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Varför Framtidens resor?

Vad är Framtidens resor? Hur har vi jobbat?

Några 
aspekter/problematiseringar 

värda att lyfta

Vad återstår?



Viktiga drivkrafter för projektet



Fakta om projektet
• Pågår under 3 år: 18 augusti 2015 – 17 augusti 

2018

• 3 parter
• Norrköpings kommun

• ÖstgötaTrafiken

• Region Östergötland

• Traditionell planeringslogik

• Ekonomi: ca 23 mkr, 50% EU-finansiering

Nulägesanalys

2015-16

Pröva olika 
alternativ

2016-17

Slutförslag + plan 
för genomförande

2018
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Övergripande kring syfte, mål och 
projektresultat
” Projektet syftar till att ta fram förslag till ett 
sammanhängande intermodalt nätverk för gång, 
cykel och kollektivtrafik i staden med fokus på resor 
till/från resecentrum. Syftet är att åstadkomma 
ökad tillgänglighet/framkomlighet och kortade 
restider för de hållbara transportslagen gång, cykel 
och kollektivtrafik inklusive möjliga åtgärder för 
tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, 
säkerhet och trygghet. Projektet ska också ta fram 
en Sustainable Urban Mobility Plan som innehåller 
en strategi för trafikfrågor samt en plan för 
etappvis genomförande av det sammanhängande 
nätverket fram till Ostlänkens driftstart.” 

(ur Inledning till projektplan).

Samlat nät – gång, 
cykel och 

kollektivtrafik

Ökad 
tillgänglighet/fram-

komlighet, 
förbättrade restider

Funktionshindrade, 
jämställdhet, 

säkerhet, trygghet

SUMP – strategi för 
trafikfrågor, plan för 

etappvis genomförande



Nulägesanalys

2015-16

Pröva olika 
alternativ

2016-17

Slutförslag + plan 
för 

genomförande

2018



Nulägesanalys

2015-16

Pröva olika 
alternativ

2016-17

Slutförslag + plan 
för 

genomförande

2018



Nulägesanalys

2015-16

Pröva olika 
alternativ

2016-17

Slutförslag + plan 
för 

genomförande

2018



Nulägesanalys

2015-16

Pröva olika 
alternativ

2016-17

Slutförslag + plan 
för 

genomförande

2018



Vad som återstår (som vi nu jobbar med)

Nulägesanalys

2015-16

Pröva olika 
alternativ

2016-17

Slutförslag + plan 
för 

genomförande

2018

SUMP –
långsiktig 
strategi

Genom-
förandeplan 

(stegvis 
genom-
förande 
 2035)

VISUM-
körningar

Cost benefit-
analys

Mobility
Management

ITS-lösningar



Del 2



Gång, cykel och kollektivtrafik
– många bra anledningar
• Miljö

• Utsläpp
• Buller

• Stadsutveckling, attraktiv stad
• Trygg och säker trafikmiljö för 

alla
• Jämlikare resmöjligheter –

arbetspendling, studier, mm..
• Hälsa
• Ekonomi – privat och offentlig



Restiden har betydelse!

Benägenhet för att pendla mellan arbetsplatser och bostäder i
Sverige följer en icke-linjär fördelning som kan förklaras med
restiden för arbetsresor. Då restiderna enbart är några minuter
påverkas inte viljan att pendla i någon större omfattning av
en restidsförkortning och inte heller påverkas benägenheten

att pendla när tidsavstånden är mycket långa. Studier för den
svenska arbetsmarknaden visar att pendlingsbenägenheten
framförallt kan antas vara känslig för restidsförbättringar 
när restiden mellan arbetsplats och bostad är mellan ca 15 
och 50 minuter.
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samh%C3%A4llsbyggnad/Infrastruktur/TTP_G%C3%B6t
alandsbanans%20betydelse.pdf



Hagebygatan 170

Ingelsta shopping



Kraftigt förbättrade restider med nytt linjenät

Nuläge                                                                                2035



Bättre för alla men ingen ändrad 
färdmedelsfördelning



Vad är det vi mäter?



Det räcker inte med förändringar i 
infrastrukturen..





Bilnormen är stark



Fakta vs känsla

”Bilkaravanen måste få rulla relativt obesvärad ända in 

på knutarna av affärscity” Generalplanen 1951



210                                                          2



Från översiktlig planering till genomförande



Politiska beslut sätter ramar 
och tak för arbetet



Några framgångsfaktorer

En stark drivkraft att 
jobba med 

trafikfrågorna inför 
Ostlänken (positiv 

kontext).

Behov av förbättrat 
samarbete.

Nybildad region med      
200 mkr satsade i LTP på 
förbättrad framkomlighet 

till nya RC i Norrköping och 
Linköping.

EU-medel avgörande. 
(Finansiering), tvingar oss 

att ta oss igenom 
samarbetet på utsatt tid!



Tack!
Anna Larsson, projektledare anna.larsson@norrkoping.se, 011-15 12 34

stadsbyggnadskontoret

mailto:anna.larsson@norrkoping.se





