt ca 818 000
påstigningar. 2007 var motsvarande
siffra ca 745 000 påstigningar. Det totala
resande med buss har således ökat men

Under 2010 var det totalt ca 818 000 påstigningar med buss
inom Strängnäs kommun. År 2007 var motsvarande siffra
745 000 påstigningar. Resandet har således ökat med mer än
10 procent på fyra år. Ökningen har skett i den regionala
trafiken samt stadstrafiken medan resandet i den lokala
landsbygdstrafiken – i huvudsak inom kommunen har
minskat i omfattning. Ökningen i regiontrafiken beror på
utökad regional trafik mot Eskilstuna samt att busstrafik
införts till Södertälje. Stadstrafiken gjordes om hösten 2008
genom att servicelinjerna togs bort, trafiken till Campus
utökades på den nya linje 3 samt några fler turer på linje
1mellan Dammen och Sundby park.

resandet i den lokala landsbygdstrafiken
har minskat. Av alla resor med buss
dominerar skolkortsresorna.
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Augusti 2012 kommer busstrafiken
effektiviseras och färre fordon kommer
producera mer trafik.

Därefter har stadstrafiken ökat med ca 10 % årligen. Att den
lokala landsbygdstrafiken har minskat beror till stor del på
minskade elevkullar. Knappt hälften av påstig-ningarna görs
med någon form av skolkort. En stor andel av kollektivtrafiken med buss är således en resa till eller från skolan.
Periodkort (pendlar- och pendlarpluskort) som vanligtvis
används av arbetspendlare står för 18 % av påstigningarna
medan enkelbiljetter står för 12 % av påstigningarna.
Skolkort dominerar särskilt på de lokala landsbygdslinjerna
inom Strängnäs kommun medan enkelbiljetter och periodkort är vanligare i stadstrafiken och på de regionala linjerna.

Bilen har varit norm i samhällsplaneringen sedan massbilismen växte fram under 1960-talet. Bilens överordning har
kodifierats i regler för trafikdifferentiering, trafikseparering,
gatustandard och parkeringsnormer. Bilsamhället har gjort
det möjligt med en utspridd lokalisering av verksamheter
och boende eftersom bilen har ”förlåtit” planeringsmisstag
och överbryggat avstånd genom sin snabbhet och flexibilitet. Med en tilltagande utbredning av tätorterna blir
tillgången till bil en viktig livskvalitet vilket medför att
individer tar bilen för att få ihop sin vardag. Ett frivilligt val
utifrån strukturella tvång.

Flest påstigningar görs på linje 303 mellan Läggesta och Strängnäs via Mariefred
och Stallarholmen. Skälet till det omfattande resandet på denna linje är att
den har flera olika funktioner och delmarknader. Exempelvis fungerar den som
matarlinje mot tåget mellan Mariefred och Läggesta samt som förbindelse mellan
Stallarholmen och Strängnäs. Andra viktiga linjer är linje 1 och 3 i stadstrafiken,
linje 301 (Läggesta-Åker-Strängnäs) och linje 720 mot Eskilstuna.

De två senaste decenniernas forskning och erfarenheter
visar med stor tydlighet att de nya stadsfunktionerna och
kraven på attraktiva, trygga och säkra offentliga rum inte
kan förenas med stora flöden av bilar. Bilen tar helt enkelt
för stor plats i stadsrummet. Bilens roll för stadsutvecklingen i en ny globaliserad ekonomi måste ändras och bilens
överordning måste ersättas med nya allmänt accepterade
principer för trafiksystemet.

Förändringar i busstrafiken från och med hösten 2012
Från och med tidtabellsskiftet i augusti 2012 förändras
busstrafiken i syfte att öka utbudet för resenärerna och
samtidigt effektivisera busstrafiken så att färre fordon
producerar mer trafik. Tidtabellen förenklas för flera
sträckor. Anslutningar mot tågen i Läggesta förbättras
genom att Stallarholmen får snabbare och mer direkta
anslutningar. Såväl Mariefred som Åker och Stallarholmen
får en form av skytteltrafik till/från tågen. I samråd med
skolan justeras skoltiderna för bättre struktur på trafiken
och minskade väntetider för eleverna vid skolan.
Biltrafiknät
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Behovet att använda bilen där den är överlägsen, till
exempel i samspelet stad- landsbygd, leder till att stor vikt
behöver läggas på lokala och regionala ”park and ridelösningar”. Besöks- och måltrafik till staden med bil kan

2.0

underlättas genom att arbetspendling kan ske med andra
transportmedel. Synen på trafiksystemet och i synnerhet
biltrafiken förändras. Svagare trafikantgrupper prioriteras
och vi förstår mer och mer av bilismens negativa konsekvenser för vår miljö och folkhälsan.
Samtliga tätorter inom Strängnäs kommun har idag
bostadsområden uppbyggda i enklaver. Detta skapar ett
onödigt stort trafikarbete och tillgängligheten inom
tätorterna försämras med detta byggnadssätt. Punktvis är
också framkomligheten för personbilstrafik begränsad,
antingen genom medvetna åtgärder eller genom den
ursprungliga utformningen. Än mer problematiskt är de
många gånger alltför överdimensionerade gatusektioner
som byggdes på 70- och 80-talet vilka idag medför stora
problem med hastighetsöverträdelser inom bostadsområden.
Huvudvägnätet i Strängnäs består av en centrumring, en
förbifart, ett antal huvudgator och lokalgator. Centrumringen är det gatunät som omger Strängnäs centrum och består
av Eskilstunavägen, Storgatan, Järnvägsgatan och Nygatan.
Förbifarten är gamla E20 och heter idag Kilenvägen och
Västerportsvägen. Huvudgatorna är de gator som leder
fordonen till och från centrum och enklaverna Finninge,
Djupa skogen, Dammen, Sundby Park och Aborrberget. I
Strängnäs stad är ca 30 % av korsningarna på huvudgatunätet cirkulationsplatser (15 st av 50 st). Fyrvägstopp eller
korsningar som är säkrade i alla tillfarter förekommer ej.
Kommunens övriga tätorter har en annan uppbyggnad än

Strängnäs stad. Huvudvägnätet i Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen, Härad, Merlänna och Vansö består av
genomfarter och lokalgator. Genomfarterna skapar barriäreffekter på samhällena och lokalgatorna har varierande
framkomlighet och standard. Endast Åkers Styckebruk har
cirkulationsplatser och dessa har alldeles för liten rondellradie för att ge den trafiksäkerhetseffekt en cirkulationsplats
annars skapar.

Samtliga tätorter i kommunen har
bostadsområden uppbyggda i enklaver.
En planerings- och bebyggelseform som
medför att individer tar bilen för att få

I huvudsak gäller högerregeln inom tätorterna vilket i
Strängnäs kommun fungerar väldigt bra. Bashastigheten
inom tätorterna är eller kommer att bli 40 kilometer i
timmen och högsta tillåtna hastighet 30 kilometer i timmen
ska gälla endast där det föreligger ett stort behov av låga
hastigheter till exempel vid skolor och förskolor.

ihop vardagen. Ett frivilligt val utifrån
strukturella tvång. Andra problem är
punktvisa framkomlighetsbegränsningar,
överdimensionerade gaturum i bostadsområden och barriäreffekter.

BILTRAFIK

Enklav: ett område som ligger innanför
en stads gränser men hör till landsbygd.
Gatorna är återvändsgator och bebyggelseformen genererar mycket onödig
biltrafik.
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Parkeringsbeläggning och avstånd till parkering, Strängnäs stad

Platser 170
Beläggning 36%
Åkt kortare än 3 km 36%

Platser 246
Beläggning 54%
Åkt kortare än 3 km 40%

Platser 186
Beläggning 69%
Åkt kortare än 3 km 59%

Platser 40
Beläggning 33%
Åkt kortare än 3 km 54%

BELÄGGNING REDOVISAR ETT GENOMSNITT AV TOTALT 12 MÄTNINGAR GENOMFÖRDA UNDER DECEMBER 2011 TOM APRIL 2012.
ÅKT KORTARE ÄN 3 KM = AVSTÅND TILL PARKERINGEN FRÅN FORDONETS REGISTRERADE ADRESS ÄR INOM EN RADIE AV 3 KM.
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Platser 95
Beläggning 63%
Åkt kortare än 3 km 31%

Platser 53
Beläggning 40%
Åkt kortare än 3 km 58%

2.0

I Strängnäs stad finns det idag en bra tillgång på parkeringsplatser, några ägs av kommunen och några ägs av handeln i
centrum. Beläggningsgraden på de tillgängliga parkeringsplatserna varierar, i snitt nyttjas ca 57 %. I kommunens
övriga tätorter är antalet parkeringsplatser mer begränsade
och i Mariefred är tillgången säsongsbetonad med tanke på
den omfattande turistströmmen sommartid.
Strängnäs kommun har, i likhet med de flesta kommuner,
en parkeringsnorm för bilar som reglerar det antal parkeringsplatser som behövs för olika typer av bebyggelseområden, en så kallad miniminorm. Att arbeta med miniminormer är väldigt trubbigt och kan aldrig dämpa efterfrågan på
bilparkeringsplatser.
Arbetspendlare tar inte bilen till arbetet om det är omöjligt
eller för dyrt att parkera. För att uppmuntra till cykelresor,
kollektivtrafikresor eller kombinerade resor behöver
parkeringspolitiken ändras. Att ta ut parkeringsavgifter kan
vara en åtgärd vilken också har en lönsamhet då avgifterna
indirekt kan användas till att delvis finansiera åtgärder för
gång- och cykelbanenätet, kollektivtrafiken, trafiksäkerhet
eller att bygga om mindre delar till attraktiva mötesplatser i
staden.

max 4 kilometer – ett fullt acceptabelt avstånd för cykel.
Den plats en gångare eller cykel tar i anspråk är mycket
måttlig jämfört med bilens markbehov. En person i bil
använder tio gånger så stor yta som en person på cykel. Om
attraktiva stadsmiljöer ska kunna återskapas måste en
attitydförändring ske till trafikens roll. I rollen som bilister
måste vi acceptera att staden tillhör gående och cyklister
och att bilen får finnas i stadsmiljön på deras villkor.
I planering av nya områden kan mark reserveras för att
uppfylla parkeringsnormer dock bör bilparkeringarna
byggas först när behovet uppstår. Cykelparkeringar bör
däremot anläggas i tidigt skede och placeras på de attraktivaste platserna i direkt anslutning till entréerna. Detta ger
kortare genomförandetider och ger medborgarna större
möjlighet att upptäcka alternativa färdsätt.

Parkeringsnorm: Mått som används i
planering och vid byggnation för att
beräkna antalet parkeringsplatser som
behövs.

Inom området för biltrafiknät pågår arbeten såsom en ny
trafikplan för Strängnäs och hastighetsanpassning av
gatusektioner på huvudgatunätet.
I Strängnäs centrum utnyttjas idag ca 57
BIL

% av de tillgängliga parkeringsplatserna.
I Mariefred är tillgången mer begränsad
och mycket säsongsbetonad. En
förändring i parkeringspolitiken behövs
med bland annat en förändrad parke-

Att införa parkeringsavgifter på exempelvis bilparkeringen
vid tågstationen skulle medföra att många onödigt korta
bilresor till tåget överflyttades till cykel eller kollektivtrafik.
Inom Strängnäs kommuns tre största tätorter, Strängnäs,
Mariefred och Åkers styckebruk, är avståndet till tågstation

ringsnorm.
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TOSTERÖBRON

Broproblematiken
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Tosteröbron
Trafikbelastning
Cirka 1500 nya bostäder planeras på Tosterö. De nya
bostäderna kommer att generera trafik i och med att de nya
invånarna kommer behöva ta sig till och från arbete, skola
och service.
För att få grepp om situationen i nuläget har 2 trafikmätningar utförts på och i anslutning till bron. Dessutom har
resvaneundersökningar utförts bland boende och skolelever
på södra Tosterö.
Den första trafikmätningen skedde vid fem olika mätpunkter; två i centrala Strängnäs, två på Tosterö och en på
Tosteröbron. Den andra mätningen genomfördes endast på
Tosteröbron. Mätningarna visar hur många fordon som
passerar de olika punkterna, men ger ändå inte en helt
rättvis bild av hur trafikströmmarna ser ut i verkligheten
eftersom trafikströmmarna varierar mellan exempelvis
årstider samt vardag och helgdag. Den första trafikmätningen genomfördes under sommarmånaderna 2010 och den
andra trafikmätningen genomfördes under en vardag i
november 2010.

sommarlov. Under vintern väljer dessutom färre att gå till
fots på grund av väderlek. I och med att trafikmätningarna
gjorts vid skilda tillfällen och ändå visar liknande resultat
får mätningarna anses representativa. Om ett genomsnitt för
mätningarna räknas ut passerar omkring 5100 fordon varje
vardag Tosteröbron.
Mätningarna ger en bild av det faktiska antalet fordon som
rör sig i centrala Strängnäs och på Tosterö, medan Resvaneundersökningen delvis kan förklara varför resmönstren ser
ut som de gör.

