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 4 Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Målsättningar och strategier Inledning

BAKGRUND OCH SYFTE
Tidigare trafikplan för Strängnäs stad togs fram år 2000 och är således över 20 år 
gammal. Flertalet av åtgärderna som föreslogs i tidigare trafikplan är dessutom 
genomförda. Strängnäs kommun önskar nu att ta ett nytt helhetsgrepp om tra-
fikplaneringen i staden genom att ta fram en ny trafikplan för Strängnäs stads 
stadskärna. Stadskärnan är en av de viktigaste målpunkterna i kommunen och det 
väntas en stor befolkningsökning i och omkring staden de kommande åren.

Figur 1. Strängnäs stadskärna. Foto: Strängnäs kommun.

Syftet med trafikplanen är att ta ett strategiskt helhetsgrepp om trafiken i centrala 
Strängnäs och de åtgärder som tas fram ska underlätta möjligheterna för att nå 
Strängnäs mål om att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikplanen ska 
stödja centrumutvecklingen på orten och utgöra underlag till kommande detalj-
planearbeten i staden och till övergripande stadsutvecklingsprojekt i centrala 
Strängnäs. 

DISPOSITION AV TRAFIKPLAN
Trafikplanen är uppdelad i två dokument, detta huvuddokument som består av 
målsättningar för trafikplanen och strategier för olika färdmedel och områden. 

Till detta dokument finns även en bilaga innehållandes nulägesanalys och identi-
fierade brister av trafiken i Strängnäs stad.

INLEDNING
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AVGRÄNSNING
Trafikplanens geografiska avgränsning visas i Figur 2 i den svarta cirkeln. Utöver 
den centrala stadskärnan omfattar trafikplanen större exploateringsprojekt i sta-
den så som utbyggnadsområdet Norra staden samt den fortsatta utvecklingen av 
Tosterön, röda cirklar.

Figur 2. Trafikplanens geografiska avgränsning. Utvecklingsområdena Norra Staden, 

Södra Strängnäs och Tosterön tillkommer. 

I trafikplanen fokuseras det primärt på Strängnäs stads stadskärna vilket är det 
begrepp som flitigast används för trafikplanens avgränsning. I vissa frågor före-
kommer istället begreppet Strängnäs tätort, vilket istället innebär tätorten som 
helhet. Norra staden och Tosterön benämns separat med dessa begrepp.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Strängnäs kommun har en framtagen trafikstrategi från 2014 som gäller som för-
utsättning för trafik- och stadsplaneringen i kommunen. I trafikstrategin finns en 
framtagen prioriteringsordning av trafikslagens behov i planering och utformning 
av nya gatumiljöer:

1. Gångtrafik
2. Cykeltrafik
3. Kollektivtrafik
4. Biltrafik

Denna prioriteringsordning ska följas i trafikplanen och i arbetet med strategier 
och åtgärdsförslag.
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Utöver trafikstrategin finns flera strategiska dokument som ligger till grund som 
förutsättningar för trafikplanen. Dessa presenteras nedan:

 • Kommunens gällande översiktsplan, från 2014,

 • Kommunens fördjupade översiktsplan, från 2007,

 • Centrumutvecklingsstrategi för Strängnäs kommun, från 2014,

 • Centrumutvecklingsprogram för Strängnäs stadskärna, från 2015,

 • Trafikstrategi Strängnäs kommun 2040, från 2012,

 • Cykelplan för Strängnäs kommun, från 2017,

 • Planprogram Södra Strängnäs,

 • Planprogram Norra staden,

 • Planprogram Södra Tosterö (pågående arbete, ej antagen),

 • Strängnäs klimat- och energiplan, antagen 2020.

 • Strängnäs kommuns flerårsplan för 2022-2024
Till detta tillkommer framtagna trafikutredningar som berör stadskärnan, då 
dessa kan ge information om platser där trafikrelaterade problem förekommer.

MILJÖBEDÖMNING

INLEDNING 

Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk miljö-
bedömning när planer eller program ska upprättas eller ändras. Den strategiska 
miljöbedömningens första steg, enligt 6 kapitlet 5–6 §§ MB, är att undersöka om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB kräver tillstånd eller om planen för-
utsätter verksamhet enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §, punkt 
2 och 6 § eller bilagan till denna förordning antas planen alltid medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

Trafikplanens strategier och åtgärder har bedömts medföra en betydande miljöpå-
verkan enligt 6 kap MB 3 § och ska därför miljöbedömas. 

En strategisk miljöbedömning genomförs därför parallellt med framtagandet av 
förslaget till ny trafikplan enligt lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken. Syftet med en 
miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 
att en hållbar utveckling främjas. En del av miljöbedömningen innebär att ta fram 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken ska ingå som beslutsunderlag till 
trafikplanen. (6 kap. 1 § MB). 
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För den här trafikplanen har en övergripande miljökonsekvensbeskrivning 
genomförts där en miljöbedömning av strategier och åtgärder i trafikplanen har 
gjorts. Syftet med miljöbedömningen är att möjliggöra en samlad bedömning av 
påverkan på människors hälsa och miljön till följd av förslaget till trafikplanens 
genomförande. Den övergripande miljöbedömningen presenteras i strategi- och 
åtgärdsdelen.

Den utveckling som föreslås i trafikplanen innebär att förändringar behöver 
genomföras i planeringen och utförandet av gator och trafik i Strängnäs stad för 
att begränsa klimatpåverkan. Detta behöver utföras för att målen i Agenda 2030, 
de nationella miljökvalitetsmålen samt kommunala mål ska uppnås. Ytterligare 
krävs en förändring för att se till att trafikstrategins framtagna prioriteringsord-
ning av trafikslagen ska efterlevas.

AVGRÄNSNING

Den sakliga avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen omfattar trafikpla-
nens strategier och åtgärder där samtliga nio arbetsområden är miljöbedömda.

Den geografiska och tidsmässiga avgränsningen för miljökonsekvensbeskriv-
ningen följer samma avgränsning som för trafikplanen. Tidsmässig avgränsning 
för trafikplanen har satts till år 2040.

NOLLALTERNATIV

I en miljökonsekvensbeskrivning bedöms effekterna mot ett nollalternativ, det vill 
säga hur miljön bedöms påverkas om aktuell trafikplan inte genomförs. Nollal-
ternativet kan sägas vara ett framskrivet nuläge som till denna miljökonsekvens-
beskrivning innebär att Strängnäs översiktsplan och trafikstrategin för Strängnäs 
kommun 2040 realiseras utan de åtgärder som föreslås i trafikplanen.

För nollalternativet antas bostadsområdena Norra Staden och Södra Strängnäs 
byggas ut. Även Tosterön kompletteras med bostadsområden. I översiktsplanen 
finns det dessutom förslag på ytterligare utbyggnadsområden som kan komma 
att påverka centrala Strängnäs tätort med tillkommande trafik. Från trafikstra-
tegin har en färdmedelsfördelning tagits fram som ska användas i planeringen 
av trafiken i kommunen. Utbyggnadsområdena kommer att leda till ökad trafik 
(beroende på inriktning i planering och utformning av områdena kan olika färd-
medel bli olika mycket attraktiva att använda), någonting som kan leda till even-
tuella framkomlighetsproblem i vägnätet. Enligt översiktsplanen och kommunens 
antagna trafikstrategi ska det underlättas för persontransporter till fots, cykel samt 
kollektivtrafik. Variationsrika livsmiljöer ska även formas där möten ska främjas. 
Enligt trafikstrategin ska bland annat antalet besökare i stadskärnan öka och tra-
fiksystemet ska bland annat utvecklas med nya, förbättrade, alternativ för hållbart 
resande och transporter.
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MÅLSÄTTNINGAR

TRAFIKPLANENS MÅL
Målen med trafikplanen är att:

1. Förbättra framkomligheten och säkerheten för både skyddade och oskyddade 
trafikanter genom att föreslå åtgärder i och utbyggnad av det befintliga gatu-
nätet. Förbättrad trafiksäkerhet avses för alla trafikslag. Framkomligheten i 
gatunätet ska förbättras för gång, cykel och kollektivtrafik.

2. Göra stadskärnan tillgänglig och trivsam för alla medborgare oavsett färdme-
del.

3. Stödja centrumutvecklingen inom staden genom att skapa goda förutsätt-
ningar för handlarna i den primära kommersiella delen av stadskärnan vid 
Gyllenhjelmstorget och norra delen av Trädgårdsgatan. Goda förutsättningar 
för de kulturella målpunkterna ska också stödjas.

4. Vara en förebild inom hållbarhet genom att skapa goda förutsättningar för 
gång, cykel och kollektivtrafik och eftersträva en stadskärna där enbart fos-
silfria fordon får köra (realisera målet till år 2030 enligt kommunens Klimat- 
och energiplan). 

5. Skapa förutsättningar för ekonomisk och resurseffektiv drift och underhåll.

Det är viktigt att kommunen har en tydlig viljeinriktning som leder alla mindre 
beslut i en och samma riktning. Utan en uttalad viljeinriktning så är det svårt att 
prioritera mellan brister i transportsystemet och svårt att välja rätt åtgärd, efter-
som nästan alla åtgärder innebär olika för- och nackdelar för olika trafikantgrup-
per. 

KOPPLING TILL ANDRA STRATEGIER OCH MÅL

KOMMUNALA MÅL OCH STRATEGIER
I kommunens gällande översiktsplan från 2014 är sju fokusområden utpekade och 
ska ligga till grund för kommunens översiktsplanering:

1. Underlätta för persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik.

2. Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas.

3. Skydda landskapsbilden på lång sikt.

4. Vidareutveckla kommunens identitet som Mälarkommun.

5. Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering 
av klimatförändringar.

6. Bidra till en bättre folkhälsa genom samhällsplaneringen.
7. Främja ett mångsidigt näringsliv.
Fokusområdena har i sin tur omsatts i en övergripande utvecklingsstrategi från 
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2014 som sätter fysiska ramar för hur och var kommunen ska utvecklas. Den 
övergripande utvecklingsstrategins fem huvudteman är följande:

1. Fortsätt att stärka utvecklingen runt kommunens järnvägsstationer i Sträng-
näs stad och Läggesta med Mariefred och Åkers styckebruk.

2. Främja ett levande stadsliv i kommunens centralort.

3. Skapa förutsättningar för Stallarholmen att utvecklas.

4. Koppla samman kommunens delar/samhällen.

5. Främja en levande landsbygd på ett hållbart sätt.

Med utgångspunkt i utvecklingsstrategins första tre teman har kommunen tagit 
fram en samlande strategi för centrumutvecklingen i Strängnäs kommun. Centru-
mutvecklingsstrategins övergripande mål är att:

• Varje tätortscentra ska utvecklas efter sina förutsättningar, särdrag och behov.

• Utveckla en attraktiv kommun med ett samlat rikt kommersiellt och kulturellt 
innehåll i god miljö och med en bra tillgänglighet och skötsel som ska ge goda 
förutsättningar för lönsamt företagande och fastighetsägande.

• Samverkan ska främjas vid all utveckling av våra olika tätortscentra.

• Strängnäs stadskärnas utbud ska vara till för boende och verksamma i hela 
kommunen och genom ett fortsatt breddande av funktioner och upplevelser 
ska Strängnäs stadskärna bli en mer framträdande och attraktiv nod i regio-
nala sammanhang.

• Utvecklingsarbetet för Strängnäs stadskärna ska särskilt uppmärksamma hur 
hela kommunen invånare kan dra nytta av den tillväxt och utveckling som 
sker i Strängnäs stad.

Ett centrumutvecklingsprogram för Strängnäs stad har i sin tur tagits fram som en 
fördjupning och vidareutveckling av den delen av kommunens centrumutveck-
lingsstrategi som specifikt inriktar sig Strängnäs stad. I dokumentet finns följande 
mål för stadskärneutvecklingen i Strängnäs stad med syfte att bidra till en stark 
och levande stadskärna: 

• Ökat utbud av butiker.

• Vacker och tillgänglig stadsmiljö.

• Tydliga samband och stråk.

• Nyttjande av ekosystemtjänster i stadsmiljön.

• Brett utbud av kulturella evenemang.

• Utvecklad turism- och besöksnäring.
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Kommunen tog under år 2020 fram en ny Klimat- och energiplan för hela Sträng-
näs. Strängnäs kommunfullmäktige har beslutat (KF § 183, 181126) om två 
stycken klimatmål för Strängnäs som geografiskt område.

 • Fossilfria transporter 2030

 • Klimatneutralitet 2040
Kommunkoncernens övergripande mål om klimatneutralitet år 2040 motsvarar 
det svenska övergripande klimatmålet men med ett målår 5 år tidigare än det 
nationella målet. Det innebär bland annat att Strängnäs senast år 2040 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter upp negativa 
utsläpp.

Kommunkoncernens mål om fossilfria transporter år 2030 ska ses i relation till 
det nationella övergripande transportmålet där den nationella målsättningen är 
att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 
70 % senast år 2030 jämfört med år 2010. Kommunkoncernens mål om fossilfria 
transporter 2030 ska tolkas som att utsläppen (i det geografiska området) från 
inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med 100 % senast år 2030 jäm-
fört med år 2010.

I klimat- och energiplanen finns dessutom delmål kopplat till det klimatsmarta 
vardagsresandet, där fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt. Invånarnas 
bilkörning har ökat sedan 1999, totalt sett och per invånare. Trenden ska brytas 
genom kraftfulla åtgärder där Strängnäs ska vara visionär och förebild för andra 
pendlingskommuner. Den totala mängden körda mil, i bil, ska kulminera senast 
år 2022 och år 2030 ska den totala körsträckan understiga 25 miljoner mil. År 
2040 ska antalet mil fortsatt understiga 25 miljoner mil.

I kommunens flerårsplan för åren 2022 - 2024 har ett önskat läge för Strängnäs 
kommun 2030 bestämts där det bland annat ingår följande ”Vi är en förebild 
inom hållbarhet. Kommunen, företagarna och föreningarna verkar i hög grad i 
den cirkulära ekonomin. Våra stadskärnor är bilfria, och cyklar och elbussar präg-
lar trafikmiljön i hela kommunen.”
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Trafikstrategin för Strängnäs kommun 2040 beskriver den riktning som kommu-
nen vill ska prägla arbetet med trafikfrågor i kommunen de kommande åren, med 
syfte att få ett mer hållbart och attraktivt transportsystem. Målen och de strate-
giska åtgärderna från strategin sammanfattas i figuren nedan. 

Figur 3. Sammanfattning av trafikstrategins mål och strategiska åtgärder. 

Tillgänglighet
• Normen ska vara att trafiksystemet utformas så att indivi-
der med funktionshinder i alla åldrar har tillgänglighet till 
alla delar av systemet.
• 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 målsätt-
ningar 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 cyklis-
ters intressen främst, i andra hand kollektivtrafikresenä-
rerna och i tredje hand bilisternas.

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 prioriterings-
ordningen 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 alterna-
tiv 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.
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De mål för cykeltrafiken som föreslås i kommunens cykelplan har utgångspunkt i 
trafikstrategin för Strängnäs kommun. Den långsiktiga målsättningen för cykel-
trafiken i Strängnäs är att det ska vara attraktivt och säkert att cykla. Cykeln ska 
ses som ett självklart val och det ska vara enkelt och smidigt att förflytta sig inom 
och mellan kommunens tätorter. Kommunens målsättning är att andelen cykelre-
sor ska vara minst 15 % år 2040, vilket är samma år som kommunen som geogra-
fiskt område ska vara klimatneutrala. För att uppnå detta har ett antal delmål satts 
upp inom områdena trafikmiljö, påverkansåtgärder samt planering och uppfölj-
ning och som anger inriktningen på arbetet.

Figur 4. Sammanfattning av cykelplanens delmål som behöver uppfyllas för att kunna 
uppnå det långsiktiga målet om att öka andelen cykelresor i kommunen.

REGIONALA MÅL KOPPLAT TILL KOLLEKTIVTRAFIK OCH 
CYKEL
Region Sörmland har tagit fram ett regionalt kollektivtrafikförsörjningsprogram, 
som reviderades under perioden 2016-2017 och fastställdes av direktionen i maj 
2017. I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och utveckling för den regio-

Påverkansåtgärder
• Fysiska åtgärder ska kompletteras med beteendepåverkan 
för att få fler att börja cykla. Detta ska vara en integrerad 
och självklar del av kommunens cykelarbete och bidra till 
en bättre miljö och hälsa.
• Regelefterlevnaden hos kommunens cyklister ska öka. 
Kommunen ska arbeta systematiskt med informationskam-
panjer. Det är viktigt att även förbättra cykelnätets utform-
ning för att undvika att cyklisten lockas till ett felaktigt 
beteende.

Planering och uppföljning
• Brister i trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet på det 
befintliga cykelnätet ska inventeras. Detta kan sedan ligga 
till grund för planering och prioritering av åtgärder.
• En vägvisningsplan ska tas fram för att ge underlag till
en tydlig vägvisning.
• En plan för utbyggnad av cykelparkeringar ska tas
fram, som även omfattar en parkeringsnorm för cykel
vid nyexploatering.
• Trafikräkningar av antalet cyklister ska genomföras
regelbundet på ett antal fasta mätpunkter i cykelnätet,
för att öka kunskapen om cykelresandet i kommunen.
• En parkeringsnorm för cykel vid vid nyexploatering på
kvartersmark ska tas fram.

Trafikmiljö
• Inga cyklister ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Utformningen av trafikmiljön ska anpassas med fokus på 
oskyddade trafikanter och kommunens cykelstråk
och cykelpassager ska vara trafiksäkra.
• Cykelvägnätet ska byggas ut inom alla kommunens tätor-
ter, så att viktiga målpunkter kan nås.
• Cykelnätet ska vara gent, säkert, tryggt och med god
orienterbarhet samt sammanhängande utan felande länkar.
• Cykelnätet ska inom tätorterna vara väl belyst med goda 
siktförhållanden för att ge socialt trygga miljöer.
• Cykelvägnätet ska ges en tydlig vägvisning.
• Cykelvägarna ska hålla god standard som ger hög
framkomlighet. Detta gäller särskilt de huvudcykelstråk
som cykelplanen föreslår i varje tätort.
• Tillgången till trygga, stöldsäkra och väderskyddade
cykelparkeringar ska vara god. Cykelparkeringar ska
finnas tillgängligt i erforderlig omfattning vid alla stora
kollektivtrafikhållplatser i kommunen samt vid viktiga
målpunkter som skolor, arbetsplatser, butiker, idrottsplatser
och kulturanläggningar.
• Drift och underhåll ska prioriteras högt och hålla en
hög standard året runt.
• Regionala cykelstråk ska byggas ut så att kommunens
tätorter kopplas samman.
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nala kollektivtrafikens utveckling i Sörmland. Visionen för kollektivtrafiken i 
Sörmland är att Leva, Växa, Verka, med det övergripande målet Kollektivtrafik för 
tillväxt och utveckling. Det övergripande målet är nedbrutet i funktionsmål och 
övergripande strategier.

Funktionsmål

 • Funktionell kollektivtrafik - stödjer regional och lokal utveckling.

 • Attraktiv kollektivtrafik - är användarvänlig med hög kvalitet.

 • Effektiv kollektivtrafik - är hållbar och samordnad.

 • Tillgänglig kollektivtrafik - erbjuder goda resmöjligheter.

Strategier

 • Stärka storregionala samband och utveckla stadsstråk.

 • Innovativa lösningar och kunskap.

 • Fokus på tillgänglighet och effektivitet.

Region Sörmland har tagit fram en regional cykelstrategi under 2021 som syftar 
till att främja och öka cyklingen i Sörmland. Åtagandet med att förbättra cykel-
förutsättningarna bidrar till den regionala utvecklingsstrategin och flera övergri-
pande mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Den regionala cykelstrategins övergripande mål är följande.

 • Fler ska cykla för ett mer hållbart Sörmland. En ökad aktiv mobilitet för 
människorna i Sörmland bidrar till att uppnå regionens ekonomiska, sociala 
samt hälso- och miljömål. 

Utöver det övergripande målet har ett sju delmål satts upp.

 • Halvering av antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister i Sörmland 
från år 2019 till år 2030.

 • År 2030 ska andelen gång- och cykelpassager i Sörmland som är 
hastighetssäkrade och av bra kvalitet vara fördubblade enligt Trafikverkets 
kartläggning av GCM-passager.

 • år 2030 ska 90 procent av nätet där cykling är tillåtet, inom tättbebyggt 
område, bestå av säker cykelinfrastruktur.

 • År 2030 ska antalet kilometer biltrafikseparerad cykelväg har ökat med 10 
procent jämfört med år 2019.

 • År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med 10 procentenheter 
jämfört med år 2019.

 • År 2030 ska andelen resta kilometer med cykel, till fots och med 
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kollektivtrafik ha ökat med 4 procentenheter jämfört med år 2019 utan att 
cykelns andel minskar.

 • År 2030 ska andelen barn som cyklar till skolan öka jämfört med 2019.
De strategiområden som ska användas för att uppnå målen är följande.

 • Trafiksäkerhet och komfort.

 • Tillgänglighet och cykelvägnät

 • Utbildning, uppmuntran och påverkan

 • Miljö, hälsa, jämställdhet och jämlikhet

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
I regeringens proposition Mål för framtidens resor och transporter (2008/09:93), 
som antogs av Riksdagen 2009, framgår att dåvarande regeringen hade som ambi-
tion att de transportpolitiska målen skulle kunna vara en utgångspunkt även för 
regionala och lokala målformuleringar. De transportpolitiska målen skulle kunna 
utgöra en grundpunkt i trafikplaneringen i Strängnäs kommun. För att kunna 
genomföra uppföljning av de transportpolitiska målen behöver dock specifika, 
mätbara, realistiska och tidsatta mål arbetas fram.

Regeringen har tagit fram mål för transportpolitiken, vilka är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett 
funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet
 • Funktionsmålet innebär att 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. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet
 • Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. 

 • Etappmål: Växthusgasutsläppen från inrikes transporter - utom inrikes 
luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem - ska minska med minst 
70% senast år 2030 jämfört med år 2010.

AGENDA 2030
Vid FN:s toppmöte 2015 antogs 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar 
utveckling. Sveriges regering har en ambition att Sverige ska vara ledande vid 
genomförandet av Agenda 2030, där Sverige ska bli världens första fossilfria väl-
färdsland och vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. För att Sverige ska kunna vara ledande i vägen mot en 
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hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. För att begränsa klimatpå-
verkan har kommunen en nyckelroll då de bland annat ansvaret för planering av 
gator och trafik. 

De mål i Agenda 2030 som bedömts ha särskild betydelse för trafikplanen är Mål 
3 God hälsa och välbefinnande, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, samt Mål 
13 Bekämpa klimatförändringarna.

Figur 5. Målen som ingår i Agenda 2030. Bild: Globalamalen.se.

Mål 3 handlar om att ”säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för 
alla människors välbefinnande i alla åldrar”. Detta då god hälsa är en grundläg-
gande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att 
bidra till samhällets utveckling. Följande delmål är särskilt relevanta för trans-
portsektorn:

 • Delmål 3.6 - Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor 
i världen. 

 • Delmål 3.9 - Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till 
följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, 
vatten och mark.

