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Hur tänker och jobbar Eskilstuna?



Förtätning

Attraktiv stad

Hållbara resor

Trafiksäkerhet

Agenda 2030

Mänsklig skala

… och så vidare



Hur tänker och jobbar Eskilstuna?

Hur ska vi ta oss dit?



Underlag

Styrdokument

ÖP Trafikplan Cykelplan



Underlag

Styrdokument

Kollektivtrafikplan Trafiksäkerhetsplan Parkeringsstrategi



Underlag

Styrdokument

Gångplan



Underlag

Färdmedelsmål



Underlag

Prioritering

1. Gång

2. Cykel

3. Buss

4. Personbil

Ny prioritering? eller?

1. Gång 1. Gång, cykel, buss

2. Cykel 2. Gods

3. Buss 3. Personbil

4. Gods

5. Personbil



Goda förutsättningar

Bra cykelplanering

Höga poäng i kommunvelometern

2017



Goda förutsättningar

Bra cykelplanering

Höga poäng i bypad



Goda förutsättningar

Många som bor stadsnära

83 % av befolkning bor inom 5 km 

från Fristadstorget.

(Dessutom är Eskilstuna platt…) 



Goda förutsättningar

MEN

Kanske inte alltid konsekvent agerande?

(2020 uppgår cykelinvesteringarna till ca 5 % av total budget)



Vad vi måste göra

GPS

GPS-data från bussar

visar att busskörfält är en nödvändighet



Vad vi måste göra

Trafiksimulering

Hur ser framtiden ut?

En större simulering av hela tätorten har genomförts



Nuläge 2030 - 1 % årlig trafikutveckling



Nuläge 2030 – uppnått färdmedelsmål



Utmaningen?

Att på ett trovärdigt sätt förklara detta utan bli beskyllda för 

att driva en egen agenda.

Samtidigt är vi inte ensamma om att driva budskapet om 

förändringsbehov.



Nationell strategi för levande städer

Regeringens skrivelse 2017/18:230



I praktiken

Cykelöverfarter

En utmärkt lösning för 

att både öka 

säkerheten samt att 

styra mot den 

prioritering som vi 

säger att vi ska ha



I praktiken

Upphöjda sidogator

Enkelt sätt att förtydliga stråk 

och minska olycksrisker



I praktiken

Säkra cykelparkeringar

Bil-p är en ständigt återkommande fråga



Cykel-p borde behandlas med samma dignitet

Rätt antal, rätt säkerhet, tydlig information



I praktiken

Stadsvision

Arbete via Gehl – vad behöver vi göra för att skapa en attraktivare innerstad



I praktiken

0-nivå i staden

En enkel detalj för att bryta mönster och se till att 

innerstaden upplevs mer öppen än vid traditionella gator 

med kantsten.

Kräver förståelse för synsvaga och andra grupper med 

särskilda behov



I praktiken

Samspelsytan

Skapa både en 

attraktivare och 

säkrare plats





I praktiken



I praktiken

Timglashållplatser

En säker lösning men 

även en lösning som 

prioriterar buss och 

hållbart resande



I praktiken

Stadsläkning (förtätning/minskade barriärer)

Tidigare har stadens huvudleder sträckt sig för långt in i 

staden. En av lösningarna är att omvandla impedimentmark 

tillsammans med smalare gaturum



I praktiken

Stadsläkning (förtätning/minskade barriärer)

Bryta mönstret längre ut



I praktiken

Flexibla p-tal

Skapar bättre förutsättning för rätt nivå 

på ”mobilitetslösning” för 

nybyggnationer

Gå ifrån ”hur många p-platser behövs” 

till att tänka hur de framtida boende 

ska kunna resa på bästa sätt .

Sluta bidra till överdimensionering av 

bilsystemet.



I praktiken

Byggherredialog

Årby

Fem byggherrar + 
planavdelningen

Fokus på hållbart 
resande och 
gemensamma 
parkeringslösningar



I praktiken

Trafiken i 

Eskilstuna

Sedan 1969



Förbättringsbehov

Ännu tydligare föreslå åtgärder som leder till måluppfyllnad

Bättre beskriva helhet och motiv för åtgärder

Bättre lyfta fram goda exempel

Fler utvärderingar



Tack för mig

Petter Skarin petter.skarin@eskilstuna.se

Trafikplanerare

Stadsbyggnadsförvaltningen
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