Över Tosteröbron passerar ca 5100
fordon per dygn i snitt över året. Något
färre på sommaren vilket kan förklaras

På Tosterö finns utöver bostäder också ett antal skolor och
trafiken till och från dessa utgör en del i den totala trafikalstringen. Eleverna på dessa skolor är bosatta såväl på som
utanför Tosterö, vilket bidrar till trafik från fastlandet till
Tosterö. Den trafik som utgörs av passerande trafikanter, det
vill säga andra än dem som är bosatta eller går i skolan på
Tosterö, fångas inte upp genom enkätundersökningen.
Därför är det viktigt att väga samman resultaten från
enkätundersökningen med den utförda trafikmätningen.

av att skolorna har sommarlov och att
fler väljer bilen på vintern på grund av
väderleken.

Mätningarna visar på strax över 5000 rörelser över Tosteröbron under ett dygn. Under vintermätningen registrerades
ca 200 fler rörelser vilket kan förklaras bland annat genom
att resor till och från skolorna på Tosterö sker, något som
inte skett under sommarmätningarna när skolorna har
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Resdagsboken 25 november 2010

Vad avgör valet av färdmedel?

Färdmedelsfördelningen är beräknad utifrån svaren i resdagboken.

Utifrån enkäten får man också fram varför Tosteröborna väljer färdmedel som de gör och det är tidsaspekten och bekvämlighet som prioriteras.

24 / Trafikstrategi 2040

2.0

Vad skulle få dig att välja kollektivtrafik?

Färdmedelsfördelning
I resvaneundersökningen ingår att man tar reda på och redovisar vilket färdmedel respondenterna använt sig av. En sådan
redovisning inkluderar om man tagit sig fram till fots och kallas färmedelsfördelning.
Färdmedelsfördelningen från resdagboken redovisas i andel av det totala trafikflödet för att se hur många av alla resor som skett
med exempelvis bil eller med kollektivtrafik. Det visar sig att 66 procent av alla genomförda förflyttningar till och från Tosterö
har skett med bil, taxi eller MC. Kollektivtrafikandelen ligger på 13 procent. I och med att Strängnäs inte tillhör ett storstadslän är
en kollektivtrafikandel på 13 procent relativt normal. Andelen som går eller cyklar är 21 procent. Andelen för gång- och cykeltrafik kan vara lågt räknad för ett årsgenomsnitt då resvaneundersökningen genomfördes under vintern.
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STRÄNGNÄSBRON

STALLARHOLMSBRON
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Strängnäsbron

Stallarholmsbron

Då det gäller Strängnäsbron finns inte problematiken så väl
dokumenterad eftersom problemen inte är så påtagliga som
för Tosteröbron. Tanken och ambitionen är dock att bron i
allt högre grad ska avlasta Tosteröbron på sikt. För att kunna
göra detta ska tillgängligheten förbättras genom en ny
anslutning närmare brofästet på Tosterösidan. Man räknar
också med att fler kommer att välja Strängnäsbron som
första alternativ då bl.a. centrumfunktionerna i norra staden
etableras.

För de som bor och verkar på Selaön är det en absolut
nödvändighet att bron fungerar då det inte finns något
etablerat alternativt sätt att ta sig över till fastlandet eller vice
versa. Detta förhållande utgör en stor säkerhetsrisk i ett akut
nödläge. Det är därför av största vikt att öppningsfunktionen är robust och pålitlig samt att funktionen sköts och
underhålls klanderfritt.

Den planerade ökade bebyggelsen på Tosterösidan och den
planerade utbyggnaden av norra staden ställer också ökade
krav på att göra bron tillgänglig för gång- och cykeltrafik.
Trafikintensiteten i dagsläget är 5840 antal bilar per dygn.
Det råder politisk enighet om att man ska försöka påverka
Trafikverket nödvändigheten att rusta upp och förbättra väg
55 då man bedömer att förbindelsen mot Enköping vidare
norrut mot Uppsala-Gävle blir allt viktigare på sikt som ett
alternativ till förbifart Stockholm för fjärrtrafik. Utbyggnaden av motorvägen mellan Enköping och Västerås medför
även att trycket ökar på väg 55 mellan Strängnäs och
Enköping. En ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik
på bron bör också ingå i denna satsning.

Över Strängnäsbron passerar ca 5840
fordon per dygn. Strängnäsbron
förväntas få en större betydelse när
Tosterösidan utvecklas och Norra staden
byggs. Utvecklingen ställer då krav på att

Önskemål har framförts om breddning av bron så att
gång- och cykeltrafik kan separeras från biltrafiken för att
göra det säkert för dessa trafikanter.

Strängnäsbron också görs tillgänglig för
gång- och cykeltrafik.

Vid medborgardialogen under pågående FÖP-arbetet för
Stallarholmen har framförts önskemål om ny broförbindelse
alternativt färjeförbindelse vid Kolsundet.
För de som bor och verkar på Selaön är
Stallarholmsbron den enda kopplingen
till fastlandet. Detta ställer höga krav på
att bron underhålls och att öppningsfunktionen fungerar. Även denna bro
behöver bättre tillgänglighet för gångoch cykeltrafik.
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STRÄNGNÄS HAMN
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Hamn och sjöfart
Stallarholmsbron är öppningsbar för att möjliggöra för
sjöfarten mellan Stockholm och Strängnäs. Förutom
fritidsbåtar så trafikeras farleden av fartyg som transporterar
gods till och från Strängnäs hamn. Bron sköts och öppnas av
Trafikverket. Strängnäs kommun har bara möjlighet att
nödstänga bron vid driftfel eller olycka.
Tosteröbron är öppningsbar för att möjliggöra den sjöfart
som trafikerar farleden. Öppningsperioden för fritidsbåtar
varar mellan 1 maj och 15 oktober, en gång i timmen kl.
06:00 – 22:00 med undantag för kl. 07:00 då ingen broöppning sker. Under lågsäsong sker broöppning alla dagar kl.
06:00 – 22:00 efter anmälan. Broöppningen tar cirka tio
minuter beroende på antalet båtar som ska passera. Bron
fjärrmanövreras och har kameraövervakning.
Förutom fritidsbåtar så trafikeras farleden av fartyg som
transporterar gods till och från Strängnäs hamn.

Hamnen
Strängnäs hamn är belägen i området som i den fördjupade
översiktsplanen för Strängnäs stad - Härad benämns Södra
Storängen vid den utskjutande åsen i Mälaren.
Direkt väster om järnvägen i anslutning till kraftvärmeverket finns en föreslagen lokalisering för en godsterminal för
järnvägsgods.
Det finns ett intresse att utöka kommunens hamnverksamhet bl.a. för att trygga kraftvärmeverkets försörjning av råvaror. Vidare finns ett intresse att etablera en godsterminal för
järnvägstransporter inom området dels för att möjliggöra
järnvägstransporter till kraftvärmeverket, dels för att stärka
områdets och angränsande verksamhetsområdens framtida
konkurrenskraft.
Det finns dock stora problem att genomföra dessa ambitioner då hamnen ligger inom ett sårbart område för en stor
grundvattentillgång och kommunens tidigare reservvattentäkt ännu inte är fullt utredd. Denna problematik beskrivs
utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen till FÖP:en för
Strängnäs stad -Härad.

Förutom fritidsbåtar trafikeras farleden
av fartyg med gods till och från Strängnäs hamn vid Storängens industriområde. Inom Strängnäs kommun finns två
öppningsbara broar för att möjliggöra
denna sjöfart. I vidare utveckling av
Strängnäs föreslås en lokalisering av en
godsterminal för järnvägsgods i
anslutning till Storängens industriområde.
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Godstrafik
Tung lastbilstrafik i kommunen följer mest E20, Väg 55 eller
stråk från Strängnäs industriområden till dessa. E20 samt
Väg 55 är av Trafikverket rekommenderade vägar för farligt
gods. Landsbygden har ett annat mönster med t.ex. jordbruksmaskiner.
Den tunga lastbilstrafiken följer
mestadels E20 och riksväg 55. Inom
Strängnäs tätorter förekommer ingen

Tunga transporter följer ofta den kortaste tillgängliga rutten
av effektivitetsskäl dvs. att vägen har rätt bärighetsklass,
bredd och höjd under hinder samt lämplig tillåten hastighet.

resultat av slitage från däck och vägbana: t.ex. damm och
partiklar. Tung trafik har även stor påverkan på trygghetskänslan på och intill vägar. De tunga fordonens/maskinernas stora vikt medför att konsekvenserna av en olycka kan
vara allvarliga.
Miljön påverkas negativt av transporternas utsläpp av
koldioxid och andra klimatpåverkande gaser Vid en olycka
kan utsläpp till mark, vatten och luft resultera i betydande
mark- och vattenföroreningar.

större mängd tunga transporter men de
mindre orterna har en problematik som
gäller jordbruksmaskiner.

Idag finns ingen större mängd tunga transporter i Strängnäs
stadskärna. Däremot förekommer en del tyngre trafik i form
av turistbussar och transporter till anstalten genom Mariefreds stadskärna samt transporter till Åkers Sweden genom
Åkers styckebruks samhälle. Trafikmätningar från Trafikverkets karttjänster ger följande bild av tunga transporter
på de större vägarna i kommunen.
Av dessa kan man utläsa att de tunga fjärrtransporterna på
E20 (1600-1800 ÅDT) genom kommunen är klart dominerande, men även Väg 55 samt Väg 223 (Läggesta - Mariefred) trafikeras med mellan 400-800 tunga fordon ÅDT.
ÅDT = årsmedeldygnstrafiken. CO2 utsläppen i kommunen
från tunga vägtransporter ökade stadigt från 1990 till 2005,
men har sedan dess minskat något enligt RUS (länsstyrelsernas miljömålsuppföljning).
Tunga transporter påverkan både hälsan och miljön. Hälsan
påverkas av ljud (buller) och försämrad luftkvalité som
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KARTA ÖVER VÄGAR MED TUNGA TRANSPORTER

2.0

KARTA REGIONALT VÄGNÄT

Genom kommunen passerar flera större
vägar, E20 riksväg 55 och den primära
länsvägen 223. Strängnäs kommun
arbetar för att riksväg 55 ska byggas ut
till en 2 + 1 väg.

Nationellt och regionalt vägnät
Genom Strängnäs kommun passerar flera Europa-, riksvägar och primära länsvägar. E20 från Göteborg till Stockholm passerar
genom kommunens norra del. Riksväg 55 från Norrköping till Uppsala passerar Strängnäs stads västra sida i syd-nordlig riktning
och den primära länsvägen väg 223 från Nyköping till Mariefred passerar i kommunens östra del i syd- nordlig riktning.
Kommunen arbetar hårt genom samarbete med Trafikverket och Regionförbundet för att riksväg 55 ska byggas ut till en så kallad
2+1 väg och få en ökad säkerhet i flera större korsningspunkter, till exempel i korningen med väg 919 där Merlänna är beläget.
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GYLLENHJELMSGATAN 1941
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TRÄDGÅRDSGATAN 1961

2.1

Trafiken historiskt
1936 fick norra Södermanland en vägkoppling över Mälaren
norrut till Uppsala län och Enköping, Tosteröbron byggdes.