Mål 11 handlar om att ”städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara”. År 2050 väntas 70 % av världens befolkning bo 
i urbana områden. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav 
som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Håll-
bar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, 
offentliga platser såsom parker och torg, infrastruktur och transporter, återvin-
ning och säkrare kemikaliehantering. För att möjliggöra detta krävs bland annat 
ny teknik och samarbete mellan flera sektorer

Följande delmål är särskilt relevanta för transportsektorn:
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 • Delmål 11.2 - Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt 
överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra 
vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med 
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, 
kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

 • Delmål 11.6 - Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per 
person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet 
samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Mål 13 handlar om att ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatföränd-
ringarna och deras konsekvenser”. Målet belyser klimatförändringarna, vilket är 
en av vår tids största utmaningar. ”En stor andel av de ökade utsläppen av växt-
husgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder 
fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig 
global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga 
konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, 
vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Kli-
matpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbe-
kämpning och en långsiktigt hållbar utveckling”.

Följande delmål är relevanta för transportsektorn:

 • 13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell 
nivå.

 • 13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och 
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, 
klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser 
samt tidig varning.

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL
Sveriges miljömål är riktmärken för miljöarbetet vilket ska leda till en hållbar 
utveckling och Agenda 2030. Sveriges miljömål består av ett generationsmål 
och 16 miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål. De miljökvalitetsmål som 
bedömts ha särskild betydelse för trafikplanen är God bebyggd miljö, Frisk luft 
och Begränsad klimatpåverkan. 
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Figur 6. Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Målet Begränsad klimatpåverkan innebär att ”halten av växthusgaser i atmosfären 
ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig”. 
Nedan är en precisering av målet: 

 • Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader 
Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla 
ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka 
internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.

Målet Frisk luft innebär att ”luften ska vara så ren att människors hälsa samt 
djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Vägtrafik är en stor källa till luftföro-
reningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och 
organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom 
orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar – dessa slits upp från vägbanan vid 
användning av dubbdäck. Positivt är att motorer blir allt effektivare, och att nya 
mindre miljöskadliga bränslen utvecklas. Samtidigt ökar trafikmängden hela 
tiden, vilket motverkar en del av den positiva utvecklingen. Preciseringar av målet 
handlar om att begränsa halterna av olika luftföroreningar.

God bebyggd miljö innebär att ”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och glo-
bal miljö”. Regeringen har fastställt tio preciseringar av målet kopplat till följande 
områden. 

1. Hållbar bebyggelsestruktur  

2. Hållbar samhällsplanering

3. Infrastruktur
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4. Kollektivtrafik, gång och cykel

5. Natur- och grönområden Kulturvärden i bebyggd miljö 

6. God vardagsmiljö 

7. Hälsa och säkerhet 

8. Hushållning med energi och naturresurser 

9. Hållbar avfallshantering 

De preciseringar som bedöms ha särskild betydelse för trafikplanen är:

• Hållbar samhällsplanering - Städer och tätorter samt sambandet mellan tätor-
ter och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspek-
tiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

• Infrastruktur - Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i 
övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen 
är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energianvänd-
ning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kul-
turmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.

• Kollektivtrafik, gång och cykel - Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, 
energieffektiva och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar.
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ÖVRIGA UTGÅNGSPUNKTER

BILENS ROLL I STADSKÄRNAN
Det finns olika ståndpunkter gällande bilens vara eller icke-vara i en central stads-
kärna. Svaret beror mycket på vem som tillfrågas. Stadsplaneringen har förändrats 
kraftigt under 1900-talet. Från 1950-talet har det till stor del planerats för bilen, 
även inne i stadskärnorna. I och med bilens utveckling fick den stor plats även 
i centrala stadskärnor. Detta är någonting som har förändrats under de senaste 
åren, då planeringsinriktningen har varit motsatt. Den har då istället kommit att 
handla om att försöka begränsa biltrafikens utsträckning i stadskärnan och att 
fokusera mer på gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Diskussionen handlar ibland om huruvida biltrafiken ska finnas i stadskärnan 
eller om den ska begränsas helt. Detta blir ofta en fråga då det gäller handel i cen-
trumkärnor kontra externhandelscentrum. Det finns studier som visar på att cen-
tralt belägna butiker skulle kunna gynnas av att parkeringsplatser för bil plockas 
bort för att ersättas av ytor för gående och cyklister. Samtidigt finns argument från 
handlare och centrumorganisationer att bilparkering måste finnas i nära anslut-
ning till butikerna för att de ska vara attraktiva, annars är risken att cityhandeln 
dör ut. Om möjligt bör det arbetas med att få invånare som kan gå eller cykla 
att göra detta till stadskärnan då avstånden vanligtvis möjliggör detta. Detta kan 
göras genom förbättrad infrastruktur eller genom att arbeta med mobility mana-
gement, det vill säga beteendepåverkande åtgärder. Det finns dock fortfarande 
människor som av olika anledningar inte kan gå, cykla eller åka kollektivt till 
centrum. För dessa måste möjligheten att åka bil finnas kvar.

Motorfordonstrafik ger upphov till en rad negativa hälsoeffekter så som luftföro-
reningar i form av avgasutsläpp, buller som kan påverka människors stressnivåer 
negativt och trafiksäkerhetsproblem i form av olyckor. Bilen tar också stor plats i 
gaturummet. Samtidigt så behöver det finnas plats för bilen för de som verkligen 
behöver använda den. Alla människor bor exempelvis inte i staden eller utmed 
en kollektivtrafiklinje och det finns även de som lider av rörelsenedsättningar och 
som därmed behöver nyttja sin bil för att ta sig till butiker. Bilen behövs även för 
att frakta större varor.

Att helt förbjuda biltrafik i stadskärnan bedöms inte som rätt väg att gå. Det kan 
istället vara möjligt att planera för vissa platser där biltrafiken kan prioriteras i 
direkt närhet till stadskärnan. I stadskärnan prioriteras istället gående och cyklis-
ter samt de bilister som av olika skäl behöver parkera nära sin målpunkt. Det 
krävs dock eftertanke då gator och trafiklösningar i stadsmiljön ska planeras, så 
att detta sker på människors villkor. 
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TRAFIKENS PÅVERKAN PÅ STADEN
Motorfordonstrafiken påverkar både vår miljö och vår hälsa. Även om bilen har 
en stark ställning i tätorten och landsbygden idag kan den inte fortsatt utgöra den 
styrande, enskilda, planeringsnormen i tätbebyggda stadsmiljöer och bidra till 
en utveckling där alltfler väljer att åka bil. Det måste i minst lika stor utsträck-
ning planeras för hållbara transportslag. Det finns flera effekter av biltrafiken som 
påverkar vår hälsa och omgivning negativt.

 • Folkhälsoeffekter  
Trafiken ger upphov till olyckor, vilket är negativt ur flera aspekter.  
Dessutom leder bilinnehavet till att människor i större utsträckning 
väljer att åka bil och skjutsa i större utsträckning, något som leder till att 
vardagsmotionen minskar - något som påverkar människans hälsa.

 • Trafikbuller, från biltrafik och kollektivtrafik 
Buller påverkar människor, både fysiskt och mentalt, och kan leda till 
olika typer av åkommor så som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, 
koncentrationssvårigheter, stress och ytterligare negativa åkommor. Buller 
från elbilar och bilar med konventionella förbränningsmotorer skiljer sig 
åt, buller från förbränningsmotorer bullrar mer än elmotorer, buller från 
däckljud antas vara samma för förbränningsmotorer och elmotorer. Vid 
höga hastigheter dominerar buller från däck.

 • Vibrationer 
Motorfordonstrafik ger, utöver buller, upphov till vibrationer. Vibrationer 
kan leda till skador på hus och byggnader. De kan även leda till skador på 
människor i kombination med trafikbuller.

 • Luftföroreningar 
Luftföroreningar leder till förtida dödsfall i Sverige. I en utredning 
som Svenska miljöinstitutet IVL (IVL, 2018) tog fram på uppdrag av 
Naturvårdsverket estimerades att omkring 7600 förtida dödsfall inträffar i 
Sverige varje år på grund av luftföroreningar.

TRAFIK SOM GYNNAR CENTRUMUTVECKLINGEN
För att få bra attraktivitet i en stadskärna med affärs- och näringslivsverksamhet 
är det viktigt att kunder och besökare kan ta sig till centrum.

För cyklister och bilister startar och slutar varje resa med en parkering. Med 
anledning av detta är det viktigt med goda parkeringsmöjligheter. Generellt gäller 
att parkeringsbehovet för bilister är allt som oftast tillfredsställt eftersom det finns 
flera parkeringsmöjligheter med kantstensparkering och större parkeringsanlägg-
ningar. Det är ingenting som identifierats specifikt för Strängnäs stad.

För cyklister kan verkligheten se annorlunda ut, då det ofta är svårt att tillgodose 
mängden cykelparkering som krävs i en stad. Cyklister önskar att ha god place-
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ring av parkeringsmöjligheter i förhållande till avstånd till målpunkt då närhet till 
målpunkt är viktigt för cyklister. Det ska även vara god anslutning till cykelvägnä-
tet för att parkeringen ska användas. För korttidsparkering av cyklar ska avståndet 
till målpunkt helst inte överstiga 25 meter annars finns risken att cyklister hittar 
egna parkeringsmöjligheter som ligger närmare (Trafikverket, SKL, 2010, sida 
124). Detta kan påverka framkomlighet och tillgänglighet för personer med funk-
tionshinder, synnedsättning och barnvagnar.

För att få en uppfattning om vilken typ av trafik som kan gynna centrumhan-
deln och utvecklingen är det viktigt att förstå varför människor väljer att besöka 
centrum. De viktigaste skälen att besöka en stadskärna undersöktes av Svensk 
Handel i enkätstudie 2018 (FOT Fotgängarnas Riksförening, 2020) vilket gav föl-
jande svar.

 • Butiker: 56 %

 • Restauranger, caféer: 47 %

 • Nöjen, aktiviteter och evenemang, 36 %

De visar sig också att cityhandeln och externa handelscentrum inte konkurrerar i 
någon större utsträckning. 

Det finns många val som ligger till grund för var människor väljer att göra sina 
inköp. Det har bland annat att göra med ekonomi, bekvämlighet, förväntningar, 
boendesituation och hushållens sammansättning. En anledning till att välja att 
handla på stormarknader kan vara att en person har körkort och bilinnehav eller 
boende i ett hushåll med flera barn. 

Det visas också att andelen bilburna handelsbesökare överstiger 90 % till externa 
handelscentrum och mindre än 10 % bilburna besökare till stadskärnan. En 
anledning till den låga andelen bilburna besök till stadskärnan kan vara att många 
inköp är av mindre karaktär. I externa handelsområden finns möjligheter att 
köpa mer skrymmande varor, så som möbler och elektronik. I stadskärnan sker 
inhandling av mindre varor, så som kläder, mat och liknande vilket kan transpor-
teras med exempelvis cykel eller tas med på bussen. 

Det har genomförts studier som visar att gågator och bilfria områden är omtyckta 
av kunder och besökare, både att gångflöden och fastighetspriser ökar i områden 
där gågator införs. Se bland annat utredning som Fotgängarnas riksförbund tagit 
fram. Även undersökningar kring sommargågator i Stockholm har genomförts 
där både kunder och handlare visar på positiva omdömen. Människor vill vis-
tas längs gatan och den känns mer trygg och attraktiv. Sommargågator är gator 
som övriga delar av året är öppna för biltrafik, men under sommaren regleras de 
om till gågator för att öppna upp platserna för gående och cyklister. I Stockholm 
har detta medfört att restauranger kan öppna upp för uteserveringsplatser, mer 
sittplatser kan tillskapas och gatan kan leva upp. Det kan vara ett möjligt sätt att 
undersöka om en gata kan begränsas för biltrafik permanent och öka ytor för 
gående och cyklister.
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Hos handlare är omdömena mer skilda, det varierar beroende på stad och situa-
tion. Det finns skillnader mellan storstäder och mindre städer, där det finns större 
önskningar i mindre städer att skapa stadskärnor som är lättillgängliga för alla 
trafikslag. Handlare ser gärna att det finns tillgänglighet med bil för att säkerställa 
funktionen för stadshandeln.Även i mindre stadskärnor bör möjligheten finnas 
att skapa gågator, där bilar är förbjudna. En blandad stad som sätter människan i 
centrum är viktigt för att skapa en attraktiv stadskärna. Bland annat upplevs gator 
med låg andel biltrafik som mer attraktivt än gator som är mer bilorienterade. 
Dock verkar inte alltid svaret vara att stadskärnan ska vara bilfri, utan det handlar 
mycket om bilflöde och hastighet på fordonen. Lägre fordonsflöden och hastighe-
ter ger ökade möjligheter för gående och cyklister att röra sig fritt i stadskärnan.

Att minska motorfordonstrafiken leder till minskade barriäreffekter för gående 
och cyklister. Minskad motorfordonstrafik leder dessutom till minskade bul-
lernivåer och avgasutsläpp i stadskärnan, något som ökar folkhälsan och sänker 
stressnivån för invånarna. Elbussar ska prägla trafikmiljön i stadskärnan, fordon 
som ger upphov till visst buller från däckljud. Elbussarna leder dock inte till några 
utsläpp från en förbränningsmotor. Luftförbättring kan krävas för att upprätthålla 
en hälsosam stadsmiljö.

En möjlig lösning kan vara att begränsa biltrafiken på vissa av gatorna, samtidigt 
som det finns tillgång till parkering i närheten av dessa gator. På samma sätt som 
stadskärnan i Strängnäs är uppbyggd idag. Parkeringsmöjligheter nära målpunk-
ter för personer med funktionsvariationer är ett krav enligt Boverkets Byggregler, 
BBR (Boverket, 2011b) för att säkerställa tillgängligheten för alla invånare.

Att helt ta bort biltrafiken ur stadskärnan kommer inte att gynna centrumut-
vecklingen, då det fortsättningsvis kommer att finnas behov för vissa grupper att 
använda bilen.Istället bör det fokuseras på att realisera målet i kommunens Kli-
mat- och energiplan om att göra Strängnäs fossilfritt fram till år 2030. Det innebär 
att utreda möjligheterna att enbart låta fordon som använder fossilfria drivmedel 
få köra i stadskärnan.

Ett eventuellt förbud måste genomföras varsamt, med mycket information till all-
mänheten samtidigt som möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt förbättras så 
att det kan kännas som att biltrafiken blir ersatt. Att enbart förbjuda för motorfor-
donstrafik kan ge motsatt effekt, att fler väljer att genomföra sina inköp på andra 
platser.



Strategier och åtgärder 23Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Målsättningar och strategier

Strategierna och åtgärderna i detta kapitel baseras på informationen från nulä-
gesanalysen och syftar till att hantera de brister som har identifierats för de olika 
trafikslagen. Kapitlet omfattar i huvudsak strategier och åtgärder för Strängnäs 
stads stadskärna. Vissa av strategierna och åtgärderna berör dock trafiksystemet i 
kommunen som helhet eftersom stadskärnan aldrig kan ses som helt isolerad från 
sin omgivning. 

Trafikplanens åtgärder är uppdelade i nio arbetsområden och utgör underlag för 
praktiska åtgärder i trafiksystemet, både fysiska och så kallade mjuka åtgärder i 
form av beteendepåverkan. Arbetsområdena motsvarar områdena från nuläges-
analysen och bristanalysen och listas nedan.

1. Strängnäs stads stadskärna

2. Gångtrafik

3. Cykeltrafik

4. Kollektivtrafik

5. Biltrafik

6. Parkering

7. Godstrafik

8. Trafiksäkerhet

9. Bebyggelseutveckling

Trafikplanen fokuserar på att beskriva åtgärder som är strukturbildande för tra-
fikslagen. Med strukturbildande åtgärder avses åtgärder som har betydelse för 
ett eller flera trafikslags användning och rörelsemönster i ett tätortsperspektiv. 
Hit räknas även åtgärder som ger möjlighet att kombinera trafikslag, till exempel 
bytespunkter. 

Åtgärderna som föreslås är robusta och ska kunna hantera både dagens utma-
ningar och framtida ökningar i det totala resandet med anledning av att Strängnäs 
växer. I utgångspunkten eftersträvas det att skapa ett bättre nyttjande av redan 
befintlig service och infrastruktur. I de fall helt nya markområden tas i anspråk 
ska det finnas tydliga strategier för hur dessa områden ska utvecklas för att skapa 
mötesplatser, gång- och cykelstråk samt kluster av service.

Med ett bra planeringsunderlag kan kommunen arbeta systematiskt och långsik-
tigt samtidigt som det också ger ett bra underlag för kontinuerliga uppföljningar. 
Innan åtgärder genomförs kan eventuella fördjupningar av trafikplanen behövas 
som ett ”mellansteg” innan åtgärderna genomförs. Exempel på fördjupningar kan 
vara kunskapsinsamling, utredningar och liknande.

En miljöbedömning görs av respektive åtgärd som föreslås. Åtgärderna bedöms i 
det fallet utifrån, för Strängnäs kommun, relevanta mål kopplat till Agenda 2030, 
de nationella miljökvalitetsmålen, regionala mål samt kommunala mål. Både 
positiva och negativa konsekvenser av åtgärderna behandlas. 

Dessutom görs en konsekvensbedömning av åtgärderna för att se hur de kan 
påverka den omkringliggande miljön och vilka konsekvenser det kan få på bebyg-
gelse- och centrumutvecklingen.

STRATEGIER OCH ÅTGÄRDER
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1.  STRÄNGNÄS STADS STADSKÄRNA
Det pågår flera detaljplaner i centrala stadskärnan. Förslag på strategier och åtgär-
der för att hantera trafiken från dessa områden ges i detta kapitel. Generella rikt-
linjer ges också för centrumutvecklingen som helhet. 

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

S1� BONDEN 11, 12, 14 OCH LÄRAREN

För fastigheterna Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11 i Strängnäs stads stadskärna 
genomförs en detaljplan som syftar till att kunna förtäta fastigheterna med bostä-
der. På fastigheten finns en kundparkering till dagligvaruhandel/detaljhandel. En 
utökning av bostäder på fastigheterna kan leda till att antalet parkeringsplatser 
påverkas. Det är ingen kommunal parkering utan privat parkering på kvarters-
mark. Strängnäs kommun kan trots det påverka hur parkeringssituationen blir på 
fastigheten. Förutom att antalet parkeringsplatser enligt kommunens norm ska 
vara uppfylld för fastighetens användning kan kommunen även ställa krav i sam-
band med planarbetet där kraven måste uppfyllas för att planen ska bli godkänd.

En parkeringsnorm för Strängnäs kommun håller på att tas fram i samband med 
arbetet med trafikplanen. Parkeringsnormen ska följas vid framtagandet av nya 
detaljplaner utifrån parkeringszon och typ av bebyggelse.

I arbetet med detaljplanen kan det även vara aktuellt att se över angöringsplatser 
till butikerna från Trädgårdsgatan.

Västertull 
1 och 2

Bonden 11, 12, 14 
och Läraren 11

Dagligvaruhandel och
detaljhandel

Figur 7. Fastigheterna Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11 samt Västertull 1 och 2. Karta 

redigerad av Tyréns.
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S2� VÄSTERTULL 1 OCH 2

Omkring 19 lägenheter bedöms kunna tillskapas på fastigheten. Detaljplanen är 
för tillfället vilande då en ny exploatör eftersöks. Även viss typ av centrumhandel 
ska kunna byggas på fastigheten.

För exploatören som går vidare med arbetet kommer då parkeringsfrågan san-
nolikt att vara en stor del. Parkeringsplatser kommer att behöva tillskapas för 
bostäderna samt verksamheterna. Närheten till gästhamnen betyder att gångstråk 
mellan hamnen och fastigheten kan behöva ses över för att skapa en attraktiv 
koppling.

S3� VERKSAMHETER I STADSKÄRNAN

Strängnäs stads stadskärna behöver fortsätta planeras för att stärkas som en nod 
för kultur- och fritidsändamål, företagande och handel. För att möjliggöra detta 
behöver fokuset vara på att skapa attraktiva, offentliga miljöer, kommersiella loka-
ler och bostäder. 

Det är viktigt med långsiktiga planeringsperspektiv för att kunna etablera affärer 
som kommer att finnas kvar, utvecklas och vara det som kundbasen efterfrågar. 
Det är också viktigt med omsorgsfullt planerade och utformade utomhusmiljöer 
för människors trivsel och ett positivt första intryck av staden. Det måste finnas 
plats för sociala mötesplatser, kultur och rekreation liksom service och förutsätt-
ningar för handel.

Stadskärnan ska vara tillgänglig för alla trafikslag men vid omdaning av gaturum-
met är det samtidigt viktigt att bilarna inte tillåts dominera stadsbilden, utan att 
mer yta ges till människors möjligheter att mötas och oskyddade trafikanters 
framkomlighet prioriteras. Ett önskvärt scenario är att det är möjligt att ta kol-
lektivtrafik från stadens ytterkanter där infartsparkeringar kan anläggas. Det kan 
ge möjligheter att ta bort viss kantstensparkering och utöka ytorna för gående och 
cyklister. 

I arbetet kan även diskussioner föras kring fossilfria transporter kontra fossil 
drivna transporter, där fossilfria transporter kan ha en större plats i Strängnäs 
stads stadskärna i framtiden, jämfört med dagens fordon med förbränningsmo-
torer. I detta fortsatta arbete behöver en avgränsning för vilket område som ska 
utredas för fossilfrihet ses över. Ett förslag kan vara att avgränsa området till den 
absoluta stadskärnan. 

Genom att öka möjligheterna och attraktiviteten för fossilfria fordon och trans-
porter skulle detta kunna bli verklighet. Det finns fortfarande fordon av de som 
redan idag kör på Strängnäs gator som kommer att finnas kvar år 2030. För att 
fordonsparken ska bli helt fossilfri kommer det att krävas insatser kommunalt, 
regionalt och nationellt. 

Om det finns dokumenterad problematik med luftkvaliteten i stadskärnan kan 
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kommunen besluta om att införa så kallade miljözoner (klass 1, 2 eller 3) för att 
råda bot på den problematiken. Exempelvis innebär miljözon 3 ett förbud mot 
fordon med förbränningsmotorer. I miljözon klass 3 får enbart elfordon, bränsle-
cellsfordon och gasfordon köra. 

S4� TYDLIG STADSKÄRNA

Det saknas idag en tydlighet i vad som tillhör Strängnäs stads stadskärna. 
Avgränsningen är någonting som bör vara tydligt i gatuutformning och hur det 
kommuniceras till medborgare och besökare till staden. För att kunna skapa en 
tydlig stadskärna behöver kommunen formulera gestaltningsprinciper för bebyg-
gelse, gator och torg, grönstruktur, trafik, parkering, belysning och skyltning 
inom stadskärnan. I detta arbete är det dessutom viktigt att beakta att Strängnäs 
stad ingår i riksintresse för kulturmiljö. Med anledning av detta ska utformnings-
förslag tas fram som beaktar riksintresset.

En effektivt utnyttjad stad anpassas till människan istället för bilen och ger en 
trevligare stadsmiljö. Stadsmiljöns kvaliteter behöver prioriteras högt och gestalt-
ningen av de offentliga rummen är viktig för att stärka stadens identitet och 
kommunens attraktionskraft. Kulturmiljö, identitet och karaktär bör därför ges 
särskild tyngd i planeringsprinciperna för stadskärnan.

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

En utveckling av Strängnäs stads stadskärna bidrar till viss del till uppfyllelsen 
av Agenda 2030, mål 11. Åtgärdsförslaget ”Tydlig stadskärna” möjliggör en mer 
effektivt nyttjad stad som är anpassad för människan istället för bilen. Trafik-
planen bidrar även till måluppfyllnad av mål 3 genom att man i trafikplanen ger 
gång- och cykeltrafiken en större plats än tidigare samt att man vill utveckla kol-
lektivtrafiken i Strängnäs. Mål 13 bedöms inte påverkas av trafikplanens genom-
förande i stadskärnan. 

NATIONELLA MÅL

Genomförandet av åtgärdsförslaget för trafikplanen bedöms gå i linje med mil-
jökvalitetsmålet God bebyggd miljö då flera av åtgärderna främjar rörelse med 
annat än bil i stadskärnan men även tillåter och möjliggör för de personer som 
behöver ta bilen. Åtgärderna bidrar även till måluppfyllelsen genom en hållbar 
samhällsplanering som är anpassad efter människors behov. Målen Frisk luft och 
Begränsad klimatpåverkan bedöms inte påverkas nämnvärt av åtgärdsförslagen 
kopplade till Strängnäs stads stadskärna. De berörs endast av tillgången till par-
keringar inne i stadskärnan och till fortsatt begränsning av biltrafiken vilket går i 
linje med måluppfyllelsen.  
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KOMMUNALA MÅL 

Trafikplanens åtgärder bidrar till uppfyllandet av de kommunala fokusområdena 
Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas, Bidra till bättre folkhälsa 
genom samhällsplanering och Främja ett mångsidigt näringsliv. Runt fokusområ-
dena har även en utvecklingsstrategi tagits fram. Trafikplanen bedöms bidra till 
uppfyllandet av utvecklingsstrategins övergripande mål. 

Utvecklingsplanerna kan leda till ett ökat antal invånare i stadskärnan. Ett ökat 
antal invånare kan leda till ökade bilresor i stadskärnan, något som leder till att 
den totala mängden körda mil med fordon kommer att öka. Delmål 1.1 i kommu-
nens Klimat- och energiplan kan då inte uppfyllas.

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Strängnäs stads stadskärna ligger idag på ett gång- och cykelvänligt avstånd till de 
flesta målpunkter. Utvecklingen av mer bostäder inne i centrala Strängnäs stads-
kärna och andra utbyggnadsområden som analyserats i trafikplanen så som Tos-
terön, Norra staden och Södra Strängnäs, bidrar till att fler personer bor i närhet 
av målpunkterna, vilket är positivt. Trafikplanens åtgärdsförslag bidrar till utveck-
ling inom stadskärnan och främjar möjligheten att ta sig fram med gång, cykel 
eller kollektivtrafik vid besök i stadskärnan. En förtätning av staden innebär dock 
en ökad trafikmängd när fler bostäder tillkommer vilket kan bidra med konflikter 
med gång- och cykeltrafiken i staden. Trafikplanens åtgärdsförslag bidrar till en 
liten positiv konsekvens för utvecklingen av Strängnäs stads stadskärna. 

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär en utbyggnad av liknande områden som tas med i tra-
fikplanen. Översiktsplanen ska underlätta för persontransporter till fots, cykel 
samt kollektivtrafik. Översiktsplanen möjliggör även för variationsrika miljöer 
och andelen besökare till stadskärnan ska öka. Trafiksystemet i stadskärnan ska 
utvecklas med nya förbättrade alternativ för hållbart resande. Trafikplanen och 
nollalternativet bedöms ge liknande positiva konsekvenser.  
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2. GÅNGTRAFIK
Majoriteten av alla resor börjar och slutar alltid till fots; ibland till hållplatsen 
eller till bilen, ibland hela resan. Gångtrafik är därmed ett viktigt komplement till 
övriga färdsätt men är också ett viktigt färdsätt i sig själv. 

I kommunens fysiska planering är det viktigt att utgå ifrån människors vardag och 
de geografiska ”rum” inom vilka människor enkelt ska få ihop sina livspussel. Det 
ska vara lätt att ta sig mellan olika målpunkter. I gällande ÖP är det även viktigt 
att försöka skapa förutsättningar för bättre folkhälsa. För att möjliggöra detta ska 
gångnätet kännetecknas av genhet, komfort och trygghet. 

Föreslagna åtgärder ska medverka till att kommunens prioriteringslista för trafik-
slag används. De handlar både om att se över gångnätet och att jobba med beteen-
depåverkande åtgärder för att förändra människors attityder. 

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

G1� ÖKAD KUNSKAP OM GÅNGTRAFIKEN

Till skillnad från andra trafikslag, som exempel biltrafiken, är kunskapen om 
gångtrafikens rörelsemönster och trafikmängder ofta begränsad. Behoven hos 
barn, äldre och funktionshindrade ska samtidigt vara utgångspunkten vid all pla-
nering och utformning. För att kunna arbeta systematiskt med fotgängarfrågor 
i Strängnäs kommun och få bästa möjliga effekt av eventuella åtgärderna är det 
med andra ord väsentligt att öka kunskapen kring gångtrafikens resande, förut-
sättningar och behov.

Information om gångtrafiken kan inhämtas via exempelvis gångtrafikmätningar, 
trygghetsvandringar, resvaneundersökningar och liknande. Räkningar kan för-
slagsvis genomföras regelbundet med 1-3 års mellanrum i några utvalda snitt i 
Strängnäs stads stadskärna. För att öka kunskapen om gångtrafiken i Strängnäs 
kan också gångtrafikanterna tillfrågas om behov och brister genom exempelvis 
enkäter. 

Även arbetet med trafiksäkra skolvägar är viktigt för att kunna kartlägga problem 
och risker i barnens trafikmiljö, och därmed kunna öka elevernas rörlighet och 
minska behovet av skjutsning till/från skola och fritidsaktiviteter. Kommunen 
behöver inventera barnens skolvägar och ta fram en handlingsplan för dessa med 
fokus på åtgärder som ger en god trafiksäkerhet. Ett exempel är att göra området 
kring skolan bilfritt under morgon och eftermiddag, något som leder till att för-
äldrar antingen får gå eller cykla med sina barn till skolan, alternativt parkerar på 
en anvisad plats och promenerar den sista biten med barnen. Viktigt att är denna 
information kommuniceras tydligt till alla föräldrar med exempelvis nyhetsbrev 
och liknande samt att uppföljning av efterlevnad genomförs.

Då kommunens senaste resvanundersökning genomfördes 2012 kan det också 
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vara lämpligt att uppdatera denna för att få en nutida bild av invånarnas generella 
resvanor som underlag för åtgärder.  En kontinuerlig uppdatering av resvaneun-
dersökningen bör fortsättningsvis göras med cirka 5 års mellanrum.

G2� ETT SAMMANHÄNGANDE HUVUDGÅNGNÄT

Ett sammanhängande huvudgångnät med hög framkomlighet och trafiksäkerhet, 
kan exempelvis utvecklas med utgångspunkt i föreslaget huvudcykelvägnät (pre-
senteras under punkt 3) i cykelplanen. Det är särskilt viktigt att säkerställa säkra 
gånganslutningar till och från hållplatser för ett hela-resan-perspektiv. Gator och 
vägar ska utformas så att även barn, äldre och funktionshindrade kan ta sig fram. 
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Figur 8. Förslag på huvudgångnät i Strängnäs stads stadskärna med utgångspunkt i 

huvudcykelvägnätet i cykelplanen. Karta redigerad av Tyréns.

Ett föreslaget huvudgångstråk utmed Finningevägen har lagts till i figur 8.
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G3� ATTRAKTIVA GÅNGSTRÅK

Gång är ett flexibelt färdsätt som är bra både för den egna hälsan och för miljön. 
För att attrahera fler till att gå i staden är det viktigt att skapa attraktiva gångstråk, 
både inom centrum men även mot hamnen och resecentrum. Attraktiva gång-
stråk gör stadsmiljön mer levande, tryggare och attraktivare. 

För att skapa attraktiva gångstråk är det viktigt att arbeta för att skapa trygghet 
i alla delar av trafiksystemet och för alla trafikslag. Trygghet uppnås genom att 
skapa överskådliga miljöer som är väl belysta och genom att anpassa gaturummet 
så att hastighetsregleringen efterlevs. Bullernivåer kan dessutom påverka ett gång-
stråks attraktivitet, ju lägre nivåer desto bättre. En bullerkartläggning kan utföras 
för att illustrera var de mest bullerutsatta platserna finns.

Det är även viktigt att arbeta för att samspelet mellan fordon och oskyddade trafi-
kanter ska vara säkert. Gator där många gående rör sig, exempelvis Trädgårdsga-
tan, bör utformas på de gåendes villkor. I de fallen bör gågator och gångfartsom-
råden övervägas för att ge de gående prioritering över andra trafikslag. Detta ökar 
även möjligheterna för att anlägga grönska och uteserveringar vid restauranger 
och caféer. Förslagsvis utförs det som testgator under exempelvis sommarhalvåret 
för att se hur reglerna efterlevs och vilka andra effekter som det kan få. Utvärde-
ringar kan därmed göras inför beslut om det ska bli en permanent åtgärd eller ej.

I korsningspunkter med vägnätet där många gående rör sig bör prioriterade över-
gångsställen anläggas, se karta nedan. Övergångsställena kan exempelvis göras 
upphöjda. En översyn av korsningspunkerna kan behöva genomföras om det inte 
redan är gjort.
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Figur 9.  Korsningspunkter som bör prioriteras för åtgärder (röda punkter) och korsnings-
punkter som bör ses över (gula punkter). Röda korsningspunkter är viktiga för dagens sam-
manbindande stråk (svarta linjer) samt för det föreslagna huvudgångnätet. Karta redigerad 
av Tyréns.
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Det är viktigt att identifiera de sträckor där störst resultat och effekter kan erhål-
las. Kommunen bör därför arbeta med att identifiera platser där gångvägar behö-
ver byggas ut och lyfta in detta i åtgärdsplaner och budget för exploateringspro-
jekt. Primärt bör fokus vara att stärka stråken mellan centrum och hamnen samt 
stråken mellan centrum och resecentrum. Detta omfattar mer specifikt gångstrå-
ken utmed:

 • Trädgårdsgatan (sträckan Järnvägsgatan - Höjdgatan)

 • Storgatan

 • Järnvägsgatan

Figur 10.  Gångvägar i Strängnäs stads stadskärna som behöver byggas ut. Trafikplanens 
avgränsning i svart. Karta redigerad av Tyréns.

G4� UPPMUNTRA TILL ÖKAT ANTAL GÅENDE

Att många människor går i en stad gör den attraktiv då det innebär att utemiljön 
blir trygg och intressant för andra gående. Om det finns brister i en stads gångnät 
kan det leda till att personer med sämre förutsättningar, så som barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättningar, får en lägre aktivitetsgrad eftersom de får 
svårare att ta sig ut. Det är något som även är negativt ur folkhälsosynpunkt då 
det kan leda till mer stillasittande.

Det varierar stort på hur långa gångresor faktiskt är och av vilken anledning som 
de görs. Exempelvis i Stockholm så har mätningar visat att 75 % av de gångresor 
som genomförs är 2 km eller kortare. Medianavståndet för en gångresa är 2,5 km 
och uppgår till drygt 30 minuter i Stockholm. Forskning visar även att människor 
väljer att promenera om gångnätet är finmaskigt. 
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Kommunen behöver ta fram en strategi och handlingsplan för beteendepåver-
kansåtgärder med syfte att öka gåendet men även för att få fler att cykla och åka 
kollektivt. Beteendepåverkande åtgärder kan exempelvis vara kampanjer eller 
informations- och marknadsföringsinsatser. 

Kampanjer kan användas för att uppmuntra till ökat gående och kan rikta sig mot 
olika målgrupper. Att öka antalet gående kan initieras redan i skolålder hos elever 
och föräldrar genom att starta upp gång- och cykelprojekt i skolan. Ett exempel 
kan vara vandrande skolbussar som genomföras i samråd med skolorna. 

Informations- och marknadsföringsinsatser i samband med ny- och ombyggna-
tioner är också viktiga för att satsningar i cykelnätet ska uppmärksammas och få 
största möjliga effekt. Exempelvis kan offentliga invigningar anordnas.  

Figur 11.  Västervikstorget. Foto: Strängnäs kommun.

Ett fotgängarprogram kan även med fördel inspirera den fortsatta planeringen 
med att få så många som möjligt att promenera till och från busshållplatser och 
viktiga målpunkter i Strängnäs. Fotgängarprogrammet kan även belysa varför det 
är så viktigt att staden prioriterar fotgängare och vad som bidrar till en bättre och 
mer attraktiv stad att gå i. 

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

Trafikplanen bidrar till viss del till uppfyllandet av Agenda 2030-målen då det 
krävs en beteendeförändring hos invånare att välja mer hållbara färdsätt. Det 
är främst mål 3 och 13 kopplat till ett hälsosamt liv som trafikplanen bidrar till, 
genom att öka kunskapen om gångtrafik samt skapa sammanhängande och att-
raktiva gångstråk inom kommunen. Att införa kampanjer för ökad gångtrafik 
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samt marknadsföra nya gångstråk gör att medborgarna får en ökad kunskap om 
fördelar med att gå och bidrar till att mål 13 Bekämpa klimatförändringen uppfyl-
las.  

Även mål 11 får vissa positiva effekter av trafikplanens åtgärdsförslag då det skulle 
innebära en förbättrad infrastruktur av gångstråken.   

NATIONELLA MÅL

En del i att uppnå målet God bebyggd miljö är att det finns säkra och effek-
tiva gång- och cykelvägar. Om trafikplanens åtgärder om ett sammanhängande 
huvudgatnät och attraktiva gångstråk genomförs bidrar planen med positiva 
effekter till uppfyllelsen av miljömålet. Genom ökad kunskap och uppmuntran 
till ökat antal gående kan det leda till att en del av Strängnäs kommuns invånare 
väljer att gå istället för att ta bilen kortare sträckor, vilket kan bidra till uppfyllel-
sen av målen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. För att uppfylla dessa mål 
krävs dock mer radikala åtgärder. Utbyggnaden av bland annat Tosterön ger nega-
tiva effekter på uppfyllelsen av miljömålen då man väljer att exploatera ett område 
som kommer sakna säkra och attraktiva gång- och cykelmöjligheter.  

KOMMUNALA MÅL

Enligt kommunens framtagna trafikstrategi ska fotgängare och cyklister priorite-
ras i Strängnäs stads stadskärna. I stadskärnan i dag finns bland annat låga hastig-
hetsbegränsningar för motorfordon och hastighetssäkrade passager. Trafikplanens 
åtgärder, att genomföra attraktiva och sammanhängande gångstråk, bedöms bidra 
till uppfyllelse av de kommunala målen att fotgängare ska prioriteras. I gällande 
översiktsplan är det viktigt att skapa förutsättningar för bättre folkhälsa inom 
kommunen. Trafikplanens föreslagna åtgärder bedöms bidra till uppfyllande av 
detta. 

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Tosterön är utpekat som ett område för tillkommande byggnation. Tosteröbron 
bedöms som för smal för att kunna anordna en bredare och säkrare gång- och 
cykelväg på och en tillbyggnad på bron bedöms inte möjlig. Trafikplanens före-
slagna åtgärder kan därför inte tillämpas på bron och ger därmed negativ effekt på 
utbyggnadsområdet då invånare på Tosterön inte har säkra sätt att ta sig till olika 
målpunkter i centrum till fots.
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JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att Norra staden och Södra Strängnäs som idag saknar 
säkra gångstråk in till centrum byggs ut likt trafikplanen. Översiktsplanen för 
Strängnäs kommun möjliggör för en utbyggnad av ett sådant stråk. Utbyggnads-
områdena kommer påverka Strängnäs stads stadskärna med mer biltrafik som 
kan leda till konflikter mellan gående och fordon. Tosteröns utbyggnad ger nega-
tiva konsekvenser för säkerheten för gående på Tosteröbron då den är för smal för 
att få till en säker trafiklösning. 

Nollalternativet bedöms ge liknande konsekvenser för gångtrafiken som trafikpla-
nen men trafikplanen bedöms bidra med konkreta åtgärdsförlag som kan ge en 
snabbare utveckling av gångtrafiken inom Strängnäs stad. Trafikplanen uppmunt-
rar till mer gångtrafik genom förslaget att kommunen bör ta fram en strategi och 
handlingsplan för beteendepåverkansåtgärder.
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3.  CYKELTRAFIK
En viktig utgångspunkt i arbetet med att utveckla cykeltrafiken i Strängnäs är att 
cykelns infrastruktur bör vara minst lika bra eller bättre än bilens infrastruktur. 
För att cykeln ska utgöra ett attraktivt färdmedelsalternativ krävs ett cykelnät som 
är gent, sammanhängande, tryggt och säkert. Särskilt viktigt är det att cykelvä-
gen inte uppfattas som längre än motsvarande bilväg. För att uppnå detta bör det 
eftersträvas ett sammanhängande cykelvägnät, goda korsningspunkter, bra vägvis-
ning med god orienterbarhet, bra belysning, hög trafiksäkerhet och effektiv drift 
och underhåll. 

En central del i arbetet med att utveckla cykeltrafiken är kommunens cykelplan 
och de strategier och åtgärdsförslag som är framtagna inom ramen för denna.

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

C1� ÖKAD KUNSKAP OM CYKELTRAFIKEN

För att kunna arbeta systematiskt med cykelfrågor i Strängnäs kommun och få 
bästa möjliga effekt av eventuella åtgärderna är det viktigt att öka kunskapen 
kring cykeltrafikens resande, förutsättningar och behov. Information om cykel-
trafiken kan inhämtas via exempelvis cykeltrafikmätningar som genomförs regel-
bundet med 1-3 års mellanrum i några utvalda snitt i Strängnäs stads stadskärna. 
Som underlag för arbetet behöver kommunen ta fram en mätplan för cykelräk-
ningarna. För att öka kunskapen om cykeltrafiken i Strängnäs kan också cykeltra-
fikanterna tillfrågas om behov och brister genom exempelvis enkäter. 

En årlig uppföljning av satta indikatorer för cykel bör genomföras. Då kommu-
nens senaste resvanundersökning är från 2012 kan det också vara lämpligt att 
uppdatera denna för att få en nutida bild av invånarnas generella resvanor som 
underlag för åtgärder. En resvaneundersökning som uppdateras med cirka 5 års 
mellanrum är nödvändig för att kunna utvärdera och följa utvecklingen av det 
övergripande målet om att öka andelen som cyklar i kommunen.

C2� SAMMANHÄNGANDE OCH TYDLIGT CYKELVÄGNÄT

I kommunens cykelplan har ett förslag på huvudcykelvägnät tagits fram. Detta 
ska implementeras i kommunens arbetssätt och huvudcykelstråken ska märkas ut 
i kommunens cykelkarta. Det bör även tydliggöras vad som gör att det är just ett 
huvudcykelstråk. Cykelvägnätet behöver även kompletteras med vägvisning, var-
för en cykelvägvisningsplan behöver tas fram. Det måste vara tydligt var man får 
och inte får cykla. Ett föreslaget huvudcykelstråk utmed Finningevägen har lagts 
till i figur 12.
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Figur 12. Förslag på huvudcykelvägnät i Strängnäs stads stadskärna enligt cykelplanen. 
Karta redigerad av Tyréns.

Avbrott och felande länkar i cykelvägnätet ska inte accepteras och det är viktigt 
att säkerställa att cykelvägnätet kopplar samman viktiga målpunkter. Felande 
länkar i cykelvägnätet och brister i trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet på 
det befintliga cykelvägnätet behöver löpande identifieras och åtgärdas. Ett inven-
teringsunderlag kan i det fallet ligga till grund för planering och prioritering av 
åtgärder i form av en handlingsplan för förbättringsåtgärder på befintligt cykel-
vägnät. 

Felande länkar som bör åtgärdas är kopplingen från Tosteröbron in mot centrum. 
Cyklister är idag hänvisade att cykla i blandtrafik utmed Storgatan från Tosterö-
bron, fram till korsningen Storgatan - Järnvägsgatan. Som ett alternativ till Stor-
gatan kan cyklisterna cykla utmed Norra Strandvägen som har mindre mängd 
biltrafik än Storgatan, se karta på nästa sida. Strandvägen kan uppfattas som en 
bakväg och ger en drygt 350 meter längre cykelsträcka än Storgatan, men sträckan 
innehåller samtidigt mindre höjdskillnader och erbjuder en attraktiv miljö med 
utsikt över Mälaren. 
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Via Norra Strandvägen
900 meter

Via Storgatan 
550 meter

Figur 13. Potentiella cykellänkar mellan Tosteröbron och Järnvägsgatan. Karta redigerad av 
Tyréns.

Om ett cykelstråk skulle anläggas utmed Storgatan behöver yta tas från andra 
funktioner på gatan så som kantstensparkering. Att ta bort kantstensparkering 
bör göras först då en beläggningsstudie av parkeringsplatserna är genomförd. Det 
kan initialt få negativa konsekvenser för handlarna utmed Storgatan (mellan Kyr-
kogatan och Järnvägsgatan) innan en omfördelning av parkerade bilar har skett. 
Konsekvensen för handlarna är principiellt att bilburna besökare inte kan parkera 
lika nära som tidigare och kan få en viss gångsträcka för att nå sin målpunkt. Det 
finns bland annat parkeringsplatser i anslutning till Stora Torget som kan utnytt-
jas i högre grad. Frågan är även kopplad till hur arbetet med utvecklingen av en ny 
trafikplats på Tosterön fortlöper och diskuteras även i kapitlet om biltrafik.

Om ett cykelstråk skulle anläggas längs Storgatan behöver det byta sida någon-
stans på sträckan. Detta då befintligt cykelstråk på Tosteröbron ligger på brons 
östra sida och befintligt cykelstråk på Storgatan ligger på gatans norra sida. Under 
högtrafik under förmiddagens och eftermiddagens maxtimmar kan en sådan 
passage leda till otrygga passager för cyklister och i värsta fall tillbud och olyckor 
om passagen inte hastighetssäkras. En hastighetssäkrad cykelpassage kan leda till 
att motorfordonsflödet påverkas negativt men trafiksäkerheten för gående och 
cyklister påverkas positivt. I dessa fall bör trafiksäkerheten för gående och cyklis-
ter prioriteras högst.
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En översyn behöver också göras av den fysiska tillgängligheten längs cykelstråken. 
Cykelvägarna ska normalt vara dubbelriktade för att skapa enhetlighet och kon-
sekvens i cykelvägnätet. Cykelvägarna ska även hålla god standard som ger hög 
framkomlighet. Detta gäller särskilt huvudcykelstråken. För att säkerställa detta 
behöver kommunen ta fram riktlinjer för mått på cykelvägar för olika gatu- och 
trafikmiljöer.

Säkra skolvägar med cykel är ett särskilt viktigt insatsområde, då farliga skolvä-
gar ofta leder till att föräldrarna skjutsar sina barn till skolan med bil. Kommunen 
behöver inventera barnens skolvägar och ta fram en handlingsplan för dessa med 
fokus på åtgärder som ger en god trafiksäkerhet.

C3� TYDLIGA TRAFIKREGLER FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

Det finns flera trafikregler som har bäring på cyklister och hur de kan färdas i 
vägnätet. Vissa av trafikreglerna är relativt nya och har stor bäring på hur cyklister 
kan röra sig i vägnätet. 

I trafikförordningen finns även möjligheten för cyklister att välja att nyttja körba-
nan, även om cykelbana finns under förutsättning att: 

 • Den cyklande har fyllt 15 år,

 • Den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är 50 km/h och i övrigt när det 
är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

För att öka regelefterlevnaden och förebygga trafikfarliga beteenden hos alla tra-
fikanter i Strängnäs tätort är det viktigt att kommunen arbetar systematiskt med 
informationskampanjer riktade mot trafikanterna. 