I maj 1981 byggdes riksväg 55 norrut mot Enköping om och
Strängnäsbron öppnades för trafik.

Före 1963 gick all trafik i norra Södermanland genom
centrala Strängnäs på riksettan som sträckningen hette fram
till år 1962, därefter bytte sträckningen namn och blev E3.
Gatorna som idag heter Mariefredsvägen, Järnvägsgatan,
Eskilstunavägen, Storgatan, Kyrkogatan, Tosteröbron och
Enköpingsvägen var huvudgatorna i staden och ledde
trafikströmmarna i väst- östlig riktning samt norrut mot
Enköping. Den 3 september 1967 öppnades E3 som förbifart
och större delen av trafiken förflyttades från de centrala
delarna.

Gyllenhjelmstorget byggdes 1991 varpå Trädgårdsgatan blev
avstängd för biltrafik mitt på sträckningen och år 2000 blev
nordvästra delen av Trädgårdsgatan gågata.

Före 1963 gick all trafik i norra
Södermanland genom centrala Sträng-

I takt med att staden och antalet innevånare växer ökar
också antalet fordon och trafiken. 1980 var bilinnehavet per
1000 innevånare 360 fordon medan det idag är 501 fordon
per 1000 innevånare.

näs. Mariefredsvägen, Järnvägsgatan,
Eskilstunavägen, Storgatan, Kyrkogatan,
Tosteröbron och Enköpingsvägen var de
gator som ledde trafiken i öst- västligriktning samt norrut mot Enköping. Den 3:e
september 1967 öppnades E3, nuvarande
väg 900, som förbifart och större delen av

Staden växte och från mitten av 1970-talet var inte E3:an
någon förbifart längre utan en genomfart i Strängnäs stads
utkant. 1992 bytte sträckningen namn igen och blev E20
som den heter även idag. Den 28 oktober 2004 öppnades
ytterligare en förbifart förbi Strängnäs och det är den
motorvägssträckning som idag går mellan trafikplats Åkers
Styckebruk – trafikplats Biskopskvarn – trafikplats Lunda
och trafikplats Härad.

trafiken förflyttades. Redan 10 år senare
hade däremot staden vuxit och förbifarten blev en genomfart.

Ombyggnad av gamla E20 började planeras omgående och
inom en snar framtid är även den sträckningen integrerad i
Strängnäs stad.
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Trender för framtiden
Det finns trender i omvärlden av övergripande och global
karaktär som kan komma att påverka resemönster, trafiken
och trafikplaneringen mycket i framtiden. Några viktiga
trender beskrivs nedan.
Transporterna i Sverige står för ca 40 %
av utsläppen av växthusgaser. Det är
också bland de svåraste utsläppen att
påverka och förändra. Det kommer
krävas åtgärder inom såväl teknik som
planering och beteendepåverkan för att
åstadkomma betydande förändringar.
Bilanvändningen och därmed i slutändan även parkeringsutnyttjandet beror
till stor del på oljepriset. Priset på oljan
påverkas av att man inom kort (bedömningen varierar mellan 2-10 år) når det
som kallas ”peak oil”, det vill säga det
stadium där hälften av den olja som
finns är förbrukad.

Klimatfrågan
Forskarna är idag ense om att temperaturen på jorden ökar
på grund av växthuseffekten, och att det på sikt kommer ge
betydande väderförändringar. Det ämne som har mest
påverkan på växthuseffekten är koldioxid och transporterna
i Sverige står för ca 40 % av dessa utsläpp. Det är också
bland de svåraste utsläppen att påverka och förändra. Det
kommer krävas åtgärder inom såväl teknik som planering
och beteendepåverkan för att åstadkomma betydande
förändringar. Det är angeläget att minska dessa utsläpp för
att kunna bidra till en minskad klimatpåverkan. Trafikstrategin förbättrar förutsättningarna för gång- och cykeltrafik
och kollektivtrafik. Kommunen har ambitionen att minska
koldioxidutsläppen för de kommunala transporterna med
30% till 2020 med år 2009 som basår.
Ett väl fungerande trafiksystem som bygger på hållbarhetsaspekter leder inte bara till minskade koldioxidutsläpp utan
bidrar till en rad förbättringar som bl.a. levande sjöar och
vattendrag, ingen försurning med en genomtänkt dagvattenhantering. Detta leder till bättre boendekvalité som
ökar attraktiviteten ytterligare för att bosätta sig och
fortsätta leva i Strängnäs.
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Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossil energi, Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid
mitten av detta sekel ska vara noll och att Sverige har 10
procent förnybar energi i transportsektorn 2020.
Trenden pekar mot fler transporter, snabbare leveranser,
tätare tidsintervall och mindre sändningsstorlekar. Förnyelsebara bränslen är en stor framtidsfråga.
Befintliga mål i kommunen: utsläppen från fossila bränslen i
kommunen som geografisk enhet ska minska med minst 80
% från 1990 till 2020. (Ca en tredjedel av utsläppen kommer
från transporter.)
Utsläpp av växthusgaser per invånare ska minska med 40 %
från 1990 till 2014. Koldioxid och kväveoxider från transporternas utsläpp är växthusgaser.
All kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebart bränsle år
2020.
Oljan blir dyrare
Bilanvändningen och därmed i slutändan även parkeringsutnyttjandet beror till stor del på oljepriset. Priset på oljan
påverkas av att man inom kort (bedömningen varierar
mellan 2-10 år) når det som kallas ”peak oil”, det vill säga
det stadium där hälften av den olja som finns är förbrukad.
Detta sker samtidigt som det förbrukas allt mer olja och
förbrukningen visar ingen tendens att minska, utan nya
marknader som till exempel Kina ger istället motsatt effekt.
De flesta bedömare anser att vi får vänja oss vid dagens höga

2.2

oljepriser, och att priserna kommer stiga ytterligare under
kommande år. Detta ger i sin tur en ökande marknad för
kollektivtrafik och lokalt producerad mat medans marknaden minskar för så kallade stadsjeepar, flygresor och äpplen
från Argentina.
Den attraktiva staden
Många städer gör idag tydliga, medvetna satsningar för att
åstadkomma ”den attraktiva staden”. Att en stad är attraktiv
medför också ekonomiska fördelar. Städer som utvecklas
starkt är de städer som satsar mer på en attraktiv miljö för
människan. Där människor trivs och vill bo kommer också
företagen vilja etablera sig. Transportsystemet är en mycket
viktig del i hur staden uppfattas.

Elfordon
En utveckling som också blir allt tydligare är ett växande
utbud av elfordon, både bilar, mopeder och cyklar. Ännu är
priserna på dessa fordon höga men i takt med att tillgängligheten på dessa fordon ökar kommer priserna sjunka och
efterfrågan stiga. Man kan se att dessa fordon kommer bli
allt vanligare i våra stadsbilder.
Spårbundentrafik
Gatuområdena ska även kunna disponeras för framtida
utökning av den kollektiva trafiken, genom att planeringsmässigt möjliggöra spårbunden trafik i framtiden.

satsningar för att åstadkomma ”den
attraktiva staden”. Städer som utvecklas
starkt är de städer som satsar mer på en
attraktiv miljö för människan. Där
människor trivs och vill bo kommer

ELCYKEL

Befolkningsutveckling och regionförstoring
Ytterligare trender som är direkt eller indirekt kopplade till
transportsystemet är:
• Livskvalitet och folkhälsofrågor
• Åldrande befolkning
• Ökade krav på kommunikationer
• Regionförstoring
Sedan ett par decennier pågår en förstoring av arbetsmarknadsregionerna i vårt land. De blir färre till antalet och
omfattar allt större omland. Strängnäs har ett arbetsmarknadsområde som omfattar hela Mälardalen och Stockholms
län. Detta ställer stora krav på kommunikationer och på
transportsystemet. Nyttan av vidgade arbetsmarknader är
bland annat kopplingen till behovet av ekonomisk specialisering. Ökad specialisering och arbetsdelning har historiskt
varit en grundläggande förutsättning för tillväxt.

Många städer gör idag tydliga, medvetna

också företagen vilja etablera sig. En
utveckling som också blir allt tydligare är
ett växande utbud av elfordon, både
bilar, mopeder och cyklar. Ännu är
priserna på dessa fordon höga men i takt
med att tillgängligheten på dessa fordon
ökar kommer priserna sjunka.
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FELANDE LÄNK
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2.3 - 2.4

Befintliga mål och pågående arbete
Omvärldsbevakning

Sammanfattning av utpekade brister

Det har identifierats viktiga trender och utmaningar i
omvärlden. Klimat- och energifrågorna, tillgång och pris på
olja, livskvalitet och folkhälsa samt stadens attraktivitet är
faktorer som ställer stora krav på förändringar i vårt sätt att
resa. För klimatpåverkande gaser är målet en minskning
med ca 85 % fram till år 2050. För att klara detta räcker det
inte med tekniska förbättringar av fordon och bränslen utan
vi måste även göra radikala förändringar av transportsystemet och hur vi reser. Detta är extra tydligt i de transportpolitiska delmålen som riksdagen beslutade om år 2009. Ett
funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om
säkerhet, miljö och hälsa. Ett antal preciseringar har
beslutats för både funktionsmålet och hänsynsmålet. Några
exempel nämns nedan.

Gång och cykel

Preciseringar inom funktionsmålet: Medborgarnas resor
förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Transportsystemet utformas så att det är användbart
för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter
att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och
vistas i trafikmiljöer ökar. Förutsättningarna för att välja
gång, cykel och kollektivtrafik förbättras.
Preciseringar inom hänsynsmålet: Antalet omkomna inom
vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade
minskas med en fjärdedel mellan år 2007 och år 2020.
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålen nås och
till minskad ohälsa.

Gång- och cykelnätet har idag inga utpekade huvudstråk
och det finns många felande länkar i systemet. På flertalet
platser tvingas oskyddade trafikanter till att korsa biltrafiken
onödigt många gånger på i de flesta fall ej hastighetssäkrade
övergångsställen. Detta är något som behöver prioriteras
likväl som gång och cykel behöver prioriteras som trafikslag.
På många platser saknas cykelställ och cykelställ med tak
finns endast vid resecentrum i Strängnäs. Väl placerade,
säkra och takade cykelställ kan öka attraktiviteten för cykeln
och ger större intermodala möjligheter. En väl utbyggd och
tydlig cykelvägvisning är också något som främjar cyklister.
Idag är vägvisningen bristfällig och stor förbättringspotential finns. Strategiskt utplacerade luftpumpar är också något
som saknas i stor utsträckning, inom kommunen finns det
endast en luftpump.

Felande länkar: Sträckor där det saknas
gång- och/eller cykelbana i en annars
sammanhängande längre sträcka.

Klimat- och energifrågorna, tillgång och
pris på olja, livskvalitet och folkhälsa
samt stadens attraktivitet är faktorer som
ställer stora krav på förändringar i vårt
sätt att resa. Detta är extra tydligt i de
transportpolitiska delmålen som

Även på drift- och underhållssidan finns det förbättringsmöjligheter. Idag sköts snöröjningen på trottoarer av
fastighetsägarna vilket ger en skiftande kvalitet på snöröjningen.

riksdagen beslutade om år 2009. Ett
funktionsmål om tillgänglighet och ett
hänsynsmål om säkerhet, miljö och
hälsa.