Den fysiska utformningen har också en stor betydelse för regelefterlevnaden 
bland cyklister. Strängnäs kommun ska sträva efter en utformning som gör det 
naturligt att göra rätt. Beläggningen ska vara så pass god att cyklister inte ska 
lockas att cykla på trottoar eller i blandtrafik där cykelbana finns. 

C4� SÄKRA CYKELPASSAGER

Inom stadskärnan finns det flertalet korsningspunkter mellan cyklister och 
motorfordon. De flesta av dessa korsningspunkter är utformade som cykelpas-
sager, kombinerat med övergångsställen för fotgängare. En översyn av korsnings-
punkterna behöver göras för att säkerställa att cykelpassagerna är trafiksäkra och 
att de inte uppmuntrar till trafikfarliga beteende hos cyklisterna, så som att cykla 
på övergångsstället, på grund av att bra alternativ saknas. Cykelöverfarter bör 
även övervägas för huvudcykelstråken för att öka cyklisternas framkomlighet och 
stärka deras roll i trafiksystemet. På de platser där trafiksäkra passager är extra 
högt prioriterat, så som längs huvudcykelstråk med skolor och arbetsplatser som 
målpunkter, bör cykelpassagerna och cykelöverfarterna även hastighetssäkras. 
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Figur 14.  Korsningspunkter som bör prioriteras för åtgärder (röda punkter) och korsnings-
punkter som bör ses över (gula punkter). Röda korsningspunkter är viktiga för dagens 
sammanbindande stråk (svarta linjer) samt för det föreslagna huvudcykelvägnätet. Karta 
redigerad av Tyréns.

För att få en enhetlig och hög kvalitet på cykelpassagerna i, behöver kommunen ta 
fram riktlinjer för vilka typer av cykelpassager och cykelöverfarter kommunen ska 
använda i olika typer av gatumiljöer.

C5� KONTINUERLIG UTVECKLING AV CYKELVÄGNÄTET

För att göra förutsättningarna för cykeln som färdmedel så gynnsamma som 
möjligt är det viktigt att redan i ett tidigt skede peka ut viktiga stråk som kan 
förvekligas i takt med kommande stadsbyggnadsprojekt och trafikomvandlingar. 
Det är även viktigt att kommunen har en tydlig prioritering vid ny- och ombygg-
nad av cykelvägarna, där större cykelstråk som används vid arbetsresor och till 
skolor prioriteras högre än mindre lokala cykelstråk. För att förverkliga detta kan 
prioriterad cykelstråk antingen lyftas i kommunens cykelplan och att planen ses 
över och revideras var 5:e år om något ändrats, alternativt att det tas fram en egen 
handlingsplan för detta som går hand i hand med denna trafikplan.

Kommunen behöver även ta fram en checklista för hur cykel ska hanteras inom 
detaljplane- och bygglovsprocessen. 



 40 Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Målsättningar och strategier Strategier och åtgärder

C6� UPPMUNTRA TILL ÖKAT ANTAL CYKLANDE

Likt som för gående behöver kommunen ta fram en strategi och handlingsplan 
för beteendepåverkansåtgärder med syfte att öka cyklandet men även för att få fler 
att gå och åka kollektivt. Beteendepåverkande åtgärder kan exempelvis vara kam-
panjer eller informations- och marknadsföringsinsatser. 

Kampanjer kan användas för att uppmuntra till ökat cyklande och kan rikta sig 
mot olika målgrupper. Att öka antalet cyklande kan initieras redan i skolålder 
hos elever och föräldrar genom att starta upp gång- och cykelprojekt i skolan. Ett 
exempel kan vara vandrande skolbussar. Arbetet bör genomföras i samråd med 
skolorna. 

Figur 15.  Cykling i Strängnäs stads stadskärna. Foto: Strängnäs kommun.

Informations- och marknadsföringsinsatser i samband med ny- och ombyggna-
tioner är viktiga för att satsningar i cykelnätet ska uppmärksammas och få största 
möjliga effekt. En cykelkarta som kontinuerligt uppdateras med nya cykelvägar 
och som finns tillgänglig både digitalt och i pappersformat är en annan viktig 
marknadsföringsinsats. 

C7� INFÖRANDE AV LÅNECYKELSYSTEM

Ett lånecykelsystem kan användas för att attrahera ännu fler cyklister och erbjuder 
ett effektivt, flexibelt och hållbart sätt att färdas i staden för de som inte har till-
gång till eller vill använda egen cykel. Systemet kan komplettera och avlasta andra 
delar av transportsystemet genom att kombinera lånecykel med kollektivtrafik för 
ett hela resan-perspektiv. 

Strängnäs kommun bör utreda förutsättningarna för att införa ett lånecykelsystem 
vid de platser där det rör sig många besökare och turister. I arbetet bör det dess-
utom utredas huruvida det finns behov av andra typer av cyklar, så som lådcyklar 
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eller liknande för att på så sätt kunna ersätta vissa bilresor vid handling och dylikt. 
Kommunen antas kunna ta beslut om att genomföra upphandling för att tillhan-
dahålla ett lånecykelsystem (via LOU).

C8� REGELBUNDEN UPPDATERING AV CYKELPLANEN OCH UPPFÖLJ-
NING AV ÅTGÄRDER

I cykelplanen föreslås flera åtgärder som ska bidra till att göra Strängnäs till en 
cykelvänlig kommun. För att cykelplanen ska vara aktuell och kunna fungera som 
ett effektivt verktyg för att nå uppsatta mål så behöver den ses över och uppdate-
ras regelbundet med 5 års mellanrum.

Kommunen behöver bestämma vilka indikatorer som ska användas för att följa 
upp cykelarbetet i kommunen. De indikatorer som kommunen väljer att använda 
ska följas upp varje år och sammanställas i samband med årsredovisningen, exem-
pelvis genom ett cykelbokslut. 

Exempel på indikationer som kan användas är:

• Antal meter ny cykelväg i cykelvägnätet.

• Antal döda och svårt skadade cyklister.

• Antal cyklister per dygn vid fasta mätpunkter.

• Andel säkra cykelpassager.

• Andel av cykelnätet med god belysning.

• Antal cykelparkeringar och dess beläggningsgrad.

• Antal genomförda insatser för beteendepåverkan.
• Startkriterier och insatstider för vinterväghållning.

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

I trafikplanen föreslås ett utökat och förtydligat cykelvägnät i staden genom att 
införa ett huvudcykelvägnät. Genom trafikplanen underlättar det för cyklister i 
staden att uppnå Agenda 2030 med mål 3 God hälsa och välbefinnande samt mål 
11 Hållbara städer och samhällen. 

Att införa kampanjer för ökad cykeltrafik samt marknadsföra nya cykelvägnät gör 
att medborgarna får en ökad kunskap om cykelns fördelar. Detta bidrar till att mål 
13 Bekämpa klimatförändringen uppfylls.  
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NATIONELLA MÅL

För att uppnå de nationella målen krävs en väl fungerande gång- och cykelin-
frastruktur. Målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö 
utgör en grund i att städer satsar på cykeltrafiken. När fler i staden får möjlighet 
att börjar cykla utifrån en bättre cykelinfrastruktur kan målen Begränsad klimat-
påverkan införlivas. I tätorter är luftföroreningar ofta ett stort problem vilket kan 
minskas om gång- och cykelinfrastrukturen förbättras, vilket bidrar till uppfyllan-
det av målet Frisk luft. 

KOMMUNALA MÅL

Kommunen har som mål att underlätta för persontransporter med cykel. I dagslä-
get sker relativt få resor med cykel vilket delvis kan kopplas till avsaknaden av ett 
utpekat huvudcykelnät samt länkar i cykelvägnätet i Strängnäs stads stadskärna. 
Det krävs att cykeltrafikens vägnät förtydligas för att uppfylla mål 1 Underlätta 
för persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik, vilket trafikplanens 
åtgärder bidrar till. Att införa lånecyklar kan även öka antalet persontransporter 
med cykel. Trafikplanen ger även goda förutsättningar för att uppnå mål 5 Skapa 
förutsättningar för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av klimat-
förändring, när cykel prioriteras i staden. Planen ger likaså goda möjligheter att 
uppfylla mål 6, det vill säga att öka folkhälsan vid fler resor med cykel.  

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Delar av staden ska expanderas såsom Norra Staden och Södra Strängnäs. När 
dessa delar byggs ut föreslås det i trafikplanen att gynna cykeltrafiken genom att i 
tidigt skede peka ut viktiga stråk för cykelinfrastrukturen. Om cykeltrafiken pla-
neras in i tidigt skede i de nya stadsdelarna ger det positiva konsekvenser till följd 
av trafikplanen. 

Tosteröns utbyggnad ger negativa konsekvenser för säkerheten för cykeltrafiken 
på Tosteröbron då den är för smal för att få till en säker trafiklösning. 

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att Norra staden och Södra Strängnäs som idag saknar 
säkra cykelstråk in till centrum byggs ut likt trafikplanen. Översiktsplanen för 
Strängnäs kommun möjliggör för en utbyggnad av ett sådant stråk. 

Nollalternativet bedöms ge liknande konsekvenser för cykeltrafiken som trafik-
planen men trafikplanen bedöms bidra med konkreta åtgärdsförlag som kan ge 
en snabbare utveckling av cykeltrafiken inom Strängnäs kommun. Trafikplanen 
uppmuntrar till mer cykeltrafik genom förslaget att kommunen bör ta fram en 
strategi och handlingsplan för beteendepåverkande åtgärder.
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4.  KOLLEKTIVTRAFIK
I den kollektivtrafikutredning som togs fram av Sweco under 2019 har strategier 
för kollektivtrafiken föreslagits. Från och med december 2020 ska tidtabellerna 
för busstrafiken förändras och anpassas till tågtrafikens avgångar från Strängnäs. 
Detta för att öka känslan av attraktivitet och prioritet av resor till och från Stock-
holm. Det medför att vissa anslutningar mellan buss och tåg till och från Eskil-
stuna inte kommer att fungera utanför rusningstid.

För att kollektivtrafikresandet i kommunen ska öka krävs hög turtäthet, fasta tid-
tabeller, god tillgänglighet till viktiga resmål samt attraktiva hållplatser och knut-
punkter där man kan byta mellan olika linjer och färdmedel.

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

K1� ÖKAD KUNSKAP OM KOLLEKTIVTRAFIKEN

Tidtabeller för busstrafiken i Strängnäs har tidigare varit planerade för att stämma 
överens med grundskolornas scheman. Från och med december 2020 har en 
justering genomförts där busstrafikens tidtabeller ska fungera med tåganslutning-
arna mot Eskilstuna och Stockholm. Detta har framförallt gjort kollektivtrafiken 
attraktivare för arbetspendlare genom att bytestiden mellan buss och tåg har 
minskat. 

En uppföljning av hur resandestatistiken har förändrats på grund av de nya tid-
tabellerna är aktuellt för att få en förståelse för hur personerna i Strängnäs reser. 
Denna uppföljning kan genomföras då de nya tidtabellerna har varit i bruk ett tag 
och resandet har återgått till det normala efter Covid-pandemin.

K2� UTÖKAD KOLLEKTIVTRAFIK

Möjligheterna för att utöka kollektivtrafiken, antingen för befintliga linjer eller att 
utöka antalet linjer i Strängnäs tätort, bör ses över. Önskemål finns om att stads-
trafiken behöver utökas till att även försörja stadsområdet Ulvhäll samt områdena 
Larslunda och Solberga då dessa områden saknar god kollektivtrafik idag, se karta 
på nästa sida. 

Behovet av utökad kollektivtrafik blir än mer tydligt vid utbyggnad av Norra 
staden och Södra Strängnäs, som idag inte har något större behov av kollektivtra-
fiklinjer. Det är viktigt att säkerställa god kollektivtrafikförsörjning av planerade 
utbyggnadsområden redan från start för att etablera hållbara resvanor. 

Det är generellt sett enklare att skapa förutsättningar för hållbart resande redan 
vid etableringen av ett nytt område än att försöka implementera det i efterhand. 
Detta beror både på att handlingsutrymmet är betydligt mer begränsat i redan 
bebyggda områden men även att invånarna har redan väl invanda resvanor som 
tar tid att förändra. 
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Sundby
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Figur 16.  Befintligt stadsbusslinjenät visar behov av utökad kollektivtrafik till stadsområ-
dena Ulvhäll, Larslunda, Solberga, Norra staden och Södra Strängnäs. Lila områden utgör 
pågående detaljplanområden. Karta redigerad av Tyréns.

På kort sikt föreslås stadsbusslinjenätet utvecklas enligt följande:

• Linje 1 utökas söderut så att den går via Ulvhäll och Larslunda. 

• Linje 2 och 3 förlängs norrut till Norra Staden. 

• Solberga trafikförsörjs genom en utveckling av linje 301.

På länge sikt bör det övervägas att göra om dagens stadsbusslinjenät till två linjer, 
varav en trafikerar i nordsydlig riktning mellan Norra staden och Solberga Köp-
centrum, via Ulvhäll och Larslunda, och en trafikerar i västöstlig riktning mellan 
Dammen och Sundby Park. En vision i samband är att även se över möjligheterna  
att förtäta turtätheten i stadsbusstrafiken till 15-minuterstrafik, från dagens halv-
timmestrafik. Detta kan göras då befolkningsökningen är så pass stor att detta är 
lämpligt. I framtiden bör dessutom Strängnäs kommun bidra till möjligheterna 
för kollektivtrafiken att ställa om till en fordonsflotta som består av eldrivna bus-
sar, särskilt inom stadskärnan då detta minskar buller från busstrafiken. 
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Det bör även ses över om det är möjligt att glesa ut hållplatserna i centrum för att 
minska restiden och hålla en högre medelhastighet. Detta gäller framförallt håll-
platserna Vasaskolan, Präntaren och Tingshuset som i nuläget ligger väldigt tätt. 
Andra åtgärder för att minska restiden kan vara att införa direktavgångar, eller 
BRT-bussar, mellan större knutpunkter som exempelvis mellan Norra Staden och 
Resecentrum via Regementsgatan. Möjligheterna för detta behöver undersökas. 

Tingshuset
Präntaren

Vasaskolan

Eskilstunavägen
Stora torget

Figur 17. Hållplatsernas upptagningsområden i Strängnäs stads stadskärna, med radie 400 
meter. Hållplatserna i stadskärnan är namnsatta. Karta redigerad av Tyréns.

K3� ATTRAKTIVA BYTESPUNKTER FÖR EFFEKTIVA RESEKEDJOR 

Att ha effektiva bytespunkter mellan olika trafikslag är en strategi som kan leda 
till ökade resandeandelar för kollektivtrafiken. Detta då det blir enkelt för resenä-
rer att ta sig till hållplatsen med ett färdslag, exempelvis cykel, och sedan byta till 
kollektivtrafik i form av buss eller tåg. Det är ett sätt att skapa förutsättningar för 
multimodalt resande.

En effektiv bytespunkt kan bestå av goda parkeringsmöjligheter för exempelvis 
cyklister, med säkra, väderskyddade, cykelparkeringar samt goda gångmöjligheter 
mellan cykelparkeringen och hållplatsen. Vid cykelparkeringen kan det dessutom 
finnas en tidtabellstavla med information om avgångar. En effektiv bytespunkt är 
attraktiv, tillgänglig och säker.

Vid en effektiv bytespunkt kan det även finnas samhällsservice i form av livsmed-
elsbutiker för att en större målgrupp ska kunna nås. Det leder i sin tur till en mer 
befolkad plats och ett större socialt umgänge och utbyte. 

Bytespunkten måste även vara tillgänglig. Alla användargrupper ska kunna ha en 
enkel tillgång till bytespunkten och de valda färdmedlen.
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I Strängnäs stads stadskärna är det primärt Resecentrum och Tingshuset som 
utgör de största bytespunkterna, men även Präntaren och Stora torget har ett stort 
antal resande.

Resecentrum

Sundby

Dammen

Eldsund

Tosterö Linje 1
Linje 2
Linje 3

Vasaskolan

Tingshuset

Präntaren

Eskilstunavägen

Stora torget

Figur 18. Hållplatser i Strängnäs stads stadskärna. Karta redigerad av Tyréns.

K4� UPPMUNTRA TILL ÖKAT ANTAL KOLLEKTIVTRAFIKRESENÄRER

Likt som för gående och cyklande behöver kommunen ta fram en strategi och 
handlingsplan för beteendepåverkande åtgärder med syfte att få fler att åka kol-
lektivt. Beteendepåverkande åtgärder kan exempelvis vara kampanjer eller infor-
mations- och marknadsföringsinsatser. 

Kampanjer kan användas för att uppmuntra till ökat kollektivtrafikresande och 
kan rikta sig mot olika målgrupper. 

Informations- och marknadsföringsinsatser i samband med nya eller utökade lin-
jer och andra förbättringsåtgärder i kollektivtrafiksystemet är viktiga för att sats-
ningar på kollektivtrafiken ska uppmärksammas och få största möjliga effekt. 

K5� TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD KOLLEKTIVTRAFIK

Om det fanns en möjlighet att ta med sig cykeln på kollektivtrafikens olika fordon 
så skulle fler kunna kombinera cykeln med att åka kollektivt. Denna möjlighet 
bör utredas närmare inom ramen för framtagandet av en strategi för beteendepå-
verkande åtgärder.
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MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

Trafikplanens åtgärder som är kopplade till att öka medvetenheten av kollektivtra-
fiken och dess fördelar bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 målet 11 Hållbara 
städer och samhällen. Kollektivtrafiken behöver bli konkurrenskraftig och inklu-
derande för att öka attraktiviteten för färdsättet. Även mål 13 Bekämpa klimatpå-
verkan bedöms få positiva effekter om föreslagna åtgärder genomförs. 

NATIONELLA MÅL

Det nationella målet God bebyggd miljö innebär bland annat att en hållbar bebyg-
gelsestruktur och samhällsplanering samt god kollektivtrafik ska uppnås. Trafik-
planen ger förutsättningar för att bidra till uppfyllandet av målet då trafikplanen 
ger förslag på åtgärder för att öka attraktiviteten för resande med buss och tåg. 
Att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken så att möjligheten finns att ta med sig 
cykeln på resan möjliggörs en annan typ av arbetspendling. Genom att kombinera 
cykelpendling med kollektivtrafiken kan pendlare åka längre sträckor utan bil. 

KOMMUNALA MÅL

Kommunen planerar att öka sin befolkning med 50 % till år 2040. Trafikplanen 
ger förutsättningar för kollektivtrafiken att utvecklas till nya stadsdelar och ger 
även förslag på hur man kan effektivisera och göra resorna mer attraktiva. Genom 
att skapa attraktiva bytespunkter kan en kombination av kollektivtrafik med cykel 
eller bil bidra till ett ökat antal resande. Att få till en väl fungerande kollektivtrafik 
är av största vikt för att nå måluppfyllelsen. Trafikplanen ger goda förutsättningar 
för att öka kollektivtrafikens attraktivitet men det är främst en beteendeföränd-
ring hos invånarna som kan bidra till en positiv effekt på de kommunala målen, 
vilket trafikplanens åtgärder även strävar mot. 

Figur 19.  Kollektivtrafik i Strängnäs. Foto: Strängnäs kommun.



 48 Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Målsättningar och strategier Strategier och åtgärder

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Utbyggnaden av Norra staden och Södra Strängnäs är positivt utifrån kom-
munens vision om att växa med 50 % till år 2040. Båda områdena saknar i dag 
kopplingar till kollektivtrafiken vilket gör att kollektivtrafikfrågan blir en viktig 
aspekt vid planläggning av områdena. Vid utbyggnad av Norra staden och Södra 
Strängnäs ger trafikplanen förslag på en utbyggnad av kollektivtrafiken till dessa 
områden för att tillgodose resandebehovet som kommer uppstå i dessa delar av 
staden. Får stadsdelarna en god kollektivtrafiktillgång i ett tidigt skede antas posi-
tiva konsekvenser uppstå till följd av trafikplanen. 

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att Norra staden och Södra Strängnäs, som idag sak-
nar kollektivtrafikförbindelser, byggs ut likt trafikplanen. Översiktsplanen för 
Strängnäs kommun ska möjliggöra för att underlätta för kollektivtrafiken. Nollal-
ternativet bedöms ge liknande positiva konsekvenser för kollektivtrafiken som 
trafikplanen men trafikplanen bedöms komma med mer konkreta åtgärdsförlag 
som kan bidra till en snabbare utveckling av en attraktiv kollektivtrafik inom 
Strängnäs kommun. Trafikplanen uppmuntrar till ökat antal resor med kollektiv-
trafik genom förslaget att kommunen bör ta fram en strategi och handlingsplan 
för beteendepåverkande åtgärder.
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5.  BILTRAFIK
För biltrafiken ska det fokuseras på att begränsa och minska biltrafiken i Sträng-
näs stads stadskärna och utforma gatorna efter gående och cyklister. Minskad bil-
trafik har många fördelar; bland annat ges övriga trafikslag bättre förutsättningar, 
utsläppen och trafikbullret minskar, trängseln blir mindre och folkhälsan ökar 
då det hälsoskadliga stillasittandet minskar. Dessutom leder minskad biltrafik till 
ökad framkomlighet för den kvarvarande biltrafiken i och med att färre bilar ska 
dela på utrymmet i trafiksystemet.

Ny eller förändrad infrastruktur kan bli aktuellt i samband med kommande 
bebyggelseutveckling så som vid Tosterön, Norra Staden och Södra Strängnäs. 
Vid Tosterön bör fokus ligga på en ny anslutning till Strängnässidan, en förbättrad 
anslutning vid Riksväg 55 eller översyn av Tosteröbron. Redan vid planeringen 
av utbyggnadsområdena bör ett hållbarhetstänk genomsyra lösningsförslagen, 
där fokuset bör vara att redan från början skapa bästa möjliga förutsättningar för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik och att begränsa framkomligheten för biltrafiken 
i rimlig mån. Kapacitetsförstärkningar av bilvägar ska enbart accepteras om sär-
skilda behov föreligger för att säkra framkomlighet för kollektivtrafik eller utryck-
ningsfordon.

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

B1� OMGESTALTNING AV GATOR

Som de identifierade bristerna visar så handlar en stor del av bristerna om att 
utrymmet för biltrafiken är väl tilltaget i Strängnäs stads stadskärna. Detta leder 
till problem så som höga hastigheter, risk för ökad biltrafik samt outnyttjad mark 
i form av ej belagda parkeringsplatser stora delar av dygnet. Under genomförd 
workshop för trafikplanen (genomfördes 22/10-2020) identifierades främst två 
gator som ansågs vara i behov att göras mer stadsmässiga. Dessa gator är Träd-
gårdsgatan och Järnvägsgatan.

En annan gata som skulle kunna omgestaltas för att bli mer stadsmässig är Rege-
mentsgatan. Gatan är idag bred och kan inbjuda till höga hastigheter. Det är en 
viktig koppling mellan Strängnäs stads stadskärna och mot Norra Staden. Det 
kan bli ett primärt stråk i framtiden, men för att göra gatan mer stadsmässig kan 
utrymme från körbanan för att möjliggöra för anläggandet av ett busskörfält mel-
lan Strängnäs stads stadskärna och Norra Staden. Ytterligare utrymme för cykel-
vägar kan också tas från körbanan.

Att göra dessa gator mer stadsmässiga skulle kunna innebära att till exempel:

 • Smalna av körbanorna för biltrafik för att ge utrymme för fotgängare och 
cyklister och sänka hastigheten.

 • Ta bort en stor del av kantstensparkeringarna för att ge plats för trädrader 
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och- eller möbleringszoner. Gröna inslag, trädrader och planteringar ger 
trivsel och liv längs gatorna.

 • Arbeta med olika typer av markbeläggning. Dels för att öka tydligheten vid 
separering av trafikslag, dels för att höja gestaltningsvärdet.

En stadsmässig gata skulle till stor del behandla de brister som identifierats i nulä-
gesanalysen och gör samtidigt gatorna mer attraktiva att vistas på.  

Trädgårdsgatan

Jä
rn

vä
gs

ga
ta

n

Regem
entsgatan

Figur 20. Gator som föreslås omgestaltas för att bli mer stadsmässiga. Karta redigerad av 
Tyréns.

Ett bra exempel på hur en gata kan göras mer stadsmässig är Storgatan och Drott-
ninggatan i Motala. Syftet var här att ge mer plats för gång och cykel, minska ytan 
för biltrafik och få in mer grönska längs gatan. 

Figur 21 på nästa sida visar hur Storgatan i Motala såg ut innan ombyggnaden till 
en mer stadsmässig gata.Notera i figuren de breda körbanorna, minimalistiska 
trottoarerna och avsaknad av grönska. Detta ledde bland annat till höga hastig-
heter, cykling i blandtrafik och inte speciellt attraktivt för uppehälle och trivsel. 
Figur 22 på nästa sida visar Storgatans utformning idag. Idag består gaturummet 
av smalare körbanor, förbättrade gång- och cykelbanor och även grönska längs 
båda sidorna av gatan.
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Figur 21. Korsningen Storgatan - Drottninggatans utformning innan omdaning. Foto: Tyréns.

Figur 22.  Korsningen Storgatan - Drottninggatans nya utformning. På vänstra sidan finns 
idag gång- och cykelbanor samt torg. Foto: Daniel Persson, Motala kommun
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Figuren nedan visar ett exempel på en stadsmässig gata tagen från gestaltnings-
programmet för Rosendal i Uppsala.

Figur 23. Exempel på en stadsmässig gata.

Med inspiration av ovanstående beskrivning av stadsmässighet föreslås därför 
först och främst att Trädgårdsgatan och Järnvägsgatan övergår till mer stadsmäs-
siga gator för att öka trivseln, sänka hastigheterna samt ge plats för mer hållbara 
transportslag så som gång, cykel. Behov av plats för kollektivtrafik kan utredas, 
ifall kollektivtrafikens linjer ska dras om genom centrala Strängnäs. I framtiden 
bör det dessutom utredas om dessa centrala gator kan göras helt bilfria förutom 
för den biltrafik som måste angöra bostäder och verksamheter. 

B2� AVLASTNING AV TOSTERÖBRON

Utöver de brister som gäller breda gator och höga hastigheter i stadskärnan har 
även risker kopplade till en eventuell framtida överbelastning av Tosteröbron 
identifierats. Även om inte det teoretiska maxflödet riskeras att överstigas så finns 
det risk för framtida framkomlighetsproblem på bron och längs Storgatan inne 
i centrumkärnan. För att avlasta Tosteröbron i samband med framtida exploate-
ringar krävs en bättre koppling till Riksväg 55 och Strängnäsbron. Detta för att 
underlätta användningen av Strängnäsbron då boende ska vidare söderut från 
bebyggelsen på Tosterön.

En ny koppling enligt figuren på nästa sida skulle avlasta Tosteröbron och möjlig-
göra ytterligare exploatering på Tosterön. Denna åtgärds tas även upp i en för-
studie som gjorts gällande Riksväg 55 mellan infarten till Härad och trafikplats 
Knäppinge (Trafikverket, 2011), med samma motivering som ovan. En ny, attrak-
tiv, koppling mot Riksväg 55 som leder till att en större mängd trafik väljer denna 
väg kommer att leda till avlastning av Tosteröbron samt en avlastning av stora 
stråk inne i centrumkärnan så som Storgatan.
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Figur 24.  Schematisk koppling mellan Tosterön och riksväg 55. Karta redigerad av Tyréns.

I detaljplaneprogrammet för Södra Tosterö listas även följande åtgärder för att 
eventuellt förbättra den framtida situationen kring Tosteröbron:

 • En förbättring av uppsamlingsmöjligheter för köande bilar vid Stora torget. 
Detta har genomförts under 2020.

 • Tosteröbron byggs om för att reducera tiden för broöppning till 8 minuter.

 • Bygga ut kollektivtrafiken för att minska andel biltrafik i Strängnäs.

 • Sätta in direktbussar till tåg, färja mm.

Även Storgatans funktion har diskuterats i denna fråga. I framtiden kan trafiken 
på Storgatan komma att öka då Tosterön exploateras med ytterligare bostäder. 
Storgatan har en otydlig funktion i stadskärnan idag, det är en huvudgata som 
inte är reglerad som huvudled. Det är också den primära anslutningen mot 
Tosterön. Behoven av god framkomlighet för motorfordonstrafik finns därmed. I 
utvecklingen av Tosterön är det viktigt att beakta att Storgatan har en begränsad 
kapacitet för biltrafik. Det finns också målpunkter längs Storgatan, samt ett behov 
att gå och cykla utmed den. För att tillskapa en cykelväg utmed Storgatan kommer 
funktioner behöva tas bort, exempelvis parkeringsfickor. I arbetet med Storgatan 
och Tosterön kan utvecklingsarbetet utföras i etapper. I en inledande etapp kan 
parkeringsfickor och handel prioriteras, samtidigt som cykeltrafiken leds via 
Norra Strandvägen, vilket blir en viss omväg för cykeltrafiken. I en senare etapp 
kan en omdaning av Storgatan ses över, från dagens utformning till en stadsgata 
med större fokus på gående och cyklister. En sådan etapp förutsätter dock att en 
ny väganslutning mellan Riksväg 55 och Tosterön har anlagts. Det är viktigt att 
tänka strategiskt för alla trafikslag kring utvecklingen av Tosterön och Storgatan. 
Det är ett arbete som måste genomföras internt på kommunen för att hitta en 
samsyn kring framtiden.
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B3� LOKALA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ÖKAD BILTRAFIK PÅ VIK-
TIGA STRÅK I CENTRUMKÄRNAN

Även det lokala gatunätet i Strängnäs stads stadskärna kan förväntas få ökad 
trafik med anledning av smittrafik mellan Tosteröbron och Södertäljevägen. 
Åtgärder för att minska mängden smittrafik behöver därför genomföras. Det 
har sedan tidigare införts vissa hastighetssänkande åtgärder på Nabbgatan så 
som dynamiska hastighetsmätare samt begränsade avsmalningar av gatan. 
Detta har dock inte givit avsedd effekt. Med anledning av detta kan ytterligare 
åtgärder behöva genomföras på gatan. En åtgärd som kan testas är att införa 
en lokal trafikföreskrift om att förbjuda genomfartstrafik mellan Storgatan och 
Mariefredsvägen. Detta är en åtgärd som kan leda till att vissa fordon väljer att 
inte köra den vägen. 

En annan potentiell åtgärd är att fysiskt stänga av anslutningen mellan Norra 
Strandvägen och Kyrkogatan för att hindra bilister att köra denna väg. Denna 
åtgärd behöver utredas med mer detaljerade trafikanalyser. En detaljerad 
trafikanalysutredning och framtagande av en trafikmodell på makroskopisk 
nivå kan svara på vilka typer av överflyttningseffekter för biltrafiken som en 
avstängning av Norra Strandvägen ger. En sådan trafikmodell kan dessutom 
användas för att utreda hur trafiken i Strängnäs förändras då exempelvis Norra 
staden byggs ut. Då Strängnäs står inför stora exploateringar i framtiden finns 
behoven av en makroskopisk trafikmodell.

Korsningen Storgatan/Kyrkogatan har tidigare analyserats i trafikutredningar 
kopplat till Tosteröbron. I trafikutredning som togs fram av Ramböll 2017 
analyserades framkomligheten i korsningen. Med den generella trafikökningen 
och exploateringen av Tosterön kan nya kapacitetsanalyser behöva genomföras för 
att se om kapaciteten i korsningen påverkas negativt.
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Figur 25.  Röda korsningar och sträckor kan behöva ses över med anledning av ökad biltra-
fik. Karta redigerad av Tyréns.

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

För att uppnå mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhäl-
len samt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna måste det ske stora förändringar i 
transportsektorn i Strängnäs stad. Biltrafik påverkar människors hälsa och säker-
het och ger ökade utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. Bilen i staden kan 
inte helt försvinna men enligt trafikplanens åtgärder för Trädgårdsgatan och Järn-
vägsgatan begränsas framkomligheten med bil vilket ger plats åt de mer hållbara 
transportslagen, vilket är positivt för trafikplanens föreslagna åtgärder. För att 
avlasta Tosteröbron planeras en ny koppling till Riksväg 55. Den nya kopplingen 
kan innebära en ökad mängd trafik vilket minskar förutsättningarna att nå mål-
uppfyllelsen för Agenda 2030 och då särskilt mål 13. 

Trafikplanens åtgärder bedöms inte minska biltrafiken utan framförallt flytta bil-
trafiken till andra gator och platser. Biltrafiken bedöms även öka när den ökade 
bebyggelsen i staden sker, vilket ökar utsläpp av luftföroreningar. Eventuellt kan 
förslaget om kopplingen till Riksväg 55 leda till ökade trafikmängder från den 
delen av staden vilket gör att måluppfyllelsen av Agenda 2030 inte nås. 
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NATIONELLA MÅL

Då kommunen planerar en befolkningsökning förväntas även trafikmängderna 
öka vilket påverkar luften i närområdet genom ökade utsläpp av luftföroreningar. 
Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. Förtätningar och påbygg-
nader i staden kan också leda till att luftföroreningarna håller sig kvar i större 
utsträckning. Planens åtgärder, att begränsa och minska biltrafiken i Strängnäs 
stads stadskärna genom stadsmässiga gator, ökar förutsättningarna för bättre luft-
kvalitet och att nå målet Frisk luft.  

När Tosteröbron ska avlastats genom att koppla trafiken till Riksväg 55 kan det 
medföra en ökad mängd trafik och därmed kan målet Begränsad klimatpåverkan 
inte uppfyllas. 

Att göra flera gator stadsmässiga och ta bort parkeringar bidrar till ett bättre nytt-
jande av befintlig infrastruktur, bättre förutsättningar för hållbara resor och mins-
kad energianvändning. Trafikplanen bedöms bidra till måluppfyllelsen för målet 
God bebyggd miljö.

KOMMUNALA MÅL

Kommunen har målen Underlätta för persontransporter till fots, med cykel och 
kollektivtrafik samt Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och för-
bättrad hanteringen av klimatförändringar. Idag sker merparten av transporterna 
med bil, även om bilinnehav hos medborgarna har minskat. Trafikplanens mål 
är att skapa goda förutsättningar för alternativ till biltrafiken. Om föreslagna 
åtgärder kopplade till biltrafiken genomförs ökar hållbart resande till viss del och 
biltrafiken kan minska något. Samtidigt kan biltrafiken öka om en koppling till 
Riksväg 55 sker för att avlasta Tosteröbron och trafiksituationen i centrala stads-
kärnan. Detta medför att trafikplanen inte når uppfyllandet av de kommunala 
målen.

Strängnäs kommun har antagit ett mål om att mängden körda mil med motor-
fordonstrafik ska kulminera senast under år 2022 och år 2030 ska den totala 
körsträckan understiga 25 miljoner mil. År 2040 ska antalet körda mil fortsatt 
understiga 25 miljoner mil. För att målet ska uppfyllas bör åtgärder för att öka 
framkomligheten inom bilvägnätet prioriteras lågt och enbart genomföras ifall det 
finns behov för kollektivtrafik och utryckningstrafik.



Strategier och åtgärder 57Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Målsättningar och strategier

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Strängnäs stads stadskärna kommer att få en ökad bebyggelse när staden växer, 
bland annat kommer Tosterön exploateras ytterligare samt att andra delar byggs 
ut vilket leder till att korsningar kommer att behöva förbättras för att kunna klara 
trafikökningen. Ökad trafik på Storgatan som en följd av exploateringen på Tos-
terön förväntas även leda till negativ påverkan på handeln utmed stråket i form av 
ökade bullernivåer, ökad mängd luftföroreringar och minskad tillgänglighet. Att 
göra Storgatan mer stadsmässig tar inte bort de negativa konsekvenserna av den 
ökad trafikmängden. Även om Tosteröbron och Storgatan skulle avlastas något 
genom en eventuell ny koppling till Riksväg 55 och Strängnäsbron på Tosterön 
skulle åtgärden  samtidigt innebära att trafiken flyttas över till andra gator och 
platser. 

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att Norra Staden, Södra Strängnäs samt Tosterön byggs 
ut. I översiktsplanen finns det även förslag på ytterligare utbyggnadsområden 
som kan komma att påverka centrala Strängnäs med tillkommande trafik. Från 
trafikstrategin har en färdmedelsfördelning tagits fram som ska användas i plane-
ringen av trafiken i kommunen. Utbyggnadsområdena kommer att leda till ökad 
trafik, någonting som kan leda till eventuella framkomlighetsproblem i vägnätet. 
Nollalternativet bedöms ge liknande negativa konsekvenser för biltrafiken som 
trafikplanen. 
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6.  PARKERING
Bilparkering är ett viktigt styrmedel där medveten prissättning och minskad 
tillgång på bilparkering kan få fler att välja att gå, cykla eller åka kollektivt. Även 
tillgången till och standarden på cykelparkeringen påverkar hur attraktiv cykeln 
är som färdslag. Parkeringsplatserna i stadskärnan ägs primärt att Strängnäs kom-
mun, vilket skapa goda förutsättningar för att påverka hur parkeringarna används. 

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

P1� RÄTT MÄNGD PARKERING PÅ RÄTT PLATS

Tidigare genomförda beläggningsstudier visar på att tillgången till parkeringsplat-
ser i centrala stadskärnan är relativt god över största delen av dygnet. Samtidigt 
upplever befolkningen att det ofta är brist på parkering under högtrafik och som-
martid. Förutom att den ojämna parkeringssituationen bidrar till behovet av extra 
parkeringsplatserna, vilka i sin tur upptar ytor som annars hade kunnat nyttjas av 
gående, cyklande och centrumfunktioner, medför ett överskott av platser att bilen 
blir väldigt lättillgänglig och även nyttjas för kortare resor inom tätorten. 

För att få en god översikt av hur parkeringssituationen i Strängnäs stads stads-
kärna ser ut föreslås att kontinuerliga beläggningsstudier genomförs. Studierna 
bör genomföras flera gånger om året under vardagar och vissa helgdagar för att 
få representativa resultat. Beläggningsstudierna ger en kunskap om hur belägg-
ningen på olika parkeringsanläggningar förändras över året. Beläggningsstudier 
kan även användas för att se hur utvecklingen av biltrafiken ser ut i Strängnäs 
stads stadskärna. Förutom att beläggningsstudierna utgör ett beslutsunderlag för 
i vilka områden som mängden parkeringsplatser kan behöva justeras kan även 
rätt mängd parkeringsplatser på rätt plats inom stadskärnan användas för att styra 
biltrafiken till de vägar som kommunen vill att biltrafiken ska köra på. 

Möjligheten för samnyttjande av parkeringsplatser mellan olika centrumfunktio-
ner och verksamheter bör också ses över för att säkerställa att parkeringen nyttjas 
så effektivt som möjligt, både över dygnet och året. 

Samma princip gäller för parkering för cykel och mopeder. Om målpunktsanaly-
ser och beläggningsstudier genomförs är det möjligt att bestämma var mer parke-
ring bör anläggas. 

P2� RÄTT PRIS FÖR RÄTT SAK (PRISSÄTTNING AV PARKERING)

Parkeringsplatserna i Strängnäs stads stadskärna är tidsreglerade men inte avgifts-
belagda. Undantaget är vid resecentrum, där avgiftsregleringen har inneburit 
en förflyttning av vissa parkerade fordon in mot stadskärnan för att undvika att 
betala för parkeringen av fordonet. Avsaknaden av parkeringsavgifter innebär 
att prisbilden för en bilparkering inom Strängnäs stads stadskärna kontra priset 
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för en kollektivtrafikbiljett inom samma område inte överensstämmer med den 
utveckling som kommunen eftersträvar. Möjligheterna för att införa avgiftsreg-
lerad parkering i centrala stadskärnan bör därför ses över. Den verkliga kost-
naden av bilparkeringen bör i högre grad speglas i parkeringsavgiften där det i 
utgångspunkten bör vara minst samma prisbild för parkeringsavgiften som för ett 
månadskort i kollektivtrafiken. Att införa parkeringsavgift är en möjlighet som 
kan leda till att parkeringsplatserna omsätts i större utsträckning och att onödig 
parkering inte förekommer, något som kan verka som ett styrmedel för att minska 
biltrafik. Med en högre omsättning av parkeringsplatser kan fler få möjligheten att 
parkera i stadskärnan. Ökad omsättning av parkeringsplatserna kan även leda till 
mindre söktrafik inom stadskärnan. 

Att ta ut parkeringsavgifter har också en lönsamhet då avgifterna indirekt kan 
användas till att delvis finansiera åtgärder för exempelvis gång- och cykelvägnätet, 
kollektivtrafiken och trafiksäkerhet. Parkeringsavgifterna kan även användas för 
att sköta om driften av parkeringsplatserna för att detta inte ska tas från andra 
budgetposter.

Att börja ta ut parkeringsavgift för kommunala parkeringsplatser kan leda till en 
omförflyttning och en snedfördelning av parkerade fordon i stadskärnan. Par-
keringsmarknaden består av flera olika delmarknader. Gatuparkering, markpar-
kering, allmänt tillgängliga samt privata parkeringsgarage är några exempel. De 
hänger samman i en lokal marknad om de är tillgängliga för parkering. Det gör 
i sin tur att prissättningen hos en av dem påverkar övriga. Om en kommun stäl-
ler krav på att byggaktören ska anlägga parkering på egen kvartersmark kommer 
kostnaden och tillgängligheten för gatuparkering, vilket kommunen rår över, att 
påverka efterfrågan och betalningsviljan för att parkera i garaget. Är det billigare 
att stå på gatan än i det nyproducerade garaget riskerar fastighetsägaren vakanser 
och vice versa. Initialt kan en avgiftsbeläggning av en del av de tillgängliga parke-
ringsplatserna leda till att fler bilister istället väljer att parkera på parkeringsplat-
ser som är avgiftsfria. Det finns ofta oro hos centrumhandeln att borttagande eller 
försvårande av bilparkering i centrumkärnan leder till en försämrad omsättning 
och minskade intäkter. I en utredning som gjorts av (Krag, 2002) undersöktes 
detta i en studie från Holland. Studien visade på att centrumhandeln klarade sig 
bättre där prioritering av andra trafikslag än bilen sker. Det finns också under-
sökningar som visar på att flera städer har försökt gynna centrumhandeln genom 
att erbjuda billiga eller gratis parkeringsplatser vid tillfällen då många vill besöka 
innerstaden. Utvärderingar av dessa åtgärder visar dock på att handelns omsätt-
ning minskade. Detta då parkeringsplatserna utnyttjas länge och på så sätt förhin-
drar att fler besökare kan parkera och handla under en tidsperiod. För att handeln 
ska gynnas är det viktigt att parkeringsplatser kan omsättas många gånger under 
en relativt kort tid för att fler besökare ska kunna ta sig till centrumkärnan. En 
parkeringspolitik som gynnar hög omsättning av parkeringsplatser i centrum-
kärnan har en dokumenterat positiv inverkan på centrumbaserade verksamheter 
inom handel, kultur, nöje med mer (VTI, 2010). Det finns också de studier som 
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visar på raka motsatsen, att för att gynna centrumhandeln måste bilarna släppas 
in i centrum vilket bland annat kan göras genom gratis parkering. Att hitta en 
lämplig avvägning mellan tillgång till parkeringsplatser och säkerställande av hög 
omsättning av parkeringsplatserna bedöms som centralt för centrumutvecklingen 
och handelns omsättning.

Det är möjligt att ha en låg parkeringsavgift på markparkeringar på grund av 
deras låga anläggnings- och driftkostnader, jämfört med exempelvis parkerings-
hus. Kostnaden för en markparkering är dock inte enbart anläggningskostnader, 
i synnerhet i stadskärnor. Det är också viktigt att ta hänsyn till alternativkostna-
den, det vill säga den förlorade nyttan som uppstår på grund av att ytan inte kan 
användas till ett annat ändamål.

Tillgången till parkeringsplatser är en av de faktorer med störst betydelse för val 
av transportmedel och för resmönster. Det innebär att det finns stora möjlighe-
ter att använda parkering som ett styrmedel i samhällsplaneringen för att främja 
en hållbar stadsutveckling. För att kunna använda parkering som ett styrmedel i 
samhällsplaneringen är det viktigt att parkering är ett område som integreras med 
planeringen och politiken i övrigt. Det är inte möjligt att förverkliga kommunala 
mål om t.ex. färdmedelsfördelning, förtätning, utveckling av centrumhandeln och 
ökad hållbarhet utan en genomtänkt parkeringspolitik, som är integrerad med 
trafikplaneringen och stadsplaneringen i övrigt.

P3� EFFEKTIVARE UTNYTTJANDE AV BEFINTLIGA PARKERINGSYTOR 
GENOM STYRNING AV TRAFIKEN

Det finns en stor del söktrafik till parkeringsplatser inom Strängnäs stads stads-
kärna. För att minska söktrafiken bör möjligheterna för att införa ett parkerings-
ledningssystem ses över. 

Parkeringsledningssystem finns i olika utföranden, med statiska eller dynamiska 
skyltningar. Det vanligaste systemet nu för tiden är med dynamisk skyltning som 
visar hur många lediga parkeringsplatser det finns inom en viss parkeringsan-
läggning genom att räkna hur många bilar som kör in respektive ut från anlägg-
ningen.

Införandet av parkeringsledningssystem har i vissa kommuner visat sig leda till 
mindre söktrafik inne i städerna. Det har visat sig i bland annat Göteborg och 
Lund. I Lund visade sig införandet av ett parkeringsledningssystem leda till änd-
rade parkeringsvanor samt att det blev lättare att hitta parkeringsplats. Det ledde 
även till att trafikarbetet ökade inom stadskärnan.

Att införa ett parkeringsledningssystem i Strängnäs stads stadskärna kan leda till 
att parkeringsanläggningarna inom stadskärnan utnyttjas mer effektivt och att 
besökare får enklare att hitta lediga parkeringsplatser. Det kan även innebära att 
parkeringsbehovet minskar totalt sett. Det behöver dock utredas vilka parkerings-
anläggningar som ska ingå i systemet, om det enbart ska vara kommunala anlägg-
ningar eller om även privata ska få ingå.
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Investering i ett parkeringsledningssystem innebär en relativt stor engångskost-
nad samt vissa kostnader årligen för underhåll, service och dylikt men kan ge 
andra vinster i form av minskad söktrafik i stadskärnan, ge jämnare beläggning 
över parkeringsanläggningar samt att det blir lättare för besökande att hitta parke-
ring. I figuren nedan visas förslag på korsningar där skyltning för ett parkerings-
ledningssystem skulle kunna ingå.