Det saknas också en mätplan och en kommunövergripande
cykelplan som även belyser gång- och cykeltrafik mellan
kommunens olika tätorter. En mätplan är ett viktigt redskap
som dels visar andel cyklister idag men också kan påvisa
effekterna av olika åtgärder som görs.
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Kollektivtrafik
Busstrafiken är idag inriktad i huvudsak på att passa
skolornas tider. Detta medför att det är svårt att öka
attraktiviteten för arbetspendlare.
Personbilstrafik
Tillgängligheten i enklavområdena är begränsad och skapar
onödigt mycket trafikarbete. Överdimensionerade gatusektioner skapar hastighetsöverträdelser vilket inverkar menligt
på trafiksäkerheten. Genomfarter och många huvudgator
skapar barriäreffekter genom fordonsflödena och många
gånger hastigheterna vilket är svårt att åtgärda.
Kapaciteten på vägarna och framför allt korsningarna är
begränsande och fortsätter trafikökningen i samma takt
kommer snart Strängnäs stad drabbas av en trafikinfarkt.
Framkomligheten och tillgängligheten måste prioriteras på
huvudgatunätet för att strömmarna till och från staden ska
flyta samtidigt som allt fler resor måste förflyttas till
alternativa transportslag.
Det saknas en mätplan för att kontinuerligt följa trafikens
utveckling och på så sätt kunna genomföra rätt åtgärd på
rätt plats och också påvisa effekten av åtgärden. Kommunens trafikplaner är i behov av revidering.
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Kommunen arbetar inte med information, utbildning och
beteendepåverkan i dagsläget vilket är mycket viktiga
aspekter utifrån trafiksäkerhet. Ett ökat samarbete med
andra myndigheter och aktörer för att till exempel införa
trafikutbildning i skolorna och hjälpa innevånarna att
upptäcka alternativa färdmedel skulle behöva utvecklas.
Även beredskap för framtida elfordon saknas idag.

3.0 - 3.1

Visioner, Strategier och Mål
Vision och mål visar önskvärd riktning och vad som ska
uppnås, strategierna talar om hur vision och mål ska nås.
Trafikstrategien syftar också till att ge framtida vägledning
för hur prioriteringar och avvägningar mellan intressen bör
göras i trafikplaneringen.

Visionen av ett hållbart transportsystem
Visionen är kopplad till miljökvalitetsmålen Begränsad
klimatpåverkan och God bebyggd miljö samt viktiga aspekter
för att nå trafikstrategins målsättningar.
Det primära syftet med trafikstrategin för Strängnäs
kommun är att utifrån visionen i strategiska planen skapa
förutsättningar för ett balanserat trafiksystem för att säkra
attraktionskraften då kommunen växer. Samtidigt så är
detta arbete ett av kommunens viktigaste verktyg för
omställning till ett uthålligt samhälle då det gäller de
fysiska, sociala och ekonomiska dimensionerna.
Genom kommunens planmonopol skapas förutsättningar
för invånarnas och företagens framtida möjligheter att
tillgodose framtida behov med minsta möjliga klimatpåverkan.

Den sociala dimensionen tillgodoses genom arbetsprocessen som är öppen och demokratisk där alla har möjlighet till
delaktighet och påverkan både genom formella och informella samråd. Samhällsbyggnadskontoret har som ambition
att utveckla och förbättra detta arbete kontinuerligt
framgent.

Det primära syftet med trafikstrategin för
Strängnäs kommun är att utifrån
visionen i strategiska planen skapa

De ekonomiska dimensionerna utgör en grundbult i den
fysiska planeringen i Strängnäs kommun vilket bidrar till en
”Hållbar stad + attraktiv stad = Dynamisk idyll”.

förutsättningar för ett balanserat
trafiksystem för att säkra attraktionskraften då kommunen växer. Samtidigt så är
detta arbeta ett av kommunens viktigaste

Strängnäs är en expansiv kommun strategiskt belägen i
Mälardalen som uppskattas av stolta kommuninvånare och
besökare.
FÖP Strängnäs stad – Härad är grunden för den helhetssyn
vilken ur ett hållbarhetsperspektiv utvecklar Strängnäs stad
som ”staden runt fjärden” så att befintlig infrastruktur kan
utnyttjas och att avstånd mellan olika stadsdelar optimeras.
Bebyggelsen ordnas med ”staden” som förebild med ökad
tillgänglighet för gående och cyklister.

verktyg för omställning till ett uthålligt
samhälle då det gäller de fysiska, sociala
och ekonomiska dimensionerna.
”Hållbar stad + attraktiv stad =
Dynamisk idyll”.

Kommunförvaltningen kommunicerar och informerar de
människor som ska bosätta sig genom informationsinsatser
och genom att planeringen underlättas för ”smarta miljöval”
samt att ny teknik kommer till användning vid utformning
av nya infrastruktursystem.
Trafikstrategi 2040

/ 39

VISION
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3.1

Trafiksystemet utvecklas så att det bidrar till att lyfta fram
stadskärnans värdefulla kulturmiljöer.
Det är lätt att ta sig till Strängnäs och förflytta sig inom
kommunen. De olika trafiknäten är väl integrerade för hela
resan genom goda bytes- och omlastningsmöjligheter.
Gång- cykel och kollektivtrafik- liksom andra miljöanpassade transportmedel är prioriterade – vilket gör det möjligt
att uppnå det hållbara transportsystemet.

Trafikens negativa effekter på miljö och hälsa – såsom
klimatpåverkan, luftföroreningar är försumbar. Andelen
motorfordon som drivs med miljöanpassade bränslen har
ökat kraftigt och det finns goda mjöligheter att använda
sådana i Strängnäs.
Ett väl fungerande trafiksystem som bygger på hållbarhetsaspekter har lett till förutom minskade koldioxidutsläpp en
rad förbättringar som bl.a. levande sjöar och vattendrag och
ingen försurning.

Gång- cykel och kollektivtrafik- liksom
andra miljöanpassade transportmedel är
prioriterade – vilket gör det möjligt att
uppnå det hållbara transportsystemet.
Det finns goda möjligheter att säkert ta
sig fram kollektivt, till fots och med cykel.
Det finns goda möjligheter för företagen

Det finns goda möjligheter att säkert ta sig fram kollektivt,
till fots och med cykel. Det finns goda möjligheter för
företagen att effektivisera sina transporter.

Strängnäs är tillgängligt för alla. Samhället är planerat så att
tillgängligheten är god för alla trafikslag. Äldre, barn och
funktionshindrade är normgivande.

att effektivisera sina transporter. Ett väl
fungerande trafiksystem som bygger på
hållbarhetsaspekter har lett till förutom
minskade koldioxidutsläpp en rad

Gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikresandet har
ökat och omfattningen av motorfordonstrafiken har
minskat.
För de snabba kollektiva resorna inom Strängnäs kommun
används den spårbundna stomnätstrafiken och kompletteringen med små miljövänliga bussar ger en mycket bra
tillgänglighet för alla.

Alla boende, besökande och verksamma, oavsett ålder och
kön känner sig trygga och vågar ta del av vad kommunen
har att erbjuda. Miljön inbjuder till utnyttjande av gator och
parker – man ser och man syns.

förbättringar som bl.a. levande sjöar och
vattendrag och ingen försurning.
Strängnäs är tillgängligt för alla.
Samhället är planerat så att tillgängligheten är god för alla trafikslag. Äldre, barn

Ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i
Strängnäs. Utformningen av trafikmiljön är anpassad med
fokus på de oskyddade trafikanterna. Antalet olyckor har
reducerats kraftigt.

och funktionshindrade är normgivande.
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TILLGÄNGLIGHET FÖRE
MOTORISERAD RÖRLIGHET

PRIORITERING AV TRAFIKSLAG
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BETEENDEPÅVERKAN

3.2

Övergripande strategier
Tillgänglighet istället för motoriserad rörlighet
Begreppet tillgänglighet definieras av Vägverket och andra
myndigheter som ”den lätthet med vilken utbud och
aktiviteter i samhället kan nås”. Tillgänglighet avser såväl
medborgarnas som näringslivets behov. Definitionen
markerar att syftet med transportsystemet är att olika
grupper av medborgare och näringar via transportsystemet
ska kunna nå önskade destinationer och därmed få tillgång
till samhällets olika utbud och aktiviteter. Det innebär att
perspektivet bör omfatta ”hela resan”, från dörr till dörr.
Ibland förutsätter planeringen rörlighet men många gånger
kan ökad tillgänglighet tillfredsställas utan ökad motoriserad rörlighet. Funktionsblandning i områden är en aspekt
som ökar tillgängligheten men minskar den motoriserade
rörligheten, att undvika återvändsgator och områden
uppbyggda i enklaver är en annan viktig aspekt. Att öka
tillgängligheten istället för rörligheten som en övergripande
strategi ger ett effektivare transportsystem med färre
målkonflikter mellan de olika hållbarhetsaspekterna.
Prioritering av trafikslag
Vid planering och utformning av gatumiljöer vid nyinvestering och ombyggnationer ska trafikslagens behov prioriteras
i följande ordning; 1. Gångtrafik, 2. Cykeltrafik, 3. Kollektivtrafik, 4. Biltrafik.
Beteendepåverkan
För att uppnå ett hållbarare transportsystem ska beteendepåverkansinsatser användas. Åtgärder ska inte enbart

inriktas på infrastrukturåtgärder, utan även på beteendepåverkande åtgärder för att få människor att resa mer miljövänligt.
Resandet är en del av individens livsstil. Att ändra resvanor
och därigenom livsstil är en stor fråga för de flesta. Det
krävs bra förutsättningar med små nivåskillnader i gångoch cykelvägnätet för att få andelen medborgare att välja
cykel, gå eller åka kollektivt som transportslag i första hand.
Till stor del handlar det om att ge människor olika alternativ
och förutsättningar till att förändra sina val av transportslag.
Det fordras emellertid andra sätt att påverka människor till
att vilja byta transportslag. Det handlar både om att se över
den fysiska miljön för gång- och cykeltrafikanter, samt att
arbeta med attityd- och beteendefrågor.
Hur ska vi få flera människor att välja gång, cykel och
kollektivtrafik i första hand? Ska vi åstadkomma förändringar så krävs det ett bredare grepp där vi måste fundera
över hur vi kan påverka människors attityder, samt hur vi
kan undanröja hinder eller förstärka de incitament individen upplever för att förändra ett beteende. För att en beteendeförändring ska kunna äga rum är det tre villkor som
måste var uppfyllda:
• vilja
• veta
• kunna
Det första villkoret är att individen ska ha en positiv känsla
och vilja agera. Förbättrad hälsa och välbefinnande är de
mest slagfärdiga argumenten för att få fler att gå och cykla.

Begreppet tillgänglighet definieras av
Vägverket och andra trafikverk som ”den
lätthet med vilken utbud och aktiviteter i
samhället kan nås”. Ibland förutsätter
planeringen rörlighet men många gånger
kan ökad tillgänglighet tillfredsställas
utan ökad motoriserad rörlighet.
Funktionsblandning i områden är en
aspekt som ökar tillgängligheten men
minskar den motoriserade rörligheten.
Att öka tillgängligheten istället för
rörligheten som en övergripande strategi
ger ett effektivare transportsystem med
färre målkonflikter mellan de olika
hållbarhetsaspekterna.

Trafikslagens behov ska prioriteras i
följande ordning; 1. Gångtrafik, 2.
Cykeltrafik, 3. Kollektivtrafik, 4. Biltrafik.

Vad får jag som enskild individ för vinst med att välja cykeln
i stället för bilen? Sparande av tid och ökad bekvämlighet
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INTERMODALITET

ILLUSTRATION FYRSTEGSPRINCIPEN
1.

4.