Fårhusvägen

Eskilstunavägen

Storgatan

Södertäljeavägen
Kilenvägen

Sö
de

rle
de

n

Dammvägen

Regem
entsgatan

M
ariefredsvägen

Västerportsleden

Nygatan

Kyrko-
gatan

Nabbgatan

1

3
5

4

6

2

Västervikstorget
Kommunen
ICA/Lidl
Präntaren
Stora torget
Resecentrum
Korsning som är aktuell att 
skylta p-anläggning från 

1
2
3
4
5
6

Parkeringsanläggning

Figur 26. Förslag på korsningar som kan ingå i ett parkeringsledningssystem för parke-
ringsanläggningarna i stadskärnan. Karta redigerad av Tyréns.

P4� UTVECKLING AV YTEFFEKTIVARE PARKERINGSANLÄGGNINGAR I 
SAMBAND MED NYETABLERINGAR

Nya parkeringsanläggningar bör planeras i samband med framtagandet av nya 
detaljplaner samt vid större ombyggnationer i stadskärnan. Det bör samordnas 
med de beläggningsstudier som genomförs för att se var behoven av nya parke-
ringsanläggningar är störst.

I detta arbete kan det undersökas om Strängnäs kommun ska satsa på att anlägga 
ett parkeringshus. För att det ska bli aktuellt behöver tillkommande arbeten 
genomföras för att se var anläggningen skulle kunna placeras och hur stor den bör 
vara. I samband med arbetet bör utredningar genomföras som undersöker om ett 
nytt parkeringshus kan ersätta en eller flera parkeringsanläggningar i mark.

Ett parkeringshus som är fyra våningar högt med dimensioner som uppgår till 
omkring 32 * 58 meter kan innehålla omkring 300 parkeringsplatser, där ett 
våningsplan kan innehålla 80 platser (Henrikson, 1990). Det skulle kunna inne-
bära att flera av markparkeringsanläggningarna kan ersättas av en parkeringshus-
anläggning, se karta nedan.
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Strängnäs 2:1 
och Slupen 2 
”Visholmen”

Västertull 
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Bonden 11, 12, 14 
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Figur 27. Befintliga markparkeringar i Strängnäs stads stadskärna som utgör potentiella 
ytor för parkeringshus (röda områden), samt deras lokalisering i förhållande till planerade 
utbyggnadsområden. Karta redigerad av Tyréns.

Kommunen har även möjlighet att se över sina egna parkeringsplatser i anslut-
ning till kommunhuset. Dessa skulle exempelvis kunna tillgängliggöras för allmän 
parkering under kvällstid (från kl 18 och framåt) och på helger med samma regle-
ring som andra kommunala parkeringsplatser i centrum (parkeringsskiva).

En plats där parkering för bil och motorfordon är viktig är kring Domkyrkoberget 
med tanke på det utvecklingsprojekt som försiggår på platsen. Detta då Dom-
kyrkan kan tänkas få många besökare som inte kommer från Strängnäs utan från 
andra platser i regionen. Med anledning av detta bör parkeringsmöjligheterna 
kring Domkyrkan kvarstå och utvecklas i enlighet med det utvecklingsprojekt 
som pågår mellan kommunen och Strängnäs stift.

P5� LADDINFRASTRUKTUR

Elbilarnas ställning stärks i vårt samhälle, varför behovet av kommersiella ladd-
möjligheter och infrastruktur ökar. Under 2021 tog Boverket fram nya krav för 
den som lämnar in bygglov för vissa byggnader på så kallad laddinfrastruktur. Det 
gäller bland annat med nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggna-
den eller på tomten (där varje parkeringsplats ska ha ledningsinfrastruktur) och 
för övriga typer av byggnader ska ledningsinfrastruktur dras fram till minst 20 % 
av platserna.



Strategier och åtgärder 63Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Målsättningar och strategier

SKR tog under 2017 fram en skrift gällande laddinfrastruktur för elfordon (SKL, 
2017). I skriften poängteras att både kommuner och privata markägare har möj-
ligheten att investera i laddinfrastruktur. Kommunen har möjlighet att ta en mer 
aktiv roll genom att anlägga infrastruktur på allmän platsmark, alternativt ta en 
mer rådgivande roll om privata markägare vill anlägga infrastrukturen.

Det föreslås att Strängnäs kommun genomför en inventering av befintlig lad-
dinfrastruktur i stadskärnan och därefter undersöker behovet och möjligheterna 
att tillskapa laddinfrastruktur på kommunala parkeringsplatser. En utredning 
genomförs kring denna fråga av SEVAB och ska vara klar under år 2022.

P6� SÄKRA OCH TRYGGA CYKELPARKERINGAR I RÄTT MÄNGD

För att cykeln ska vara ett valbart alternativ behöver det finnas tillräckligt med 
cykelparkering på rätt plats, det vill säga i anslutning till alla stora kollektivtrafik-
hållplatser och viktiga målpunkter så som skolor, arbetsplatser, butiker, idrotts-
platser och kulturhanläggningar. Cykelparkeringen ska alltid finnas i mer än god 
omfattning och närmast entrén i förhållande till bilparkeringen (förutom parke-
ring för rörelsehindrade). 

Som visat på kartan på nästa sida så finns cykelparkering i anslutning till mål-
punkterna och de viktigaste stråken i Strängnäs stads stadskärna, dock varierar 
parkeringstillgången beroende på målpunkt. De målpunkter som har flest cykel-
parkeringar är grundskolorna och badhuset. I övrigt  är tillgången på cykelpar-
kering relativt begränsad. De områden som bedöms ha störst behov av utökad 
cykelparkering är bland annat småbåtshamen och Västervikstorget, Gyllen-
hjelmstorget samt handelsstråken Trädgårdsgatan och Storgatan.
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Figur 28.  Cykelparkeringstillgång i Strängnäs stads stadskärna. Källa: Strängnäskartan, 
redigerad av Tyréns. 
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För att få en god översikt av hur parkeringssituationen i Strängnäs stads stads-
kärna ser ut föreslås att kontinuerliga beläggningsstudier genomförs. Studierna 
bör genomföras flera gånger om året under vardagar och vissa helgdagar för att få 
representativa resultat. Förslagsvis görs beläggningsstudierna för cykelparkering-
arna samordnat med beläggningsstudierna för bilparkeringarna. Beläggningsstu-
dierna ger en kunskap om hur beläggningen på olika cykelparkeringar förändras 
över året. Beläggningsstudier kan även användas för att se hur utvecklingen av 
cykeltrafiken ser ut i Strängnäs stads stadskärna. 

En förutsättning för att cykelparkeringarna ska användas är att de är rena, torra, 
trygga, säkra och tillgängliga. Väderskyddade cykelparkeringar kan behöva byg-
gas ut, inte enbart vid resecentrum utan även vid större och viktiga målpunkter 
inne i stadskärnan. Som underlag för arbetet behöver en plan för utbyggnad av 
cykelparkeringar tas fram. 

Nya typer av cyklar, såsom elcyklar eller träningscyklar som ofta är dyrare, stäl-
ler dessutom ökade krav på säkerheten. Fler cykelparkeringar behöver medge 
parkering med fastlåsning i ramen, då majoriteten av cykelparkeringen i centrala 
stadskärnan idag är av typen framhjulsparkering. Belysning och närområdet 
kring cykelparkeringarna behöver också ses över för att säkerställa god trygghet. 
Detta då känslan av social trygghet har stor betydelse för valet att cykla. För att 
öka mervärdet för cyklister och göra det enklare att använda cykeln i vardagen, 
bör vissa cykelparkeringar även kompletteras med cykelpump.

Det kan föreligga vidare behov att ta fram särskilda utformningsförslag för cykel-
parkeringar, dessa ska i så fall även innefatta utformningsförslag för lastcyklar.

Något som dessutom har ökat kraftfullt de senaste åren är mikromobilitet i 
form av elsparkcyklar och uthyrning av dessa förekommer ofta i städer, så även i 
Strängnäs. För att dessa inte ska parkeras olämpligt (så som mitt på gångbanor) 
och utgöra hinder kan det föreligga behov av att se över möjligheterna att reglera 
var parkering får ske. Förslag på områden där elsparkcyklar kan tas fram och 
märkas ut av Strängnäs kommun, samt kommuniceras till de företag som hyr ut 
elsparkcyklar, och på kommunens hemsida. Exempelvis kan yta i anslutning till 
befintliga cykelparkeringar användas. Det måste även vara tydligt att elsparkcyk-
larna inte parkeras mitt på trottoarer eller cykelvägar då de kan utgöra en trafiksä-
kerhetsrisk.

P7� FRAMTAGANDE AV NY KOMMUNÖVERGRIPANDE PARKERINGS-
STRATEGI MED FLEXIBEL PARKERINGSNORM

Det pågår ett arbete med framtagande av en ny kommunövergripande parke-
ringsstrategi med en flexibel parkeringsnorm i samband med framtagande av 
denna trafikplan. Strategierna ska definiera hur parkeringsbehovet ska hanteras, 
där strategierna ska tydliggöra sammanhanget mellan kommunens övergripande 
stadsplaneringsmål och parkeringsbehov för cykel- och biltrafik.
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Till dess att parkeringsnormen är framtagen och antagen politiskt ska den tidigare 
framtagna parkeringsnormen följas. Den tidigare parkeringsnormen togs fram i 
samband med den tidigare trafikplanen.

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

Parkeringen i Strängnäs stads stadskärna är i dagsläget tidsreglerad men avgifts-
fri, förutom vid resecentrum. Att införa avgiftsbelagd parkering stärker Mål 13 
Bekämpa klimatförändringen genom strategiskt arbete och medvetenhet hos 
invånare. Det ger en inblick i den faktiska kostnaden för parkeringsytor och 
avgiften för parkering kan användas till infrastrukturarbete av mer hållbara trans-
porter. Informationsåtgärder så som parkeringsledningssystem är även ett sätt att 
öka information till medborgarna och på så sätt minska söktrafik vilket är ökar 
måluppfyllelsen. 

Cykelparkering och säkerhet kring cykeltrafik behöver bli konkurrenskraftig mot 
bilparkering vilket kan öka attraktiviteten för att cykla. Trafikplanens åtgärder kan 
leda till ökad medvetenheten om fördelarna med att cykla samt införandet av flera 
cykelparkeringar. Det kan till viss del leda till uppfyllandet av Agenda 2030 målet 
11 Hållbara städer och samhällen. Ytterligare åtgärder som kan leda till målupp-
fyllnad är att införa flexibla parkeringstal för bilar.  

NATIONELLA MÅL

Genom att prioritera cykelparkering i anslutning till de större kollektivtrafik-
hållplatserna samt andra viktiga målpunkter underlättar det för flera invånare att 
cykla istället för att åka bil. Ett skifte från bilåkning och tillhörande parkerings-
platser i staden till cykeltrafik och en ökad mängd cykelparkeringar krävs för 
att nå måluppfyllelsen. Åtgärder så som betalning för parkeringsplatser och att 
parkeringsplatserna ska ligga där de behövs mest med rätt mängd platser gör att 
trafikplanen bedöms till viss grad bidra till måluppfyllelsen för målen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. 

KOMMUNALA MÅL

Strängnäs kommun äger många av bilparkeringarna i staden. Att använda styrme-
del såsom avgiftsbeläggning av bilparkeringar samt anlägga fler cykelparkeringar 
på rätt plats vid exempelvis viktiga målpunkter påverkar medborgarnas val av 
transportsätt. Kommunen har även ett ansvar i skötseln av cykelparkeringar så att 
de är säkra och tillgängliga. Genom beteendeförändringar för en ökad cykeltrafik 
kan kommunens mål Nr 5 Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och 
förbättrad hantering av klimatförändringar samt Nr 6 Bidra till en bättre folkhälsa 
genom förbättrad samhällsplanering. Det krävs mycket för att medborgarna ska 
göra beteendeförändringar och trafikplanen anses inte ge tillräckligt nyanse-
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rade åtgärder för att uppfylla målen. Trafikplanen uppmuntrar till ökat cyklande 
genom förslaget att kommunen bör ta fram en strategi och handlingsplan för 
beteendepåverkande åtgärder.

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Strängnäs tätort exploateras och det är av stor vikt att kommunen ser över par-
keringsbehovet för både bil och cykel vid nyetableringar. Att cykelparkering 
prioriteras vid ny- och ombyggnation är av stor vikt för att öka cykeltrafiken. Tra-
fikplanen uppmuntrar till att utföra beläggningsstudier för att se hur nuvarande 
parkeringsytor utnyttjas. Detta för att se till att de parkeringar som finns utnyttjas 
på bästa sätt. Planen föreslår inte tillräckligt tydliga riktlinjer, utan mer undersö-
kande åtgärder, därav bedöms trafiken ge en negativ konsekvens till följd av tra-
fikplanen.

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

I nollalternativet kommer staden byggas ut, vilket kommer resultera i att mark 
reserveras för bilparkering. Enligt översiktsplanen ska det underlättas för per-
sontransporter till fots, cykel och kollektivtrafik. Enligt trafikstrategin ska antalet 
besökare i staden öka med förbättrade alternativ för hållbart resande. Nollalter-
nativet bedöms ge negativa effekter då nya parkeringsanläggningar planeras i 
samband med framtagandet av nya detaljplaner samt vid större ombyggnationer i 
stadskärnan. I nollalternativet jämfört med trafikplanens åtgärdsförslag kommer 
parkeringsplatserna fortsatt vara avgiftsfria i Strängnäs stads stadskärna. Detta ger 
inget incitament till att lämna bilen hemma i förmån för gång-, cykel-, och kollek-
tivtrafik vilket gör att nollalternativet bedöms ge negativa konsekvenser.
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7.  GODSTRAFIK
Även om det inte förekommer några större mängder godstrafik i Strängnäs stads 
stadskärna finns det möjlighet att styra godstrafiken till utvalda gator och göra 
godstransporterna mer effektiva och miljövänliga. Detta innebär att gods kan 
levereras till handeln i stadskärnan på ett effektivare sätt utan att ta upp extra ytor 
eller påverka miljön negativt. Miljövänliga godstransporter ökar även möjlighe-
terna för att skapa en fossilfri stadskärna. 

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

G1� STYRNING AV GODSTRAFIKEN

En förutsättning för att kunna göra vissa gator i stadskärnan, så som Trädgårds-
gatan, mer stadsmässiga är att även godstrafiken hanteras på ett lämpligt sätt. En 
översyn och reglering av vilka vägar inom stadskärnan som godstrafik ska få köra 
på kan göras med exempelvis trafikregleringar och förbud mot tung trafik genom 
upprättande av en lokal trafikföreskrift (LTF). 

Då Strängnäs kommun har ett generellt problem med att regional och nationell 
godstrafik som ska mellan E20 och riksväg 55 använder det kommunala vägnätet 
på sträckan mellan trafikplatserna Biskopskvar och Eskilskälla bör ett förbud mot 
tung genomfartstrafik även införas på denna sträcka. Detta kan göras genom en 
LTF.

E20

55

55

Västerportsleden

Kilenvägen
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Figur 29.  Röd sträcka föreslås omfattas av förbud mot tung genomfartstrafik. Karta redige-
rad av Tyréns.
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G2� SAMORDNAD OCH MILJÖVÄNLIG CITYLOGISTIK

Ett sätt att minska bil- och lastbilstransporterna inom tätorten är att finna nya 
transportlösningar för godstransporterna i staden, där syftet är att transporterna 
samlas, effektiviseras och blir mer miljövänliga och ytsnåla. 

Möjligheterna för att skapa en samlastningscentral utanför Strängnäs stads stads-
kärna bör övervägas för att kunna effektivisera godstransporterna och minska 
mängden motortrafik i stadskärnan. Detta skulle i sin tur bidra till en mer att-
raktiv stadskärna genom minskat buller, minskad tomgångskörning samt ökad 
trafiksäkerheten, i och med att det går mindre mängd tunga transporter. Genom 
att ersätta lastbilarna i stadskärnan med små och eldrivna fordon ökar även fram-
komligheten där det ibland kan vara besvärligt för lastbilarna att ta sig fram, samt 
att de mindre fordonen även har möjlighet att parkera närmare målpunkten än 
vad som är möjligt med en lastbil.

I utgångspunkten bör kommunen undersöka vilken typ av samlastning som kan 
genomföras för kommunens interna transporter. Om det kan urskönjas en för-
bättring i form av minskade transporter av detta kan ett samarbete mellan kom-
mun och näringsidkare etableras för att minska antalet tunga transporter i stads-
kärnan.

Inom kommunens interna organisationer kan behovet av godstrafik ses över och 
nya, moderna, fordon utredas. Det kan handla om elfordon eller lastcyklar som 
kan användas för kortare transporter inom stadskärnan och för mindre typer av 
transporter. Enligt kommunens framtagna klimat- och energiplan anges att senast 
år 2025 ska kommunens interna godstransporter genomföras med fossilfria fro-
don. 

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

En reglering av godstrafiken och införandet av samordnad citylogistik kan ge 
fördelar såsom minskad mängd tung trafik i de centrala delarna samt minskad 
påverkan på miljön. Om föreslagna åtgärder kopplade till godstrafiken genomförs 
bedöms trafikplanen nå måluppfyllandet av Agenda 2030 och mål 3 God hälsa 
och välbefinnande, mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 13 Bekämpa 
klimatförändringen.

NATIONELLA MÅL

Genom att minska den tunga godstrafiken i stadskärnan genom reglering och en 
samordnad citylogistik kan de nationella målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft och God bebyggd miljö uppfyllas. Därmed underlättar trafikplanen målupp-
fyllelsen.  
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KOMMUNALA MÅL

Kommunens mål nr 5 Skapa förutsättningar för minskad belastning och förbätt-
rad hantering av klimatförändringar samt nr 6 Bidra till en bättre folkhälsa genom 
samhällsplanering är mål som kan uppfyllas vid en begränsad godstrafik. Genom 
planen kan båda målen uppfyllas.  

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Godstrafiken kan regleras genom att den inte får åka på vissa gator som görs mer 
stadsmässiga. Det minskar godstrafiken inne i staden och ger en minskas påver-
kan på omkringliggande miljö vilket gör att trafikplanen anses ge positiva konse-
kvenser. 

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att enligt trafikstrategin ska trafiksystemet utvecklas 
med nya förbättrade alternativ för hållbart resande och transporter. Nollalterna-
tivet anses ge positiva konsekvenser likt trafikplanen som föreslår åtgärder för att 
minska godstrafiken i staden.  
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8.  TRAFIKSÄKERHET
Olycksstatistiken för Strängnäs stads stadskärna visar på att merparten av olyck-
orna (85 %) involverar en gående eller cyklist. Med anledning av detta bör det 
primära trafiksäkerhetsarbetet fokusera på att skydda gående och cyklister. 

STRATEGIER MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG

T1� TRAFIKSÄKERHETSFÖREBYGGANDE ARBETE GENOM BETEENDEPÅ-
VERKANDE ÅTGÄRDER

Strängnäs kommun bör arbeta systematiskt med informationskampanjer för ökad 
regelefterlevnad hos trafikantgrupperna. Arbetet bör både involvera kommunens 
grundskolor där eleverna undervisas i trafikvett och trafikregler, men även riktas 
gentemot allmänheten och marknadsföras i lokaltidningar, på sociala medier, på 
kommunens hemsida etc.

Information och beteendepåverkande åtgärder bör även användas i syfte att 
öka användningen av säker cykling med hjälm och säkra cyklar med cykellyse, 
reflexer mm.

T2� SEPARERING AV GÅENDE OCH CYKLANDE

För att minska risken för olyckor mellan gående och cyklande bör trafikslagen 
separeras från varandra där många gående och cyklister rör sig. Teknikutvecklin-
gen med elcyklar och andra eldrivna transportmedel möjliggör dessutom högre 
hastigheter, vilket ställer än högre krav på ökad säkerhet och separering av snabba 
och långsamma trafikanter än tidigare.

I GCM-handboken finns följande riktlinjer som kan användas som stöd vid pla-
nering:

 • Gång- och cykelflödets funktion och sammanfattning. Separering 
rekommenderas exempelvis om länken används av fler än 200 cyklister 
och 200 fotgängare per timme. Alternativt fler än 300 cyklister och 50 
fotgängare per timme.

 • Cykeltrafikens hastighet. Separering rekommenderas då utformningen 
medger cyklisterna att hålla en hastighet på upp emot 30 km/h. 

Dessutom anger Boverket i sina föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet 
vid nyanläggning av allmänna platser (ALM 1) är det ett krav vid nybyggnation 
att gångvägar och gångbanor är väl åtskilda från cykelbana och körbana (Bover-
ket, 2011a). Dessutom råder VGU att separering mellan fotgängare och cyklister 
alltid ska gälla vid nybyggnation. 
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Med utgångspunkt i det föreslagna gång- och huvudcykelvägnätet bör separering 
av gående och cyklande minst finnas utmed de större och mer vältrafikerade 
vägarna så som Eskilstunavägen, Storgatan, Regementsgatan och Södertäljevägen.

Separering kan ske på många olika sätt, där ett av de enklasre sätten är en heldra-
gen väglinje mellan gångbana och cykelbana. Det kan även göras med olika typer 
av markmaterial eller färger eller med fysisk utformning så som höjdskillnader. 
En fysisk skillnad kommer dock att göra det mer komplicerat att underhålla gång- 
och cykelbanan. Separering med nivåskillnader kan dessutom leda till försämrad 
trafiksäkerhet och trygghet då fallskador kan uppstå genom att fotgängare tram-
par snett och cyklister cyklar på kanten mellan gångbanan och cykelbanan. Det 
visar sig att separering av fotgängare och cyklister leder till en ökad trygghet för 
fotgängarna och ökar framkomligheten för cyklister. Det är dock inte påvisat att 
trafiksäkerheten förbättras av separeringen.

I arbetet med trafiksäkerhetsfrågor ingår även översyn av korsningspunkter mel-
lan oskyddade trafikanter och motorfordonstrafiken. Förslag på korsningspunkter 
som kan ses över i centrumkärnan presenteras i kapitlen för Gångtrafik (G3) och 
Cykeltrafik (C4) tidigare i trafikplanen.

T3� HÖG STANDARD PÅ GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET ÅRET OM

Ett ökat antal gående och cyklande året om ställer höga krav på drift och under-
håll, särskilt vintertid. Särskilt viktigt är det att de stora pendelstråken är fram-
komliga och halkfria, både för att cykeln ska vara ett alternativ även på vintern 
men också för att minska risken att skadas i en singelolycka. Att det finns en jämn 
och hög nivå rörande underhåll på gång- och cykelnätet året runt i hela stråket är 
därför en viktig framgångsfaktor. En hög standard på gång- och cykelvägnätet är 
också något som skulle kunna bidra till att säsongsvariationerna hos framförallt 
cykeltrafiken reduceras.

Figur 30.  Gatusopning i Strängnäs kommun. Foto: Sandra Vesterdahl
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En drift- och underhållsplan bör tas fram gemensamt av kommunen, Trafikverket 
och aktuella vägsamfälligheter för att säkerställa att kvaliteten inte varierar bero-
ende på väghållare. Drift- och underhållsplanen bör omfatta både barmarksun-
derhåll och vinterväghållning. Respektive väghållare ska i samband med arbetet 
redovisa en underhållsplan och en sammanställning görs sedan för hela gång- och 
cykelnätet. Utifrån sammanställningen enas parterna om hur eventuella brister i 
befintligt underhåll ska hanteras. En viktig förutsättning för att kunna ta fram en 
drift- och underhållsplan är att det finns ett detaljerat inventeringsunderlag som 
visar på bristerna för fotgängare respektive cyklister och där toleransen för bris-
terna är definierad.

Figur 31.  Snöröjning. Foto: Strängnäs kommun

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

Kommunens riktning i trafikstrategin är att all trafikplanering ska utgå från 
nollvisionens målsättning beträffande säkerhet, där ökad trafiksäkerhet bland 
annat ska uppnås genom information, utbildning och beteendepåverkan. Gående 
och cyklister är inblandade i 85 % av trafikolyckorna som sker i Strängnäs stads 
stadskärna. Föreslagna åtgärder i trafikplanen är informationskampanjer och 
beteendepåverkande åtgärder samt förbättringsåtgärder för gång- och cykelbanor 
med att separera trafikslagen samt hög standard på underhåll. Om trafikplanens 
åtgärdsförslag efterlevs kan Agenda 2030 uppnås med mål 3 God hälsa och välbe-
finnande samt Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
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NATIONELLA MÅL

Det nationella målet God bebyggd miljö innebär bland annat ökad hälsa och 
säkerhet. Trafikplanen ger förutsättningar för att bidra till uppfyllandet av målet 
genom att förbättra trafiksäkerhet på gång- och cykelbanor genom att trafikslagen 
separeras från varandra. Likaså föreslås hög standard på gång- och cykelvägnätet 
året om, vilket leder till att både gång- och cykeltrafiken kan öka och därmed 
bidra med uppfyllelse för miljömålet Frisk luft. 

KOMMUNALA MÅL

Kommunen har målet Underlätta för persontransporter till fots, med cykel och 
kollektivtrafik. Trafikplanens åtgärder som är kopplade till drift och underhåll 
året runt för att öka standarden på gång- och cykelbanor samt att bygga cykelba-
nor där trafikslagen separeras från varandra ger goda möjligheter för måluppfyll-
nad. 

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

När Strängnäs tätort byggs ut krävs det att gång- och cykelbanor byggs ut i samma 
takt. Då större delen av olyckor involverar gående och cyklister krävs det att nya 
infrastrukturer tar hänsyn till den här gruppen i trafiken. I trafikplanen nämns att 
separering av gående och cyklister ska ske på gång- och cykelbanor för att minska 
olyckor. Trafikplanens åtgärdsförslag bidrar med positiva konsekvenser till trafik-
säkerhet.

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

För nollalternativet antas flera bostadsområdena byggas ut. I översiktsplanen 
finns det dessutom förslag på ytterligare utbyggnadsområden som kan komma att 
påverka Strängnäs stads stadskärna med tillkommande trafik. I trafikstrategin har 
en färdmedelsfördelning tagits fram som ska användas i planeringen av trafiken 
i kommunen. Utbyggnadsområdena kommer att leda till ökad trafik, någonting 
som kan leda till eventuella framkomlighetsproblem i vägnätet. Då det uppstår 
mer trafik vid utbyggnad av staden bedöms nollalternativet ge negativa konse-
kvenser jämfört med trafikplanen som bedöms bidra med ökad trafiksäkerhet 
vilket är positivt. 
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9.  BEBYGGELSEUTVECKLING
Nedan ges riktlinjer för den fortsatta stadsutvecklingen i Strängnäs stads stads-
kärna. 

B1� FÖRTÄTNING I STATIONSNÄRA LÄGEN

Genom att stadsutvecklingen koncentreras kring knutpunkter i kollektivtrafiken, 
ökar tillgängligheten och kollektivtrafikens konkurrenskraft mot biltrafiken. 
Genom att planera med kollektivtrafiken som utgångspunkt vid planering av nya 
bostads- och verksamhetsområden skapas förutsättningar för en mer hållbar  
regionförstoring, där både resorna inom Strängnäs stads stadskärna och pend-
lingsresorna över kommungränsen underlättas. Det skapar också ett större under-
lag för kollektivtrafiken vilket kan bidra till ökad turtäthet och ökad valfrihet. 
Kommunens antagna prioriteringsordning för färdmedel ska användas i plane-
ringen av nya områden, där kollektivtrafiken ska prioriteras högre än biltrafiken.

Förtätning i stationsnära lägen är en av de viktigaste utgångspunkterna i kommu-
nens översiktsplan och dess utvecklingsstrategi. 

B2� ÅTGÄRDER I SAMBAND MED DETALJPLANEOMRÅDEN OCH 
UTVECKLINGSOMRÅDEN

I Strängnäs stads stadskärna finns det flertalet bebyggelseprojekt som ska påbör-
jas, eller pågår redan nu, som kommer att leda till en potentiell stor trafikökning. 
Dessa är bland annat utvecklingen av Tosterön, Norra Staden samt Södra Sträng-
näs. 

Vid utbyggnad av nya områden bör det från början fokuseras på att göra rätt 
åtgärder och begränsa framkomligheten för biltrafiken för att på så sätt följa kom-
munens antagna prioriteringsordning för färdmedel. De som har behov av att 
åka bil ska kunna göra detta, men planering ska i första hand inbjuda till goda 
möjligheter för gående, cyklister och kollektivtrafikanvändare. Det är ett ypperligt 
läge att jobba med omställning mot hållbarare trafikslag. Det vill säga; smalare 
bilvägar, stora ytor för gående och cyklister, hålla mängden parkering låg (enligt 
gällande parkeringsnorm) och satsa på kollektivtrafik.

För tänkta utvecklingsområden där arbetet pågår är det viktigt att ta hänsyn till 
vilka besökare som kan tänkas komma till området som hur besökarna tar sig till 
platsen. I stort ska ovanstående beaktas och följas men finns projekt där många 
bilburna besökare kan tänkas angöra är det viktigt att denna aspekt tas med i pla-
neringen. Ett exempel på en sådan plats kan vara Domkyrkoprojektet kring Dom-
kyrkan. Strängnäs domkyrka lockar många besökare från omgivande orter och 
regioner, många som kan tänkas använda bil för att ta sig till och från Strängnäs. 
Dessa ska då ha möjligheter att angöra med bil och även kunna parkera. Dock ska 
kommunens planeringsförutsättningar och parkeringsnormer följas för projekten.
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B3� KOMMUNÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSSTRATEGIER

Strängnäs kommun behöver ta fram långsiktiga utvecklingsstrategier för hela 
kommunen för att kunna hantera förändringar i omvärldens utveckling. Detta 
behöver synas i utvecklingsstrategierna för Strängnäs stads stadskärna för att 
rymma en flexibilitet inom de övergripande fysiska ramarna. Exempelvis kan 
komplettering av bebyggelse leda till att fysiska strukturer så som vägdragningar 
med mer utnyttjas mer effektivt. Detta är något som kan möjliggöra satsningar på 
mer miljövänliga och kollektiva transportsätt.

Likt ”Förtätning i stationsnära lägen” är detta en av de viktigaste utgångspunk-
terna i kommunens översiktsplan och dess utvecklingsstrategi. 

MILJÖBEDÖMNING

AGENDA 2030

Strängnäs stads stadskärna står inför en bebyggelseutveckling där flera områden 
ska byggas ut. När städer byggs ut och medborgarantalet ökar så ökar även mäng-
den medborgare som behöver transportera sig. Enligt planen ska kollektivtrafik 
planeras utifrån nya bostads- och verksamhetsområden samt att stadsutveck-
lingen koncentreras runt knutpunkter i kollektivtrafiken. Nya områden i staden 
ska planeras utifrån hållbara trafikslag. Om trafikplanen genomförs kan Agenda 
2030 målet 11 Hållbara städer och samhällen uppfyllas.  Konflikter kan dock 
uppstå mellan den ökade trafiken och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna då 
trafikmängden anses öka vid ökad bebyggelse i staden. 

NATIONELLA MÅL

Trafikmängderna beräknas öka till följd av bebyggelseutvecklingen i Strängnäs 
tätort. Utsläppen av växthusgaser förväntas därmed öka. Trafikplanen försvårar 
därmed möjligheten att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. En ökning 
av biltrafikflöden (som drivs med fossila drivmedel) vid bebyggelseutveckling 
påverkar luften i närområdet genom ökade utsläpp av luftföroreningar. Att andas 
in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. Planen bidrar därmed inte till mål-
uppfyllelsen av målet Frisk luft. De riktlinjer och rekommendationer som planen 
föreslår kring hållbara transportsätt ökar förutsättningarna för bättre luftkvalitet. 
En fordonsflotta med ökad andel fossilfria drivmedel leder också till bättre luft-
kvalitet.

Förtätningen av Strängnäs tätort bidrar till ett bättre nyttjande av befintlig infra-
struktur, bättre förutsättningar för hållbara resor och minskad energianvändning. 
Trafikplanens riktlinjer och åtgärder såsom att stadsutvecklingen koncentreras 
kring knutpunkter i kollektivtrafiken hjälper goda livsmiljöer och ger bättre för-
utsättningar för välbefinnande och folkhälsa och att uppnå målet God bebyggd 
miljö. Planen bedöms bidra till måluppfyllelsen. Konflikter kopplade till bland 
annat luftföroreningar och buller kan dock uppstå.  
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KOMMUNALA MÅL

Bebyggelseutvecklingen av Strängnäs tätort har långt skridna planer där kommu-
nen planerar att öka sin befolkning med 50 % till år 2040, vilket är samma år som 
Strängnäs ska ha uppnått klimatneutralitet. Enligt trafikplanen ska nya områden 
planeras för hållbara resor. Om planen realiseras och föreslagna åtgärder genom-
förs underlättar det för måluppfyllelse av målet Underlätta för persontransporter 
till fots, med cykel och kollektivtrafiken. 

Bebyggelseutvecklingen kan leda till ett ökat antal invånare i Strängnäs. Ett ökat 
antal invånare kan leda till ökade bilresor i kommunen, något som leder till att 
den totala mängden körda mil med fordon kommer att öka. Delmål 1.1 i kommu-
nens Klimat- och energiplan kan då inte uppfyllas. 

PÅVERKAN PÅ OMKRINGLIGGANDE MILJÖ (KONSEKVENSER FÖR 
BEBYGGELSE OCH CENTRUMUTVECKLINGEN)

Förtätningen av staden ska ske i stationsnära lägen vilket medför att flera invånare 
bor i närheten av målpunkter vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. En förtät-
ning av staden innebär dock en ökad trafikmängd när fler bostäder tillkommer 
vilket kan bidra med konflikter med gång- och cykeltrafiken i staden. Trafik-
planens åtgärdsförslag bidrar till en liten positiv konsekvens för utvecklingen av 
Strängnäs stads stadskärna. 

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär en utbyggnad av Strängnäs tätort med områden såsom 
Norra staden, Södra Strängnäs och Tosterö vilket medför ökad trafik. Nollalterna-
tivet bedöms ge negativa konsekvenser för bebyggelseutvecklingen. Trafikplanen 
bedöms ge konkreta åtgärdsförlag som kan bidra till hållbara transporter i Sträng-
näs stad.
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SAMMANSTÄLLNING MILJÖBEDÖMNING

En sammanställning av miljöbedömningarna för strategierna har genomförts för 
att tydliggöra vilka konsekvenser som de olika åtgärdsförslagen kan få på grund 
av trafikplanen.

Grön färg motsvarar uppfyllande av mål och positiva konsekvenser. Gul färg 
motsvarar att åtgärderna leder till både positiva och negativa konsekvenser. Röd 
färg motsvarar att konsekvenserna blir negativa. För vissa mål uppfylls vissa del-
mål samtidigt som andra delmål inte uppfylls. För dessa har en färgkombination 
använts.

Kapitlet ska sättas i sammanhang med den text som är skriven under respektive 
kapitel i strategidelen.

STRATEGIER

Agenda 
2030

Nationella 
mål

Kommunala 
mål

Påverkan på 
omkringliggande 
projekt

Nollalternativ

1� Strängnäs stads stadskärna

2� Gångtrafik

3� Cykeltrafik

4� Kollektivtrafik

5� Biltrafik

6� Parkering

7� Godstrafik

8� Trafiksäkerhet

9� Bebyggelseutveckling
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JUSTERINGAR EFTER SAMRÅD

Trafikplanen har varit ute på samråd och yttranden har bland annat inkom-
mit från olika förvaltningar på Strängnäs kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Region Sörmland, Svenska kyrkan, privatpersoner.

Nedan specificeras större justeringar av trafikplanens målsättningar och strategier 
som gjorts efter samråd. 

 • Justering av trafikplanens geografiska avgränsning har genomförts.

 • Nya styrande dokument har lagts till i form av kommunens Klimat- och 
energiplan samt kommunens flerårsplan under perioden 2022-2024. Dessa 
beskrivs även utifrån mål som kan kopplas till trafikplanen

 • Under kapitel ”1. Strängnäs stads stadskärna” har en skrivning om att 
anlägga fler parkeringsplatser i centrala Strängnäs tagits bort med anledning 
av delmål 1.1 i kommunens Klimat- och energiplan. 
I kapitlet har även en skrivning om trafikering med fossilfria fordon i 
stadskärnan lagts till. Även åtgärder kopplat till införande miljözoner 
har lagts till som möjliga förslag om dokumenterad problematik med 
luftkvalitet finns.

 • Under kapitel ”2. Gångtrafik” har text om åtgärder kopplat till säkra 
skolvägar lagts till för att kunna möjliggöra att öka gångtrafik.

 • Under kapitel ”5. Biltrafik” har text lagts till om att enbart föreslå åtgärder 
som innebär att öka framkomligheten för motorfordonstrafik om det finns 
behov av detta för utryckningsfordon eller annan samhällsviktig trafik. 
Detta kopplar an till kommunens delmål 1.1 i Klimat- och energiplanen om 
att antalet körda mil i bil ska kulminera år 2022.

 • Under kapitel ”5. Biltrafik” åtgärd B3 har förslag på åtgärder tagits bort med 
hänsyn till ovanstående resonemang, karta i figur 25 har uppdaterats.

 • Under kapitel ”6. Parkering” har en skrivning om mikromobilitet och 
parkering av elsparkcyklar lagts till.

 • Under kapitel ”8. Trafiksäkerhet” har åtgärden T4 tagits bort då Strängnäs 
kommun använder sig av sopsaltning som metod för vinterunderhåll idag.

 • Under kapitel ”9. Bebyggelseutveckling” har text lagts till för att förtydliga 
vikten av att planera för ett minskat bilbestånd i nya utbyggnadsområden. 
Under kapitlet har även en förklaring kring utvecklingsprojekt som kan 
tänkas locka många bilburna besökare (ex.vis Domkyrkan) lagts till. 
Kommunens parkeringsnorm ska följas i bygglov och detaljplaner.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Tidigare trafikplan för Strängnäs stad togs fram år 2000 och är således över 20 år 
gammal. Flertalet av åtgärderna som föreslogs i tidigare trafikplan är dessutom 
genomförda. Strängnäs kommun önskar nu att ta ett nytt helhetsgrepp om tra-
fikplaneringen i staden genom att ta fram en ny trafikplan för Strängnäs stads 
stadskärna. Stadskärnan är en av de viktigaste målpunkterna i kommunen och det 
väntas en stor befolkningsökning i och omkring staden de kommande åren.

Figur 1. Strängnäs stadskärna. Foto: Strängnäs kommun.

Syftet med trafikplanen är att ta ett strategiskt helhetsgrepp om trafiken i centrala 
Strängnäs och de åtgärder som tas fram ska underlätta möjligheterna för att nå 
Strängnäs mål om att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikplanen ska 
stödja centrumutvecklingen på orten och utgöra underlag till kommande detalj-
planearbeten i staden och till övergripande stadsutvecklingsprojekt i centrala 
Strängnäs. 

DISPOSITION AV TRAFIKPLAN
Trafikplanen är uppdelad i två dokument, denna bilaga som består av en genom-
förd nulägesanalys för olika färdmedel och områden inom utredningsområdet 
samt de brister som identifierats i arbetet. 

Till detta dokument finns även ett huvuddokument med målsättningar och strate-
gier för trafikplanen för Strängnäs stads stadskärna.

INLEDNING
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AVGRÄNSNING
Trafikplanens geografiska avgränsning visas i figur 2 i den svarta cirkeln. Utöver 
den centrala stadskärnan omfattar trafikplanen större exploateringsprojekt i sta-
den så som utbyggnadsområdet Norra staden samt den fortsatta utvecklingen av 
Tosterön, röda cirklar.

Figur 2. Trafikplanens geografiska avgränsning. Utvecklingsområdena Norra Staden, 

Södra Strängnäs och Tosterön tillkommer. 

I trafikplanen fokuseras det primärt på Strängnäs stads stadskärna vilket är det 
begrepp som flitigast används för trafikplanens avgränsning. I vissa frågor före-
kommer istället begreppet Strängnäs tätort, vilket istället innebär tätorten som 
helhet. Norra staden och Tosterön benämns separat med dessa begrepp.
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En nulägesanalys av trafiken i Strängnäs stads stadskärna har genomförts inom 
ramen för trafikplanen för att identifiera möjligheter och brister i dagens trafik-
system. Både kommunens arbete med utbyggnadsplaner i stadskärnan analyseras 
samt vilka viktiga stråk som finns och kan behöva utvecklas i framtiden. 

Nulägesanalysen är indelad i följande delar:

Identifierade brister i trafiksystemet sammanfattas i delkapitlet Identifierade bris-
ter och presenteras i delen Målsättningar och strategier.

1. RESMÖNSTER OCH 
FÄRDMEDELSFÖRDELNING 
Under 2012-2013 tog Strängnäs kommun fram en resvaneundersökning för kom-
munen. Undersökningen genomfördes under november 2012. Totalt var det kring 
500 respondenter i undersökningen, vilket motsvarar drygt en tredjedel av de som 
undersökningen skickades ut till. Då antalet respondenter var relativt litet bör 
försiktighet iakttas vid tolkningen av färdmedelsandelarna. 

Resvaneundersökningen visar att Strängnäsbon i genomsnitt gör 2,4 resor per 
person och dag och att majoriteten av resorna, 83%, görs med bil. Kollektivtrafi-
kens andel uppgår till 11 % och gång- och cykeltrafikens andel till 5 %. Omkring 
40 % av alla förflyttningar genomförs mellan kl. 06-08 och 16-18. 

STRÄNGNÄS TÄTORT
I Strängnäs tätort ser mönstret annorlunda ut jämfört med kommunen som hel-
het. Enligt resvaneundersökningen gör invånarna i tätorten i genomsnitt 2,6 resor 
per person och dag. 67 % av resorna sker med bil, 25 % med gång och cykel och 8 
% med kollektivtrafik. Den genomsnittliga reslängden till arbetsplats/skola upp-
går till 28,8 km enligt resvaneundersökningen. 

Anledningen till den större andelen gång- och cykeltrafik inom tätorten jämfört 
med kommunen beror på kortare avstånd till målpunkter så som skolor och 
arbetsplatser.Majoriteten av resorna som företogs var i form av inköpsresor och 
resor till arbetet, där andelen uppgår till 50 % av det totala resandet. Föräldrars 
skjutsning av barn uppgår till drygt 8 % av det totala resandet. Figur 3 visar en 
sammanställning av färdmedelsvalen för resvaneundersökningen som genomför-
des 2012.

1. Resmönster och färdmedelsfördelning

2. Strängnäs stads stadskärna

3. Gångtrafik

4. Cykeltrafik

5. Kollektivtrafik

6. Biltrafik

7. Parkering

8. Godstrafik

9. Trafiksäkerhet

NULÄGESANALYS
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Figur 3. Resultat resvaneundersökning för Strängnäs tätort 2012.

Baserat på resvaneundersökningen bör det finnas goda möjligheter att öka ande-
len gående och cyklister i centrala Strängnäs. Notera att den geografiska avgräns-
ningen för tätorten i genomförd resvaneundersökningen skiljer sig mot trafikpla-
nens geografiska avgränsning.

ARBETSPENDLING
Strängnäs kommun har boende som pendlar ut från kommunen till andra kom-
muner för sitt arbete varje dag, på samma sätt som boende i andra kommuner 
arbetspendlar till Strängnäs. Enligt statistik från SCB för 2018 är utpendling från 
Strängnäs större än inpendling, där utpendlingen står för 74 % och inpendlingen 
står för 26 %. Den större utpendlingen visar på att många har Strängnäs som 
boendeort men arbetar på annan plats. 

Arbetspendlingen antas i största utsträckning ske med bil och regional tågtrafik. 
Regional busstrafik finns primärt mot Södertälje, Enköping och Eskilstuna, se 
Figur 4 på nästa sida. Regional tågtrafik finns mot Stockholm och Eskilstuna. Då 
bussresorna tar relativt lång tid bör tågtrafiken vara ett attraktivt val till både bil 
och buss.
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Mot Enköping

SÖDERTÄLJE

Mot Stockholm

Mot Västerås

Mot Arboga
och Örebro

820

Tågförbindelse
Regionbussförbindelse
Tätort
Linjenummer regionbuss

841

876

Figur 4. Regionala kollektivtrafikförbindelser mellan Strängnäs och närliggande orter. 
Källa: Sörmlandstrafikens länskarta - redigerad av Tyréns. 

Som visat i tabellen nedan är resmöjligheterna till närliggande orter som Stock-
holm, Södertälje och Eskilstuna goda med kollektivtrafik.
Tabell 1. Avstånd och restider till närliggande orter. Restiderna är hämtade från Google 
Maps och dess vägbeskrivningsapplikation. Med anledning av detta kan restiderna skilja sig 
från faktiska restider.

STAD AVSTÅND RESTID BIL RESTID TÅG

Stockholm 90 km 60 min 47 min

Södertälje 55 km 40 min 26 min

Eskilstuna 33 km 30 min 15 min
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2. STRÄNGNÄS STADS STADSKÄRNA
Centrala Strängnäs ligger utmed Mälaren, mellan E20 och riksväg 55, i Söder-
manland. Stadskärnan är en typisk rutnätsstad, med en stor andel flerbostadshus i 
centrum. Det finns även centrumnära enfamiljshus. 

Strängnäs stads stadskärna är väl sammanhållen och koncentrerad. Stora delar av 
stadskärnan kan nås inom 10 minuters promenad, se figur nedan. Inom denna 
radie finns många av stadens målpunkter så som parker, skolor, affärer, vårdcen-
tral, hamnen, resecentrum mm. Det möjliggör också för att många människor 
kan uträtta sina ärenden i stadskärnan genom att gå eller cykla.

Småbåtshamn

Västervikstorget

Ugglans park

Brobadet

Vårdcentral

Domkyrkan

Gyllenhjelms Torg

Park

Kommunhus

Visholmen

Badhus

Kulturhus - Multeum

Förskola

Kulturskolan

Grundskola

Grundskola

Vandrarparken

Förskola

Höjdparken

Förskola

Resecentrum

Centrum-
funktioner

Galleria

Bo Setterlinds park

Domkyrkoberget

5 min

10 min

Figur 5. Målpunktskarta för Strängnäs stads stadskärna med Trädgårdsgatan, Storgatan/
Eskilstunavägen och Källgatan utpekade som sammanbindande stråk. Otofoto: Strängnäs 
kommun, redigerad av Tyréns.