Åtgärder som kan påverka

Nyinvesteringar och större

transportbevohet och val

ombyggnadsåtgärder

av transportsätt

Mål:
Hållbart samhälle

2.
Åtgärder som get
effektivare ytnyttjande
av befintlig infrastruktur
Bilden är ett montage
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3.
Begränsade
ombyggnadsåtgärder

3.2

är andra viktiga faktorer som påverkar viljan till att agera.
Ett sätt kan vara att påvisa de tidsvinster som cyklande ger i
förhållande till bilåkande, när vi pratar om kortare (upp till
4 km) resor inom Strängnäs kommun.
Det andra villkoret är att individen ska ha tillräckligt med
kunskap för att veta hur man gör. Detta uppnås genom att
ge information till medborgare om var cykelstråk och
busshållplatser finns i förhållande till bostadsområden och
arbetsplatser. Även information om var det finns cykelparkeringar, samt hur drift och underhåll bedrivs längs
gång- och cykelstråk bör nå ut till medborgarna.
Det tredje villkoret är att individen måste uppleva att han
eller hon har realistiska möjligheter att faktiskt utföra
handlingen, kunna förändra sitt sätt att resa. Hur långt
avstånd individen exempelvis har till och från arbetet
påverkar den faktiska möjligheten till att kunna välja
resesätt.
En annan viktig del är att ge bra förutsättningar såsom
sammanhängande, trygga och gena gång- och cykelstråk
och erbjuda gång- och cykelstråk som uppfyller god
standard. Cykelparkeringar i anslutning till arbetsplatser,
köpcentrum och bostadsområden är andra viktiga förutsättningar för individens möjlighet till att kunna förändra sitt
transportslag.
Bytesmöjligheter mellan färdsätt - Intermodalitet
En intermodal resa är en resa som innehåller fler än ett
transportslag. Det kan vara en cykeltur till tågstationen och
buss sista biten från tåget. Genom att utveckla förutsättningarna för enkla byten blir det mer attraktivt att välja bort
bilen till förmån för en intermodal resa. Att arbeta med

intermodalitet innebär att arbeta för att hela resan ska
fungera.
Viktiga aspekter för detta är:
• säkra och takade cykelparkeringar vid större
busshållplatser och tågstationerna
• väl belysta busstationer och större hållplatser
• busshållplatser med väderskydd och möjlighet att sitta
ner
• pendlarparkeringar vid tågstationer och i anslutning
till tätorterna som försörjer landsbygden, till exempel
Stallarholmen och Härad.
Fyrstegsprincipen
Principen bygger på ett transportslagsövergripande synsätt, men hanterar i första hand brister och problem inom
vägtransportsystemet. Tanken är att åtgärder utanför
vägtransportsystemet kan minska behovet av vägtransporter
och därmed även behovet av åtgärder inom vägtransportsystemet. Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som syftar
till att främja en så förutsättningslös och allsidig planering
som möjligt och inför ett behov analysera och välja åtgärder
i följande ordning:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av
transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig
infrastruktur
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Resandet är en del av individens livsstil.
Att ändra resvanor och därigenom livsstil
är en stor fråga för de flesta. Till stor del
handlar det om att ge människor olika
alternativ och förutsättningar till att
förändra sina val av transportslag. För
att en beteendeförändring ska kunna äga
rum är det tre villkor som måste var
uppfyllda: *Vilja, *Veta, *Kunna.

En intermodal resa är en resa som
innehåller fler än ett transportslag.
Genom att utveckla förutsättningarna
för enkla byten blir det mer attraktivt att
välja bort bilen till förmån för en
intermodal resa.
Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt
som syftar till att främja en så förutsättningslös och allsidig planering som
möjligt och inför ett behov analysera och
välja åtgärder i följande ordning: 1.
Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 2.
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande
av befintlig infrastruktur. 3. Begränsade
ombyggnadsåtgärder. 4. Nyinvesteringar

Prioritetsordningen ger fler åtgärdsmöjligheter och förutsättningar för en mer kostnadseffektiv användning av
tillgängliga resurser.

och större ombyggnadsåtgärder.
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PARKERING

•
•
•
•
•

Extremt bilorienterade lägen + 20 %
God kollektivtrafik		
- 20 %
Närhet till centrum		
-5%
Bilpool
- 10 %
Upplåtelsefor - 1 bpl/1000 kvm BTA för hyresrätter

För att öka de alternativa transportslagens attraktivitet och
tillgänglighet krävs det också att man satsar på attraktiva
cykelparkeringar i direkt anslutning till målpunkternas
entréer. Trygga, attraktiva väderskydd med möjlighet att
sitta ner ökar kollektivtrafikens attraktivitet.

Tillgången till bilparkeringsplatser har en
stark koppling till bilanvändandet och
därför kan en differentierad parkeringsnorm vara ett bra styrmedel för att
påverka bilberoendet. För att öka de
alternativa transportslagens attraktivitet
och tillgänglighet krävs det också att man
satsar på attraktiva cykelparkeringar.
Bilparkering är punktvis en bristvara, det
är därför en utmaning att erbjuda
tillgänglighet genom bilparkering med
attraktiva villkor och korta gångavstånd
till de grupper som är viktiga för
tätortens attraktion och medverka till att
övriga grupper löser sin tillgänglighet
genom alternativa transportlösningar.
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Parkering
Tillgången till bilparkeringsplatser har en stark koppling till
bilanvändandet och därför kan en differentierad parkeringsnorm vara ett bra styrmedel för att påverka bilberoendet. En
differentierad parkeringsnorm medger också en större
flexibilitet mellan olika områden, men kräver nästan att det
finns möjlighet till friköp och samutnyttjande. En differentierad parkeringsnorm för bilar innebär att kommunen
beslutar om en medelnorm (9 bpl/1000 kvm BTA) och
sedan kan justeringar utifrån tillgång till kollektivtrafik,
bilpooler, centrum och upplåtelseform göras.

Parkering ger tätorten en del av dess tillgänglighet. Bilparkering är punktvis en bristvara. Det är därför en utmaning att
erbjuda tillgänglighet genom bilparkering med attraktiva
villkor och korta gångavstånd till de grupper som är viktiga
för tätortens attraktion och medverka till att övriga grupper
löser sin tillgänglighet genom alternativa transportlösningar. Boende och verksamma kan med fördel hänvisas till
alternativa transportmedel såsom cykel eller kollektivtrafik
alternativt till samnyttjade bilparkeringsanläggningar på
längre gångavstånd. Då skulle de grupper som ökar tätortens attraktion, kunder och besökare uppleva att det är lätt
att få en angörings- eller bilparkeringsplats inom acceptabelt
gångavstånd till målpunkten. För att ge prioriterade grupper
ökad tillgänglighet är styrning genom taxa ett viktigt
redskap.

3.3

Mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv
i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal
prioriterade områden.
Funktionsmålet
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor
och transporter. Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska
transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är
viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta
hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och till ökad hälsa.
Varför transportpolitiska mål?
De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade
områdena inom den statliga transportpolitiken. De är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet,
exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika

önskemål och behov när de genomför sina uppdrag. Målen
ska även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och
kommunal planering.
Dåvarande Vägverket tog fram en nationell cykelstrategi år
2000 med två övergripande mål, cykeltrafiken ska bli
säkrare, och cykeltrafikens andel av resorna ska öka. Den
nationella cykelstrategin definierar fem insatsområden som
särskilt viktiga för att nå målet; infrastruktur, organisation,
kunskapsuppbyggnad, kommunikation och uppföljning. För
att uppdatera cykelstrategin togs även en långsiktig handlingsplan fram med två delmål:

Under det övergripande målet har
regeringen också satt upp funktionsmål
och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funktionsmålet handlar
om att skapa tillgänglighet för resor och
transporter. Hänsynsmålet handlar om
säkerhet, miljö och hälsa.

Andelen cyklister av det totala kortväga resandet ska
trendmässigt öka.
Antal cyklister som dödas eller skadas allvarligt i trafiken
ska trendmässigt minska.

De transportpolitiska målen visar de
politiskt prioriterade områdena inom
den statliga transportpolitiken. Dåva-

Cykelns andel av antalet resor varierar stort i landet. Om
människor i allmänhet skulle cykla lika mycket som i t.ex.
Örebro, Umeå och Lund, skulle antalet cykelresor i landet
öka med minst 50 procent. Om vi cyklade lika mycket som
man gör i Nederländerna skulle antalet cykelresor öka med
145 procent. Om 25 – 44-åringar utan barn skulle använda
sig av cykel i samma utsträckning som
15 – 24 – åringar med eget boende, skulle cyklandet öka
med 40 – 50 procent. Enligt Trast (Trafik för en attraktiv
stad) är det möjligt att föra över 50 procent av alla bilresor
under 3 kilometer till cykel. Man kan konstatera att det
finns stor potential att få fler att ta cykeln.

rande Vägverket tog fram en nationell
cykelstrategi år 2000 med två övergripande mål, cykeltrafiken ska bli säkrare,
och cykeltrafikens andel av resorna ska
öka. Den nationella cykelstrategin
definierar fem insatsområden, infrastruktur, organisation, kunskapsuppbyggnad, kommunikation och uppföljning.
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LEVANDE STAD – IDYLL, SHOPPING
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3.3

Utdrag ur Länsplan för regional transportinfrastruktur för
Södermanlands län:
”Regeringen har i propositionen inför denna planeringsomgång särskilt lyft fram cykel som ett prioriterat transportmedel och att tillgängligheten och särskilda stråk för cykeltrafik
bör utökas. Förbindelser mellan tätorter på avstånd upp till
15 kilometer bör särskilt uppmärksammas vid utbyggnad av
cykelvägnäten. Dessutom har cykelturismen särskilt lyfts
fram. De befintliga cykelstråken i Sörmland har goda
förutsättningar att utvecklas ännu mer, särskilt i samverkan
med angränsande regioner.”

Sammantaget kan man prata om tre inriktningar för
etablering av nya områden för bostadsbebyggelse och
verksamheter för i våra samhällen och på landsbygden:
1. I stationsnära lägen (i första hand inom en radie av 3
kilometer men upp till 5 kilometer är på lång sikt hållbart)
2. Längs befintliga och nytillkomna stråk med möjlighet
till effektiv teknisk infrastruktur och kollektivtrafik.
3. I anslutning till kvalitéer som kan skapa goda och
attraktiva boendemiljöer. Kvalitéerna kan variera i olika
kommundelar men är i Strängnäs kommun ofta närhet till
vatten och eller närhet till rekreation och kulturvärden.

Stadens karaktär
Att sätta upp mätbara mål för våra städers och tätorters
karaktärer för en önskad utveckling är svårt. Det handlar
om våra städers och tätorters identitet och hur en utvecklad
hållbar struktur med ett hållbart trafiksystem ska ge god
tillgänglighet och ett minimerat behov av transporter
samtidigt som våra orters karaktärer ska vara attraktiva och
väl fungerande utan att mista sin identitet.
Strängnäs kommun har ca 32000 invånare, kommunen
ligger inom en av Sveriges mest växande regioner. Enligt de
prognoser som gjorts på regional och statlig nivå så kommer regionens befolknings att öka väsentligt och i allt
snabbare takt. För Strängnäs del bedöms att befolkningen
kommer att fördubblas på ca 60 år. En sådan utveckling
ställer stora krav på långsiktig planering och våra tätorters
strukturella utveckling. Strängnäs kommun redovisar i sitt
pågående översiktsplanearbete markanvändning på både
kort och lång sikt för våra tätorters utveckling.

En mindre del av de nya bostäderna och verksamheterna
kan också placeras på den tätortsnära landsbygden och som
en förstärkning av befintliga strukturer. Strävan när det
gäller landsbygdsutveckling är dock att etableringar och nya
bostäder på landsbygden ska tillföra landsbygden något mer
än rena bostadsområden. Förutom etableringar som ett
direkt led i att stärka de näringar som finns på landsbygden
så kan det även vara aktuellt med projekt som främjar
kompletterande näringar för de agrara verksamheterna
exempelvis satsningar på turism, friluftsliv och landsbygdsservice. Det är viktigt att sådana etableringar sker i anslutning till stråk som är möjliga att kollektivtrafikförsörja.
Våra stadskärnor Mariefred och Strängnäs stad har relativt
samlad bebyggelse runt sig. Utbredningen är inte större än
att det är möjligt att ta sig till målpunkterna i staden med
cykel.
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Både Mariefred och Strängnäs stad har nära till vattnet.
Vattnet bidrar i hög grad till våra städers karaktär och
identitet. Våra stråk längs Mälaren kan sägas vara ”stadens
själ”. Det är en viktig ambition i planeringen att utveckla
våra städers vattenkontakt och tänka in vattnet i planeringen både som en rekreationsresurs men även som en
möjlighet för framtida transporter.
Våra tätorter har även gott om uppskattade och behövliga
grönområden. Att göra dessa tillgängliga för alla är viktigt.
Målen att förtäta staden ur ett transportperspektiv får inte
menligt inverka på grönstrukturens kvalitet och funktion.
Hållbarhetsperspektivet för en tätare stad med utgångspunkten att minska resandet måste avvägas mot hållbarhetsperspektivet vad gäller grönområdens tekniska funktioner
för bland annat dagvattenhantering och påverkan på
mikroklimatet i våra städer. Samtidigt måste man beakta
den ökande befolkningens behov av bostadsnära och
tillgängliga grönstrukturer för att samhällsplaneringen i sin
helhet ska kunna leda till en långsiktigt hållbar utveckling.
Ett viktigt mål för våra städers utveckling är att de ska vara
levande och attraktiva. Våra städers centrala delar kan sägas
vara allas vårt vardagsrum. Det är här som spännande
möten mellan kommers, kultur och besöksnäring finns och
olika former av sociala mötespunkter kan skapas vilka ger
förutsättningar för de olika verksamheterna som vi vill att
våra städer ska erbjuda.
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Nedan redovisas målen för samhällsstrukturen och våra
städers karaktär som kan bidra till hållbart transportsystem:
• Städernas täthet bör öka där det är möjligt utan att
andra kvalitéer och funktioner som bidrar till långsiktig
hållbar utveckling äventyras.
• Städerna och våra samhällen ska byggas inifrån och ut.
• Nya etableringar ska i första han göras utifrån tillgång
till kollektivtrafik eller som ett led i att skapa nya linjeföringar.
• Antalet besökare i våra stadskärnor ska öka
STADENS KARAKTÄR

3.3

Transportsystemets uppbyggnad
Cykeln är det ideala färdmedlet i staden dimensionerat efter
människans mått. Under färd är cykeln smidig, behaglig och
tyst. Den kan hållas i ena handen när cyklisten föredrar att
gå på gångbanan. Den tar liten plats när den parkeras, lutad
mot en lyktstolpe eller vägg. Även cykelställ är utrymmeseffektiva då tio cyklar kan parkeras på samma yta som en bil.
Som cyklister blir vi hemmastadda i stadens nätverk av
offentliga platser, lär känna stadens terräng och dess
invånare. Trots att det är en privat transport är cykling en
social aktivitet.
Transportsystemet ska bidra till ett långsiktigt hållbart
samhälle. Samspelet mellan bebyggelse och infrastruktur är
en viktig aspekt i detta. Bebyggelsen ger stadsmiljöns
”väggar” medans gator och vägar är dess ”golv”. Funktionsuppdelning inom tätorterna är något som ökar trafikarbetet
och ska därför undvikas.
Infrastrukturen är också en stor del av tätorternas mötesplatser, till exempel torg och parker, och fler attraktiva
mötesplatser och stadsrum som stimulerar möten och
umgänge är något som skapar positiva medborgare och ska
prioriteras.
TRAFIKSEPARERING
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RESTIDSKVOTER

Campus - Resecentrum

52 / Trafikstrategi 2040

Dammen/Finninge - Resecenrum

Abbortberget - Resecentrum

3.3
Trafikens omfattning
De motoriserade transportvolymerna kan inte fortsätta att
växa och allra helst borde de minska, räknat per invånare.
Transportsystemet måste därför utvecklas med nya och
förbättrade alternativ för hållbart resande och hållbara
transporter.
Med informationsinsatser och beteendepåverkande åtgärder
så kan vi arbeta för att öka andelen gående och cyklister på
bekostnad av biltrafiken. Dessa insatser fungerar även för att
öka andelen kollektivtrafikresenärer.
Gång- och cykelnätet ska vara gent och sammanhängande.
Genheten på cykelnätet kan mätas genom restidskvoter. En
restidskvot på max 1,5 vid 4 kilometers avstånd är konkurrenskraftigt. Utformningen är viktig och då framförallt
bredden på cykelbanan. En tillräcklig bredd medger
cyklister i bredd varpå den snabbare cyklisten inte blir
hindrad av den långsammare. Cykelnätet behöver också
vara vägvisat i tillräcklig omfattning. Viktigt är också
cykelparkeringarnas utformning vid målpunkter och
bytespunkter.
Tillgängligheten till kollektivtrafik kan mätas i turtäthet för
spår-/busslinjen som går vid hållplatsen, men även avstånd
till hållplats och väderskyddens utformning har betydelse.
I framtida upphandling av kollektivtrafik ska miljöaspekter
vägas in. Attraktiviteten till kollektivtrafiken ökas bäst
genom att arbeta för en restidskvot på max 2,0.
Strängnäs kommun ska kontinuerligt genomföra informationsinsatser om konsekvenser av den tunga trafiken och

vilka ambitioner kommunen har inom området, riktad
främst mot verksamheter, åkerier och byggföretag. Strängnäs kommun ska etablera arena/nätverk för samverkan
mellan parter som bedriver eller alstrar transporter med
tunga fordon inom kommunen. Verksamheter inom
Strängnäs kommun och tätorterna har behov av varudistribution. Dessa transporter behövs för välfärden och kommunen ska verka för att dessa sker samordnat, effektivt och
klimatsmart.
Transportkrävande industrier/verksamheter koncentreras
till områden med närhet till E20 alternativt områden som
ansluts till järnväg (via industrispår).
Tillgänglighet
Naturen är en viktig resurs för människors hälsa och
välbefinnande. Attraktiva, välbelägna och lättillgängliga
strövområden uppmuntrar till motion och vistelse i skog
och mark, vilket är av vital betydelse ur folkhälsosynpunkt.
Områdena kan nås bekvämt via gång och cykelvägar, men
också med den kollektivtrafik som finns. Ett strövområde
ska ha goda gång- och cykelförbindelser och kunna nås
trafiksäkert. Det ska kunna nås med kollektivtrafik och vara
tillgängligt för människor med funktionshinder.

LOKALISERING AV GODSTRAFIKSALSTRANDE
VERKSAMHETER

Rekreationsstråk är övergripande rörelsestråk leder ut i det
omgivande landskapet och särskilt knyter an till naturreservat eller andra attraktiva naturområden. Glest trafikerade
gator i lummiga villaområden kan utgöra en del i dessa
rekreationsstråk, liksom trädkantade passager genom
industriområden.
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TILLGÄNGLIGHET

TRYGGHET – BELYST GÅNGVÄG

TRAFIKSÄKERHET

MOTIONSSPÅR
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3.3

Stråken skall vara lätta att förflytta sig i och passera, ha
förbindelse med andra gröna områden direkt eller via
länkar. Eventuellt korsande barriärer ska kunna passeras på
ett smidigt sätt med gång och cykel, med fördel trafikseparerat.
Enligt TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad) är det främst
fyra faktorer som direkt påverkar användandet av gång och
cykel negativt. Det är 1. Avstånd, restider, genhet, 2.
Klimatet, hälsan, 3. Trafiksäkerheten, trygghet och 4.
Attityder, värderingar.
En ökad tillgänglighet ska också gälla för svagare trafikantgrupper såsom barn, äldre och funktionsnedsatta. Barn och
ungas rörelsefrihet har minskat under de senaste decennierna. En trend som måste vändas och kommunen ska
arbeta för att andelen barn och unga som på egen hand kan
utnyttja vägtransportsystemet ska öka, främst handlar det
om säkra skolvägar.
Äldre har normalt en försvagad fysisk kapacitet, samt
försämrad syn och hörsel. Vidare har äldre också sämre
rörelseförmåga samtidigt som de är långsammare, vilket
resulterar i att de kräver längre reaktionstider för att
uppfatta saker omkring dem. De tenderar att ha svårare att
upptäcka och parera felsteg, vilket gör att de har lättare att
råka ut för olyckor än andra. Äldre personer är mer utsatta i
trafiken än yngre, då de generellt sett löper större risk att
skadas och dödas i trafiken. De vanligaste olyckorna bland
äldre är singelolyckor, där de faller pga. exempelvis ojämn
mark. Flertalet av de äldre som omkommer i trafiken är
fotgängare i tätorter. För att äldre ska kunna leva ett

välfungerande liv är det väsentligt att utforma gator och
vägar så att de kan ta sig fram.
En grundläggande princip inom svensk handikappspolitik
är att personer med funktionshinder inte ska diskrimineras i
några sammanhang. De ska ha lika stor möjlighet som
resterande befolkning i samhällslivet. De övergripande
målen för handikappolitiken betonar vikten av att identifiera och undanröja hinder, samt att samhället måste
utformas så att individer med funktionshinder i alla åldrar
har samma möjligheter att vara delaktiga i ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder.
Det har också visat sig att åtgärder som främjar svagare
trafikantgrupper även främjar alla oskyddade trafikanter
oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning och ger ett
tryggare och mer attraktivt samhälle.
Trygghet
Trygghet är ett komplext begrepp. Upplevd olycksrisk
respektive våldsrisk påverkar upplevelsen av trygghet.
Individer har också olika riskkänslighet. Somliga människor
är benägna att uppfatta risker som obehagliga medan andra
har motsatt tendens. Otrygghet i staden handlar oftast om
rädsla för människor, ibland om att råka ut för en olycka
eller rädsla för vissa gaturum. Den handlar också om rädsla
för det tomma rummet, det trånga rummet, det mörka rummet, rummet med gömställen och oöverskådlighet samt det
instängda och avskilda rummet. Människor är oftast rädda
för rum med för lite folk. Ibland, men ganska sällan, är man
rädd för stora rum och många människor. Många är också
rädda för till exempel ungdomsgäng i gatu- och
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stadsrummet, speciellt kvälls- och nattetid, när de kan
framstå som dominerande. För många skapar biltrafiken
otrygghet då bilarnas hastighet är hög, fordonen är stora
och flödet är stort. För föräldrar med barn som vistas i
trafiken som oskyddade trafikanter är trafiken en källa till
oro.
Kommunen ska arbeta aktivt med säkra skolvägar för att
öka antalet barn och unga som själva kan nyttja vägtransportsystemet. Detta kommer ge ett minskat bilberoende med minskad biltrafik kring skolorna och ökad
trygghet.
För en personbilstrafikant är tryggheten generellt mycket
hög. På specifika platser kan dock även denna grupp
trafikanter känna sig otrygga. Detta sker i huvudsak på
parkeringsplatser som många gånger är dåligt upplysta.
Inom Strängnäs kommun finns det två tydligt utpekade
parkeringsplatser som upplevs otrygga, Läggesta pendlarparkering och parkeringen vid tågstationen i Strängnäs.
Otrygghet är en aspekt som är mycket komplext och svårt
att åtgärda.
En första åtgärd är alltid att se över belysningen på området.
Andra tänkbara åtgärder är att klippa eller undvika buskar
och träd då många känner rädsla över att det kan gömma
sig personer i tät växtlighet men också ett samarbete med
andra myndigheter och aktörer, till exempel polismyndigheten eller bevakningsföretag för övervakning.
Trafiksäkerhet
Det finns farhågor att ett ökat antal gående och cyklister
leder till en ökad andel olyckor. Detta är rimligt att anta
eftersom många av olyckorna för oskyddade trafikanter är
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singelolyckor och borde följas procentuellt med ökningen av
antalet gångare och cyklister. Det finns däremot flera studier
som tydligt visar att det finns en topp där sedan antalet
olyckor minskar ju fler oskyddade trafikanter det blir.
Anledningen är att oskyddade trafikanter tar upp så mycket
utrymme i vägmiljön att de synliggörs på ett helt annat sätt
än när de är i minoritet. Detta sker när andelen oskyddade
trafikanter uppgår till ca 30 %. Andra anledningar kan vara
att när det blir ett visst antal oskyddade trafikanter blir
drift- och underhållsåtgärder anpassade för deras behov i
större utsträckning, samt att det finns ett gång- och cykelbanesystem som kan ta hand om den stora andelen gångare
och cyklister. Strängnäs kommuns gång- och cykelnät har
idag ett stort kapacitetsöverskott, därför ser vi att det är
möjligt att öka antalet cyklister utan att för den sakens skull
öka antalet cykelolyckor mellan cyklist/cyklist eller cyklist/
fotgängare.
Trafiksäkerheten beror liksom tryggheten på en rad olika
faktorer och alla delar i systemet, trafikant – fordon – infrastruktur, behöver förbättras. Särskilt viktigt är att få samspelet mellan fordon och oskyddade trafikanter säkert.
All trafikplanering och alla åtgärder ska utgå från nollvisionens målsättningar beträffande trafiksäkerhet. Ingen ska på
sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtransportsystemet.
Gatumiljön ska utformas på ett sätt som i så hög grad som
möjligt leder till trafiksäkra beteenden hos trafikanterna.
Ökad trafiksäkerhet uppnås också genom information,
utbildning och beteendepåverkan. Ett ökat samarbete med
polismyndigheten och aktörer som främjar trafiksäkerhet är
också en mycket viktig aspekt.

3.3

Miljö och hälsa
Det viktigaste miljökvalitetsmålet som berörs i trafikstrategin är Begränsad klimatpåverkan. Även målen Levande
sjöar och vattendrag och Ingen övergödning påverkas.
Genomförande av trafikstrategin med påföljande åtgärdsprogram bidrar till förbättringar av ovanstående miljömål.
För att uppnå bättre hälsa hos invånarna krävs informationsinsatser och att man underlättar tillgänglighet för
”smarta miljöval” vid utformning av nya infrastruktursystem. Vi ska genom bra planering och satsningar på infrastrukturen skapa ett transportsystem som ger lika förutsättningar för alla. Det borgar för att man skapar bra
förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Alla är överens om
att ökning av gång- och cykeltrafik i det vardagliga resandet
också leder till bättre hälsa för de som utnyttjar denna
möjlighet.
Genom åren har den dagliga fysiska aktiviteten minskat hos
befolkningen och andelen människor med övervikt eller
fetma har därmed ökat. Bilåkandet ligger bakom en del av
detta tilltagande hälsoproblem.

Transportsystemets funktion har en avgörande betydelse för
möjligheten att åstadkomma en god miljö med minimerad
negativ hälsopåverkan. Luftkvaliteten i tätorterna, bullerproblem, energi- och resursanvändning och klimatpåverkan
är områden där trafiken har en mycket stor påverkan.
Transportsystemet behöver göras mer energieffektivt och de
mer energisnåla alternativen (gång, cykel, kollektivtrafik)
ska vara attraktiva och väl fungerande.
Transportsystemet ska också erbjuda en bra infrastruktur
för motion och rekreation och stimulera till vardagsmotion i
de boendes närmiljö. En självklar åtgärd i det sammanhanget är att ha säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar till
arbete, skola, service och fritidsanläggningar.
Strängnäs kommun ska beakta miljökrav vid upphandling
av tunga transporter.

Samhällsplaneringen kan bidra genom att vända på prioriteringarna när det gäller trafikplaneringen i tätort. Genom att
i första hand sätta gående och cyklisters intressen främst, i
andra hand kollektivtrafikresenärernas och i tredje hand
bilisternas. Denna prioritetsordning ger ökade möjligheter
att nå målet att öka andelen vuxna som är fysiskt aktiva på
måttlig nivå minst en halvtimma per dag.
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STARKA TILLSAMMANS

styrkor

svagheter

möjligheter

hot

SWOT
S = Strength (eng.), styrka (sv.)
W = Weakness (eng.), svaghet (sv.)
O = Opportunities (eng.), möjligheter (sv.)
T = Threats (eng.), hot (sv.)

Illustration
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4.0 - 4.1

Förutsättningar för måluppfyllelse
Styrkor, svagheter, hot och möjligheter
Strängnäs kommun har i samband med framtagande av
denna trafikstrategi genomfört en SWOT-analys. För denna
analys valdes tre utpekade bristområden, tillgänglighet,
hälsa och trygghet.
Styrkor
I Strängnäs kommun bor ca 45 % av befolkningen i Strängnäs, ca 29 % inom annan tätort och totalt har ca 70 % max 4
kilometer till en tågstation. Detta medför att cykeln är
konkurrenskraftig i stor utsträckning. Redan idag har cykeln
på vissa sträckor restidskvoter som understiger 1,0.
Kommunen har 2 strategiskt/centralt placerade järnvägsstationer i förhållande till kommunens tätorter som bidrar till
regionförstoring, utökar invånarnas arbetsmarknad och
förstärker närheten till Stockholm.
Närheten till sjöar och grönområden inom hela kommunen
ger goda möjligheter till rekreation. Inom tätorterna är
avstånden mellan hem och olika målpunkter sällan över 3
kilometer vilket ger bra förutsättningar även för vardagsmotion. Ca 70 % av kommunens befolkning har kortare än 4

kilometer till ett centrum och/eller en tågstation.
Överlag har Strängnäs kommun relativt låga trafikflöden,
detta innebär att antalet korsningspunkter som är otrygga
på grund av fordonsmängderna är få och barriäreffekterna
är ganska små. Strängnäs kommun arbetar också mycket
med ett anpassat hastighetssystem inom tätorterna för att få
en bra hastighetsefterlevnad och därmed en ökad trygghet i
trafiksystemet.
Svagheter
Då Strängnäs kommuns tätorter har ett antal barriäreffekter
av exempelvis Mälaren, Svealandsbanan, E20 och flera
andra vägar med en medeldygnstrafik överstigande 5000
fordon per dygn påverkas genheten negativt. Dessa är
mycket svåra att bygga bort och tvingar trafiksystemet in i
stråk.
Kommunen har en spridd befolkning med relativt mycket
lantligt boende vilket försvårar en utbyggnad av ett heltäckande kollektivtrafiknät och att hålla optimala turtätheter.
Inom kollektivtrafik-försörjningen måste prioriteringar
göras vilket medför i viss utsträckning försämringar för
landsbygden.
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I dagsläget saknas resurser för informationsarbete som
bidrar till att befintligt trafiksystem utnyttjas på ett optimalt
sätt. Detta medför att trafikarbetet är onödigt högt och
undersökningar visar att ca 48 % av bilresorna är kortare än
3 kilometer.
Strängnäs kommun har ett mycket högt bilberoende vilket
beror på att man inte arbetar med informationsinsatser och
beteendepåverkan. Avsaknaden av detta har också lett till att
bilen varit norm för all planering vid utformningar av nya
infrastruktursystem och tillgängligheten för till exempel
cyklister är bitvis låg.
På många platser finns också så kallade felande länkar,
avsnitt som saknas, för gångare och cyklister.
Eftersom bilen har varit norm för all planering har kommunen inom tätorterna ett antal gator som inbjuder till höga
hastigheter genom att bredden på gatan överstiger behovet.
Dessa gator behöver få ett ändrat utseende genom att
gatusektionerna smalnas av och separerade gång- och
cykelbanor byggs intill.
Ett sådant arbete är dock mycket kostsamt och tar lång tid
att genomföra. På många platser finns också övergångsställen och passager som ej är hastighetssäkrade. På många
sträckor tvingas också de oskyddade att korsa gatan onödigt
många gånger vilket försämrar tryggheten betydligt. Dålig
belysning och högt bilberoende bidrar också till otrygghet
vilket leder till ett än högre bilberoende.
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Möjligheter
Det är en utmaning att erbjuda tillgänglighet genom
bilparkering med attraktiva villkor och korta gångavstånd
till de grupper som är viktiga för tätortens attraktion och
medverka till att övriga grupper löser sin tillgänglighet
genom alternativa transportlösningar. Att införa en differentierad parkeringsnorm bidrar till att bilberoendet minskar.
Att genom restidskvoter påvisa för medborgarna att
cyklande i många lägen innebär tidsvinster i förhållande till
att ta bilen kan medföra att fler förstår vinsterna med cykeln
som transportslag.
För att öka de alternativa transportslagens attraktivitet och
tillgänglighet krävs det också att man satsar på attraktiva
cykelparkeringar i direkt anslutning till målpunkternas
entréer. Trygga, attraktiva väderskydd med möjlighet att
sitta ner ökar kollektivtrafikens attraktivitet.
Genom effektivisering och prioriteringar kan kollektivtrafikens tidsåtgång mellan viktiga målpunkter minskas och då
ökar attraktiviteten vilket leder till större underlag och
möjligheter att förbättra igen.
Att genom ett ökat samarbete med myndigheter och andra
aktörer utveckla exempelvis information, kontroller,
utbildning och beteendepåverkan.
Förbättra samåkningsmöjligheterna är något kommunen
kan göra genom samarbete med större företag i form av att

4.1

erbjuda stöd och information om hur företagen kan arbeta
med samåkningsprojekt.
Ett väl fungerande trafiksystem som bygger på hållbarhetsaspekter leder inte bara till minskade koldioxidutsläpp utan
bidrar till en rad förbättringar som bl.a. levande sjöar och
vattendrag, ingen försurning med en genomtänkt dagvattenhantering och frisk luft. Detta leder till bättre boendekvalité,
trygghet och hälsa som ökar attraktiviteten ytterligare för att
bosätta sig och fortsätta leva i Strängnäs.
Vi ska genom bra planering och satsningar på infrastrukturen skapa ett transportsystem som ger lika förutsättningar
för alla. Det borgar för att man skapar bra förutsättningar
för gång- och cykeltrafik. Alla är överens om att ökning av
gång- och cykeltrafik i det vardagliga resandet också leder till
bättre hälsa för de som utnyttjar denna möjlighet.
Det är ett relativt enkelt arbete att hastighetssäkra övergångsställen och passager där behovet finns, framför allt längs med
barns skolvägar. Något svårare men inte omöjligt är att
genom en utbyggnad av gång- och cykelnätet eliminera
onödiga korsningspunkter.
För att ytterligare öka tryggheten på ett enkelt sätt behöver
växtligheten längs gång- och cykelbanor ses över eftersom
vildvuxet buskage skapar oöverskådlighet och möjligheter
till gömställen. Att förbättra belysningen längs mörka
gång- och cykelbanor ökar också tryggheten betydligt.

Hot
En snabbt växande permanentning av fritidshusområden ger
ett kraftigt ökat bilberoende. Att utöka kollektivtrafik och
gång- och cykelnät i samma takt är mycket svårt att genomföra och att kollektivtrafikförsörja hela landsbygden är inte
möjligt ens utan den snabba permanentning som pågår.
En växande befolkning utan att skapa förutsättningar för ett
balanserat trafiksystem i form av beteendepåverkan, informationsinsatser och prioriteringar av trafikslag leder till
punktvisa trafikinfarkter som i sin tur hotar kommunens
attraktivitet. Ökande biltrafikmängder är utrymmeskrävande
och minskar även det tätorternas attraktivitet genom behovet
av breda gator och stora parkeringsytor. En minskande
attraktivitet försämrar också näringsidkarnas förutsättningar
i tätorterna.
Ett fortsatt ökande av bilberoendet leder till att andelen
invånare med övervikt ökar och folkhälsan försämras
ytterligare.
Genom åren har det uppstått ett antal oförutsedda målpunkter som lett till ökad biltrafik på platser som inte har kapacitet eller möjlighet att hantera dessa fordonsmängder. Detta
skapar en känsla av otrygghet hos främst föräldrar som då
börjar skjutsa sina barn varpå fordonsmängderna ökar
ytterligare. På många ganska hårt belastade avsnitt förekommer det också blandtrafik och på de flesta av dessa sträckor
finns det ingen möjlighet att separera trafikslagen, vilket kan
leda till ännu högra bilberoende och sämre trygghet.
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STRÄNGNÄS I REGIONEN
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4.2

Strängnäs i regionen

CYKEL, TÅG, BIL

Strängnäs har med åren fått en allt mer strategiskt gynnsam
position i Stockholm -Mälarregionen. Kombinationen av att
ligga nära den tyngdpunkt i landets ekonomi och näringsliv
som finns i Stockholm och kommunens egna kvaliteter i
form av attraktiva natur- och kulturmiljöer ger mycket
gynnsamma förutsättningar för att Strängnäs ska utvecklas
positivt.
Utvecklat näringsliv och ökad sysselsättning blir viktigt för
att kommunen ska fortsätta utvecklas som ett starkt nav i
regionen. De allt starkare sambanden på regional nivå leder
till kontinuerligt ökande rörlighet. Resande och transporter
ökar vilket ställer allt högre krav på transportsystemen såväl
vägar som järnvägar och allmänt bättre förutsättningar för
kollektivtrafik.
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Stadens karaktär
För att gynna tillväxt i form av nya
invånare och verksamheter i en hållbar
stad krävs att tillkommande bebyggelse och verksamheter i första hand
lokaliseras så att transportbehoven blir
låga samtidigt som stads- och tätortsmiljöerna görs än mer attraktiva.
Transportsystemet
En förutsättning för en attraktiv och
väl fungerande stad är att det finns ett
effektivt och väl fungerande transportsystem. De största satsningarna som
görs i framtiden måste, om målen ska
nås, göras inom gång- och cykelnät,
buss och järnväg. Det går dock inte att
bortse från att mycket av resor och
transporter sker med bil. Samtidigt
som åtgärder görs för att minska
biltrafiken kan det även bli nödvändigt
att bygga ut och rusta upp biltrafiknätet, för att på så sätt sprida trafik. Det
man då också måste vara medveten
om är att nya vägar nästan alltid skapar
mer trafik totalt sett.
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Trafikens omfattning
Det ökande bilberoendet och bilinnehavet per invånare kan inte fortsätta i samma omfattning
som hittills. Bilresor måste flyttas över till mer hållbara alternativ såsom gång, cykel och
kollektivtrafik, och antalet fordonskilometer per invånare bör minskas. Viktigt är också att
arbeta med informationsinsatser och beteendepåverkan.
Tillgänglighet
Förbättrad tillgänglighet behövs för att uppnå en rättvisare och mer jämställd fördelning av
transportmöjligheter. Särskilt tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska beaktas. Ökad tillgänglighet skulle också totalt sett kunna bidra till ett minskat
transportbehov. Tillgänglighet är därför centralt i arbetet för ett hållbart transportsystem.
Trygghet
Trygghet är ett självklart mål och bristande trygghet i stadsmiljön begränsar många i deras val
av transportmedel och/eller målpunkt. Kunskapen om vilka åtgärder som bäst leder till ökad
trygghet är dock begränsad och måste därför ges ökad uppmärksamhet framöver. Helhetssyn
är viktigt i detta sammanhang.
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten är långt ifrån hållbar och många åtgärder återstår för att vi ska närma oss
nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.
Miljö och hälsa
Minskad biltrafik påverkar den omgivande miljön i form av sänkta bullernivåer och bättre
luftkvalité. En bättre omgivande miljö ökar också attraktiviteten för att promenera och cykla i
tätorterna vilket ger en ökad vardagsmotion med minskad övervikt hos invånarna som följd.

4.3 - 4.4

Övergripande analys av förbättringspotential
I detta avsnitt jämförs nuläget med den vision och de strategiska målen som beskrivs i tidigare kapitel. Denna analys är en
form av bedömning av hur långt ifrån målen vi står idag. Syftet
med bedömningen är att ge en bild av bristens storlek och vilka
påverkansmöjligheter kommunen har.
Inom många områden är vi redan i dag på väg åt rätt håll, men
inte inom alla. Trafikarbetet med bil ökar, andelen gods som
transporteras på järnväg minskar, de hälso- och klimatpåverkande utsläppen ökar och man känner sig mer och mer otrygg
i staden. Det är de fyra områden där trenden bedöms vara
mest negativ. Det finns även områden där vi är på rätt väg men
utvecklingen sker inte tillräckligt snabbt. Sådana områden är
att öka resandet med kollektivtrafiken och cykeltrafiken samt
göra den mer tillgänglig och säker.

Principer för trafik- och stadsplanering
Det primära syftet med trafikstrategin för Strängnäs kommun
är att utifrån visionen i strategiska planen skapa förutsättningar
för ett balanserat trafiksystem för att säkra attraktionskraften
då kommunen växer. Samtidigt så är detta arbete ett av
kommunens viktigaste verktyg för omställning till ett uthålligt
samhälle då det gäller de fysiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna.

De åtgärder som krävs för att minska utsläppen genomförs
dock alltid på lokal nivå och på lång sikt så har kommunen,
genom sitt planmonopol, en avgörande roll för invånarnas och
företagens framtida förutsättningar att tillgodose sina behov
med minsta möjliga klimatpåverkan.
I det regionala perspektivet är det viktigt att ytterligare
förbättra förutsättningarna för att särskilt längre, resurskrävande resor i en expansiv del av Stockholm-Mälarregionen
sker med kollektiva färdmedel. I den ambitionen ingår att
skapa ett attraktivt resecentrum som en viktig del av en hållbar
trafikstrategi och åtgärdsprogram för en hållbar utveckling av
transporter för Strängnäs tätort med omland.
I FÖP Strängnäs stad – Härad beskrivs den helhetssyn som ur
ett hållbarhetsperspektiv ska gälla för Strängnäs stads utveckling som innebär att staden ska utvecklas som ”staden runt
fjärden” så att befintlig infrastruktur kan utnyttjas och att
avstånd mellan olika stadsdelar optimeras. Bebyggelsen ska
ordnas med ”staden” som förebild med ökad tillgänglighet för
gående och cyklister.
För att uppnå resultat krävs kommunikation och information
till de människor som ska bosätta sig i kommunen genom
informationsinsatser och genom att planeringen underlättar
för ”smarta miljöval” samt att ny teknik kommer till användning vid utformning nya infrastruktursystem.
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Sammanfattning av mål och strategiska åtgärder
Stadens karaktär
• Städernas täthet bör öka där det är möjligt utan att andra kvalitéer och funktioner som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling äventyras
• Städerna och våra samhällen ska byggas inifrån och ut
• Nya etableringar ska i första hand göras utifrån tillgång till kollektivtrafik eller
som ett led i att skapa nya linjeföringar
• Antalet besökare i våra stadskärnor ska öka
Transportsystemet
• Transportsystemet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
• Vid uppbyggnad av transportsystemet ska prioriteringsordningen vara gång-,
cykel-, kollektiv- och biltrafik
• I tätorterna ska man sträva efter att skapa mötesplatser och stadsrum som
stimulerar till möten och umgänge
• Den tunga trafiken ska minimeras i tätorterna
Trafikens omfattning
• Trafiksystemet ska utvecklas med nya förbättrade alternativ för hållbart resande och hållbara transporter
• Informationsinsatser ska bidra till att öka andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer
• Informationsinsatser gentemot verksamheter, åkerier och byggföretag ska
bidra till minskade negativa konsekvenser på miljön för den tunga trafiken
• Nyetableringar av industrier/verksamheter med dagliga tunga transporter ska
lokaliseras till E20, riksväg 55 eller järnväg
Tillgänglighet
• Normen ska vara att trafiksystemet utformas så att individer med funktionshinder i alla åldrar har tillgänglighet till alla delar av systemet
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•
•
•

Kommunen ska arbeta för att andelen barn och unga som på egen hand kan
utnyttja systemet ska öka
Gator och vägar ska utformas så att äldre kan ta sig fram
Grön- och strövområden ska ha god tillgänglighet för alla trafikslag och alla
typer av trafikanter

Trygghet
• Kommunen ska arbeta för att skapa trygghet i alla delar av trafiksystemet för
alla trafikantslag
Trafiksäkerhet
• All trafikplanering ska utgå från nollvisionens målsättningar beträffande säkerhet. Ingen ska dödas eller allvarligt skadas allvarligt i vägtransportsystemet.
• Kommunen ska arbeta för att få samspelet mellan fordon och oskyddade
trafikanter säkert.
• Gatumiljön ska utformas på ett sätt som i så hög grad som möjligt leder till
trafiksäkra beteenden hos trafikanterna
• Ökad trafiksäkerhet ska uppnås genom information, utbildning och beteendepåverkan
Miljö och hälsa
• Genomförande av trafikstrategin ska bidra till minskad miljöpåverkan på
berörda miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen
• För att uppnå bättre hälsa ska informationsinsatser genomföras som bidrar till
”smarta miljöval” och åtgärder genomföras som ökar tillgängligheten till dessa
• Förutsättningar för att göra bra miljöval ska förbättras genom att genom att i
första hand sätta gående och cyklisters intressen främst, i andra hand kollektivtrafikresenärerna och i tredje hand bilisternas.

5.0

Konsekvenser
I takt med att Strängnäs kommun växer kommer bilinnehavet per invånare att öka. Konsekvenserna av detta blir att stora ytor mark måste
reserveras i tätorternas målpunkter om inte ett aktivt arbete utifrån fyrstegsprincipen sker.
Erfarenhetsmässigt har det visat sig att avsteg från fyrstegsprincipen på
sikt blir mycket kostsamt och de flesta åtgärder blir akutåtgärder som inte
löser ett problem utan flyttar problemet till en annan plats.
Det har också visat sig att då man inte arbetar med beteendepåverkan
enligt fyrstegsprincipen så leder det på sikt till att trafiknätet inte räcker
till och trafikinfarkt inträffar .
Samtliga strategier upptagna i detta dokument samverkar för att uppnå
hållbarhet och attraktivitet. Utesluts något uppnås inte målen och problemen blir ett faktum.
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6.0 - 6.1

Fortsatt arbete
Att arbeta för ett hållbart transportsystem är att arbeta med ständiga förbättringar. Ett arbete som aldrig blir klart. Utifrån principerna i den kommunövergripande trafikstrategin kommer ett antal trafikplaner tas fram för
kommunens olika tätorter. Att trafikplanerna tas fram ort för ort beror på
att orterna har olika förutsättningar och behov. En cykelplan ska också tas
fram och denna ska vara kommunövergripande för att tydliggöra cykelns
behov och visa på cykeln som prioriterat trafikslag.

Uppföljning och utveckling
För att följa upp arbetet och tydliggöra effekterna av trafikstrategins insatsområden behöver nya trafikplaner med åtgärdsförslag, en mätplan för
cykeltrafik och biltrafik tas fram, en resvaneundersökning genomföras minst
vart åttonde år samt ett antal indikatorer följas kontinuerligt.
De åtgärder; projekt eller utredningar som föreslås i kommande trafikplaner
bedöms som viktiga men det krävs ändå fortsatt identifiering och genomförande av nya projekt. Trafikplanerna ska ses som handlingsplaner för
trafikstrategins genomförande och kommer behöva revideras med jämna
mellanrum.
En stor del av genomförandet är också hur transportsystemet påverkas av
andra grupper som industri och näringsliv, transport- och logistiknäringen,
hushåll och enskilda individer med flera. Det är därför viktigt att arbetet
inkluderar dessa aktörer genom samverkan och ett aktivt kommunikationsoch informationsarbete.
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Begrepp ordlista
Barriäreffekt			
Ett hinder i form av järnväg eller väg med mycket trafik som är
svårt att passera och delar orten

Intermodal resa

En resa, t ex mellan hemmet och arbete, som innehåller
flera transportsätt.

Cyklister			
Personer som färdas på cykel, rullskidor, inlines, permobil, segway och elfordon (max 250 W, <25 km/h).

Nollvision

Regeringens vision för trafiksäkerhetsarbete. Ingen ska på
sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtransportsystemet.

Enklav

Onödiga bilresor

En kortare resa (upp till tre kilometer) med bil, t ex till
och från arbete, som enkelt kan bytas ut mot en resa med
cykel eller buss.

		

Bostadsområde, oftast med fristående enfamiljshus, uppbyggt
med återvändsgator i utkanten av tätort.

Felande länkar		

Sträckor där det saknas gång- och/eller cykelbana i en annars
sammanhängande längre sträcka.

Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som syftar till att främja
en så förutsättningslös och allsidig planering som möjligt och
inför ett behov analysera och välja åtgärder i följande ordning:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

FÖP

Fördjupning av översiktsplan (ÖP)

Gående

Personer i trafiksystemet utan fordon. Även rullstolsburna och
personer med rullator räknas som gående.
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Parkeringsnorm			
Mått som används i planering och vid byggnation för att
beräkna antalet parkeringsplatser som behövs.
Restidskvot					
Ett mått på hur tidsmässigt konkurrenskraftig en resa
med cykel eller buss är i förhållande till en resa med bil.
Trafikarbete

Mängden trafik som alstras.

Trafikplan

En handlingsplan med åtgärder och kostnadsförslag för
att uppnå mål och vision i trafikstrategin.

Transportsystem

Vägar, gator, cykelbanor, gångbanor och järnväg för
gående, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer
tillsammans bildar ett transportsystem.

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen är kommuntäckande och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas
samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar –
vi lånar den av våra barn”
Indianskt ordspråk
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