Stadskärnan i Strängnäs är idag väl koncentrerad kring hamnen, Storgatan och 
Trädgårdsgatan. Affärsdelen i centrum är koncentrerat kring Gyllenhjelmstorget 
och Trädgårdsgatan. Delar av centrumkärnan är bilfria, vilket är attraktivt för ute-
miljön då det är enklare för barn och äldre att röra sig i gaturummet. Det finns ett 
externhandelsområde, Solberga köpcentrum, som ligger drygt 4,5 km söder om 
stadskärnan.
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I Strängnäs tätort är externhandel och handel inom centrumkärnan likvärdiga. 
Det finns liknande typer av butiker i de båda handelscentrumen, i form av mat-
butiker och olika typer av detaljhandel. Eftersom flera invånare i Strängnäs bor 
utanför stadskärnan och inte bor i närheten av kollektivtrafiklägen löses dessa 
resor i dagsläget med egen bil för att utföra sina handelsbehov. För de som bor 
centralt i Strängnäs bör kunna utföra flera av sina inköp med cykel eller till fots. 
För vissa större inköp kan dock bil behövas.

VIKTIGA STRÅK OCH PLATSER
Det finns många viktiga stråk och platser i Strängnäs stads stadskärna, både för 
transporter och rekreation, se Figur 6. Nedan ges en beskrivning av respektive 
stråk och plats. 

1

2

35

4
6

7

8

9

10

Stråk

Plats

11

12

13

Figur 6.  Översiktskarta som visar viktiga stråk och platser i Strängnäs stads stadskärna. 
Karta: Strängnäskartan - redigerad av Tyréns. 

1� TRÄDGÅRDSGATAN

Ett viktigt stråk för centrumutvecklingen och affärslivet i Strängnäs är Trädgårds-
gatan. En stor del av affärerna i centrum ligger längs Trädgårdsgatan och det finns 
goda möjligheter för gående och cyklister att röra sig längs sträckan. Bilar har 
möjlighet att köra på Trädgårdsgatan, sträckan Storgatan - Källgatan, då sträckan 
är enkelriktad i sydöstlig riktning, från Storgatan mot Källgatan. Inlastning till 
dagligvarubutiker och detaljhandel kan enbart nås via Trädgårdsgatan, varför det 
finns behov för viss leveranstrafik att köra på Trädgårdsgatan. 

Det har genomförts ett antal utredningar om Trädgårdsgatans utformning och 
funktioner. Under 2012 byggdes gatan om och reglerades som gångfartsområde 
med markerad kantstensparkering längs norra sidan. Regleringen gångfartsom-
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råde betyder att motorfordon enbart får framföras i gångfart, att fordon enbart får 
parkera på utmärkta parkeringsplatser samt att fordonsförare har väjningsplikt 
mot gående. Under september 2020 genomfördes en omreglering av Trädgårdsga-
tan. Gångfartsområdet togs bort och ersattes med enkelriktning av gatan mellan 
Storgatan och Källgatan. I samband med omregleringen infördes stannande- och 
parkeringsförbud samt en lastplats. 

Det råder delade meningar om gatans funktion idag. Ett argument som ofta lyfts 
fram för att fortsatt ha parkeringsplatser längs en centrumgata är att det ökar 
omsättningen för handlare. Det finns viss litteratur kring detta som motsäger 
detta faktum. Se kapitel ”Strategier och åtgärder- Parkering”.

Vid vissa tillfällen väljer bilister dessutom att felparkera på Trädgårdsgatans södra 
sida för att göra ett ärende till någon affär. Beteendet bedöms som invant, då flera 
bilar stod felparkerade vid platsbesök och det har nämnts som ett återkommande 
problem.

Figur 7.  Trädgårdsgatan, sträckan Storgatan - Källgatan. Foto: Tyréns

2� GYLLENHJELMSTORGET

Gyllenhjelmstorget är en del av Trädgårdsgatan och det primära handelsstråket i 
Strängnäs. Det finns ingen möjlighet att köra bil mellan Källgatan och Järnvägs-
gatan över torget, då det är fysiskt avstängt med planteringskärl och påkörnings-
skydd.

Vid torget ligger bland annat restauranger, café, hotell och affärsgalleria. På torget 
finns det även platser upplåtet för torghandel. Torghandel är tillåtet varje dag mel-
lan kl. 08-21. Idag är användningen dock liten, även om det finns flera som har 
tillstånd att genomföra torghandel. Kommunen arbetar för att få flera att bedriva 
torghandel för att få mer liv och rörelse på Gyllenhjelmstorget. Platsen kan nyttjas 
för olika typer av evenemang som kräver en stor plan yta.

Torget är bilfritt, så när som på den sydöstra sidan där det finns viss parkering för 
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rörelsehindrade och korttidsparkeringar med maximal parkeringstid 15 minuter.

Figur 8.  Gyllenhjelmstorget. Foto: Tyréns

3� STORGATAN

Storgatan utgör ett sekundärt handelsstråk i staden, vid sidan om Trädgårdsgatan 
och Gyllenhjemstorget. Längs den östra delen av Storgatan finns det flera mål-
punkter i form av restauranger, butiker och gym. Storgatan är dessutom ett vik-
tigt bilstråk för att nå Eskilstunavägen och gatan utgör också en koppling mellan 
centrum och hamnen. Storgatan leder även till Strängnäs domkyrka och Tosterön 
vilket gör att mycket biltrafik nyttjar vägen.

Figur 9.  Storgatan. Foto: Tyréns

Det finns trottoarer och gångvägar längs hela Storgatan. Cykelväg finns från 
Eskilstunavägen fram till korsningen med Järnvägsgatan. Därefter är cyklister 
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hänvisade till att cykla i blandtrafik fram till korsningen med Kyrkogatan och ned 
i backen mot Tosteröbron. Det finns dock en bakväg för cyklister längs vattnet på 
Norra Strandvägen för cyklister som vill undvika Storgatan.

Kantstensparkering finns på flera platser utmed Storgatan. Maximal parkerings-
tid uppgår till 2 timmar under vardagar kl. 08-18 samt lördagar kl. 08-15. Par-
keringen bedöms utnyttjas frekvent dagtid. Regleringen på parkeringsplatserna 
medger också att de utnyttjas under kvällar och helger. 

Figur 10.  Parkeringsplatser utmed Storgatan. Foto: Tyréns.

4-7� HUVUDSTRÅK MOT STADSKÄRNAN

In mot Strängnäs stads stadskärna så finns det ett antal stora huvudstråk som 
leder in mot stadskärnan. Huvudstråken är ofta kopplade till motorfordonstrafi-
ken, vilket har varit styrande i stadsplaneringen under efterkrigstiden.

De stora huvudstråken som identifierats är:

 • Nygatan (4).

 • Eskilstunavägen (5).

 • Södertäljevägen/ Rådmansgatan/ Källgatan (6).

 • Enköpingsvägen/Tosteröbron (7).

I en stad så kombineras stora huvudstråk för biltrafik ofta med huvudstråken för 
gående och cyklister. Detta eftersom gående och cyklister inte vill bli flyttade till 
sekundärstråk i vägnätet. Att bli flyttad till ett sekundärstråk kan uppfattas som att 
gående och cyklister blir undanträngda till mer osäkra/otrygga platser. Av denna 
anledning ligger ofta stora gång- och cykelstråk utmed stora vältrafikerade bilvä-
gar.

De stora huvudstråken hanterar stora mängder av trafik och bör framför allt leda 
till parkeringsanläggningar som kan hantera mycket fordon. Exempelvis så leder 
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Nygatan till parkeringsanläggningen för bilar vid Galleria Präntaren och Eskil-
stunavägen leder till parkeringsanläggningen vid Västervikstorget.

Det ska vara enkelt för besökare att kunna ställa sitt fordon på en plats som kan 
ligga utanför stadskärnan och fortsätta till fots i stadskärnan.

Inom stadskärnan finns även stora huvudstråk, så som Trädgårdsgatan vilket är 
den stora affärsgatan. Trädgårdsgatan längs Hospitalsgatan och upp mot Storgatan 
är ett viktigt stråk. Längs gatan blir det därmed ett stort gångstråk som utnyttjas 
flitigt.

8-10� VIKTIGA STRÅK MOT HAMNEN/MÄLAREN

Det finns tre stora stråk för motorfordon och gående som leder mot Mälaren från 
stadskärnan och Resecentrum Strängnäs:

 • Eskilstunavägen/Storgatan (3) (5). 

 • Källgatan (8).

 • Nicandergatan/Trädgårdsgatan/Järnvägsgatan (9) (1) (10).

Längs Nicandergatan finns det inte några cykelvägar, vilket kan betyda att cyklis-
ter väljer att cykla i blandtrafik eller väljer alternativa vägar.

Längs Källgatan finns det separerad cykelväg förutom längs en viss sträcka på 
Källgatans norra sida där cykling får ske i blandtrafik fram till Storgatan. Källga-
tan är dubbelriktad på en viss sträcka då det finns angöringar till parkeringsplats. 
I övrigt är Källgatan enkelriktad i södergående riktning, mellan Nygatan och Stor-
gatan.

Längs Eskilstunavägen finns cykelväg på båda sidor på sträckan mellan Bondega-
tan och Trädgårdsgatan. I övrigt finns cykelväg på ena sidan vägen.

I hamnen finns det flera målpunkter som är viktiga för allmänheten. Med anled-
ning av detta är det viktigt att det finns bra och tydliga sätt att ta sig till hamnen 
från centrala stadskärnan.

11� REGEMENTSGATAN

Regementsgatan kopplar ihop centrala Strängnäs med P10-området, som tidi-
gare nyttjades av Försvarsmakten. Gatan hade en historiskt viktig funktion då det 
körde militärtransporter på den, därav gatans bredd på 11 meter. Då regementet 
i Strängnäs har avvecklats och området nu planeras för bostäder har gatan fort-
satt en viktig koppling mot centrum. Utbyggnad av Norra staden kan leda till att 
Regementsgatan blir en viktig koppling in mot stadskärnan.
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12� STORGATAN - STRANDVÄGEN - NABBGATAN - TULLGATAN

Stråket Storgatan - Strandvägen - Nabbgatan - Tullgatan är ett viktigt stråk för 
boende utmed Nabbgatan då de kan ta sig söderut mot Mariefredsvägen men 
även in mot Strängnäs stads stadskärna. Det är dessutom ett attraktivt och vik-
tigt stråk för gående och cyklister utmed Mälarens kant. Stråket utnyttjas som en 
smitväg av bilburna trafikanter från och mot Tosteröbron som inte väljer att köra 
igenom centrum via Storgatan för att ta sig mot Ulvhäll och Mariefredsvägen.

Figur 11.  Nabbgatan. Foto: Tyréns.

Boende utmed Nabbgatan har reagerat på höga fordonsflöden och hastigheter. 
Utmed Strandvägen ligger dessutom Europaskolan, vilket är en gymnasieskola. 
Kommunen har arbetat med hastighetssänkande åtgärder på Nabbgatan, bland 
annat i form av dynamiska hastighetsskyltar, där åtgärderna inte bedöms ha fått 
önskad effekt.

13� DOMKYRKOBERGET

I östra delen av Strängnäs stads stadskärna ligger Domkyrkoberget med Strängnäs 
domkyrka. Platsen är en stor målpunkt ur ett kulturellt perspektiv med besökande 
till stiftet och domkyrkan. Många besökare till Domkyrkoberget använder sig av 
bil för att ta sig till och från platsen, varför behov av goda angöringsmöjligheter 
och parkeringar föreligger. Idag finns en parkeringsplats på Djäkneplan som till 
stor del används av kyrkans besökare. 

Från stadskärnan nås Domkyrkoberget via bland annat Gyllenhjelmsgatan, vilket 
är ett viktigt gång- och cykelstråk till Domkyrkoberget. Det är viktigt att stråket 
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fortsatt är inbjudande och attraktivt för gående och cyklister mellan stadskärnan 
och Domkyrkoberget.

Det pågår ett arbete med detaljplan i området, Projekt Domkyrkoberget. En 
gemensam avsiktsförklaring tecknades 2019 mellan bland annat kommunen och 
stiftet. Domkyrkoberget räknas som ett av Strängnäs största besöksmål och pla-
nen med projektet är att fortsatt utveckla platsen ur ett kulturellt och turistiskt 
perspektiv. Ett förslag på utformning av området har tagits fram där planer kring 
trafik och parkering tagits fram.
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3. GÅNGTRAFIK
I Strängnäs stads stadskärna finns det gångbanor och trottoarer längs samtliga 
huvudgator, lokalgatorna i centrum och längs de flesta större villagatorna. I cen-
trala stadskärnan är fotgängare och cyklister prioriterade enligt kommunens 
framtagna trafikstrategi. Det märks bland annat på låga motorfordonshastigheter 
och hastighetssäkrade passager.

Exempelvis har Trädgårdsgatan varit reglerad som gångfartsområde, del av Gyl-
lenhjelmstorget är avstängd för biltrafik till fördel för gående och cyklister, samt 
att korsningarna Storgatan/ Östra Strandvägen och Gyllenhjelmsgatan/ Hospitals-
gatan är reglerade som gångfartsområden, se Figur 12.

Figur 12. Skyltade hastigheter i centrala Strängnäs. Bildkälla: NVDB. 

I kommunens resvaneundersökning från 2012 så uppgick andelen gående till 17 
%. Andelen gående är sannolikt högre under sommarhalvåret och vid fint väder.

På de platser det finns cykelbana är denna ofta gemensam med de gående. Detta 
ställer krav på att cykelbanorna har tillräcklig bredd för att inte konflikter ska 
uppstår mellan gående och cyklister.
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KORSNINGSPUNKTER
Då det finns gott om möjligheter för gående att ta sig fram utmed vägnätet så ökar 
även behovet av platser där de gående kan korsa vägnätet. För att ha hög tillgäng-
lighet och trygghet är det viktigt att dessa korsningspunkter är hastighetsregle-
rade. 

Överstiger biltrafikflödet 600 fordon per timme och vägbredden är över 6 meter 
(Trafikverket, SKL, Boverket, 2015) påverkas framkomligheten för gående nega-
tivt och vägen är att anse som en barriär. Barriäreffekten kan dock minska genom 
att korsningspunkter regleras på olika sätt, förses med mittrefug, är hastighetssäk-
rad eller planskild. 

Barriäreffekter kan primärt uppstå i korsningar längs huvudvägnätet genom 
Strängnäs tätort, så som längs gator som exempelvis Eskilstunavägen samt Söder-
täljevägen. Dessa gator har vägbredder som överstiger 6 meter och biltrafikflöden 
som överstiger 600 fordon/timme under de högst trafikerade timmarna. Dessa 
gator kan då antas ha barriäreffekter för gående och cyklister som vill korsa 
vägarna. Korsningspunkter utmed dessa vägar bör ses över först för att utreda 
om dessa behöver åtgärdas utifrån trafiksäkerhetsaspekter. Särskilda platser som 
kan vara särskilt intressanta att undersöka är korsningspunkter där huvudvägarna 
möts.

Strängnäs kommun har rapporterat in korsningspunkter mellan gående och 
motorfordon i huvudvägnätet i NVDB. Det visar på en god täckning med kors-
ningspunkter i huvudvägnätet i stadskärnan.

Figur 13.  Korsningspunkter i vägnätet. Källa: NVDB.
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SAKNADE LÄNKAR/UNDERDIMENSIONERADE LÄNKAR
Gångnätet i centrala stadskärnan är väl utbyggt, men det finns vissa felande län-
kar som kan byggas ut för att ytterligare komplettera nätet. 

Bredden på Tosteröbrons gång- och cykelbana är för smal vilket kan leda till 
olyckstillbud då gående och cyklister möts. Det finns dock få möjligheter att 
genomföra åtgärder på Tosteröbron enligt de utredningar som har genomförts. 
Att bredda bron eller addera en påhängsbro skulle påverka brons livslängd väsent-
ligt. 

Det finns även gångvägar och trottoarer utmed andra vägar som kan behöva ses 
över då de är underdimensionerade eller behöver byggas om för att bli mer att-
raktiva. Bland annat längs Järnvägsgatan, Storgatan och delar av Trädgårdsgatan 
sydost om stadskärnan. 

Figur 14.  Gångvägar i Strägnäs stads stadskärna som kan behöva ses över. Svart cirkel 
motsvarar geografisk avgränsning för trafikplanen.
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4. CYKELTRAFIK
Strängnäs kommun har en framtagen cykelplan, som antogs av kommunfullmäk-
tige i början av 2017 (Strängnäs kommun, 2017). Cykelplanen är högst aktuell och 
ingår i denna trafikplan som underlag till åtgärder. I cykelplanen återfinns citatet 
nedan. 

I Strängnäs kommun finns det goda möjligheter till cykling, totalt har 70 % av 
invånarna i kommunen mindre än 4 kilometer till en tågstation. Det är ett avstånd 
där cykeln bedöms ha stora möjligheter att konkurrera med bilen som transport-
slag. Det finns alltså stora möjligheter att kombinera cykelresor med tågresor. I 
samband med framtagandet av cykelplanen har en karta tagits fram som visar hur 
stor del av de boende i Strängnäs tätort som kan ta sig till centrum på 10 minuters 
cykling.

Figur 15. Undersökning från Strängnäs cykelplan om hur stor del av tätorten som täcks av 
en radie om 10 minuters cykling från centrum. Karta: Strängnäs cykelplan 2017.

Cyklister behöver separerade cykelbanor utmed hela huvud-
gatunätet vilket brister på vissa platser.

(Strängnäs kommun, 2012b, sida 15)
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I den genomförda resvaneundersökningen från 2012 så uppgick andelen cykelresor 
i Strängnäs tätort till 8 %. Det bör noteras att resvaneundersökningen genomfördes 
i november, vilket då kan påverka hur många som har valt cykeln som färdmedel. 
Under sommarhalvåret är det sannolikt att fler väljer cykeln som färdmedel. Enligt 
Strängnäs kommuns trafikstrategi så minskar andelen cykelresor med omkring 10 
% under vinterhalvåret, något som har att göra med säsongsvariation och försämrad 
väderlek. 

I kommunen finns drygt 50 kilometer cykelvägar, primärt koncentrerat till kom-
munens tre stora tätorter. I tätorterna i kommunen finns det separerad cykelväg 
utmed 63 % av huvudvägnätet för bil. Cykelbanorna är som regel dubbelriktade 
men är ofta gemensamma med gående. Detta ställer krav på att cykelbanorna 
har tillräcklig bredd för att inte skapa konflikter och osäkerhet mellan mötande 
cyklister och med gående. 

I centrala delarna av Strängnäs stad stadskärna finns det primärt cykelvägar utef-
ter:

1. Södertäljevägen

2. Nygatan

3. Rådmansgatan/Källgatan

4. Eskilstunavägen

5. Trädgårdsgatan

6. Storgatan

7. Östra Strandvägen

8. Kyrkogatan

9. Tosteröbron

10.  I hamnen vid Västervikstorget

11.  Norrstacksvägen

12.  Trädgårdsgatan
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Figur 16. Cykelvägar i Strängnäs stads stadkärna. Karta: Strängnäs kommun - redigerad av 
Tyréns.
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I Strängnäs tätort har undersökningar genomförts för att pröva cykelns konkurrens-
kraft mot exempelvis bil och kollektivtrafik på ett par reserelationer med hjälp av 
restidskvoter (Strängnäs kommun, 2012b). Detta test visade på att cykeln har en god 
konkurrenskraft mot bil och kollektivtrafik då det går snabbare att cykla inom staden 
än att ta bilen eller åka kollektivt. Det visar på att cykeln är ett konkurrenskraftigt val 
jämfört med bilen för de personer som kan cykla och att fler skulle kunna cykla. I 
stora delar av cykelvägnätet är gång- och cykeldelen separerade med en målad väg-
linje, även om det på vissa sträckor förekommer gemensamma gång- och cykelvägar. 
Det finns ingen särskild vägvisning för cykelvägnätet idag, vilket kan göra det svårare 
för cyklister att orientera sig i staden.

Figur 17.  Kommunala medarbetare på cykel. Foto: Strängnäs kommun.

SAKNADE LÄNKAR
På samma sätt som för många andra centrala stadskärnor finns det problem med 
felande länkar i cykelvägnätet i Strängnäs stads stadskärna. Detta innebär att 
cykelvägnätet kan upplevas som otydligt och osammanhängande på vissa platser. 
I kommunens cykelplan som togs fram 2017 finns förslag på kompletteringar av 
cykelvägnätet. För Strängnäs stads stadskärna återfinns 6 felande länkar som har 
lyfts upp i samband med cykelplanen, se länk 1 till 6 nedan och i Figur 18, dessa 
kan ligga utanför trafikplanens geografiska avgränsning till viss del. Dessa har 
kompletterats med ytterligare tre saknade länkar som har identifierats i arbetet 
med trafikplanen.

1. Storgatan, delen Järnvägsgatan - Östra Strandvägen

2. Järnvägsgatan, delen Storgatan - Nygatan

3. Trädgårdsgatan/Mariefredsvägen, delen Järnvägsgatan - kyrkogården

4. Nicandergatan, delen Nygatan - Trädgårdsgatan
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5. Höjdgatan/Tullgatan, delen Nygatan - Nabbgatan

6. Norra Strandvägen, från Tosteröbron in mot centrum

7. Hospitalsgatan. Bilväg med trottoar idag men det finns behov att kunna 
cykla längs den. En tydlig cykelväg saknas.

8. Tosteröbron, idag för smal gång- och cykelväg på bron,
Utöver de saknade cykellänkarna upplevs dessutom gång- och cykelvägen på 
Tosteröbron, som smal idag, med en bredd som uppgår till 3 meter. Möjligheten 
finns dock inte att bygga ut gång- och cykelvägen av byggnadstekniska skäl och 
för brons livslängd.

Det finns i nuläget ingen tydlig vägvisning och skyltning av stråk och det finns 
inte heller något utpekat huvudcykelvägnät. På vissa platser kan också den fysiska 
tillgängligheten behöva ses över för cykelstråken, det kan handla om utform-
ningen av infrastruktur.
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Figur 18. Saknade cykellänkar i stadskärnan. Ortofoto: Strängnäs kommun, redigerad av 
Tyréns. Svart cirkel motsvarar geografisk avgränsning för trafikplanen.
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5. KOLLEKTIVTRAFIK

UTBUD
Kollektivtrafiken inom Strängnäs tätort består av stadsbusslinje 1-3. I utgångs-
punkten har de olika linjerna timmestrafik, men på de sträckor där linjerna har 
parallell eller delvis parallell körväg motsvarar detta halvtimmestrafik. Samtliga 
stadsbusslinjer trafikerar Strängnäs station med möjlighet till byte till regionbuss 
och tåg. Det finns inte tillgång till servicelinjer eller liknande i stadskärnan. 

Sundby

Dammen

Eldsund

Tosterö
Linje 1
Linje 2
Linje 3
Annan linjesträckning
(vissa turer)

Figur 19. Karta över stadsbussarnas linjesträckningar och Strängnäs station. Karta redige-

rad av Tyréns.
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Tabell 2. Stadsbusslinjernas trafikering. Källa: Sörmlandstrafiken.

LINJE LINJESTRÄCKNING ANTAL 
AVGÅNGAR 

VARDAG

ANTAL 
AVGÅNGAR 

LÖRDAG

ANTAL 
AVGÅNGAR 

SÖNDAG

1 Sundby - Dammen 16-17 7 7

2 Eldssund - Dammen 17 6 6

3 Tosterö - Eldsund 17 6 6

Stadstrafikens Linje 1 trafikerar med 60 minuters turtäthet på vardagarna fram till 
eftermiddagarna då turtätheten ökar till 30 minuter. Turtätheten för Linje 2 varie-
rar mellan 30 och 60 minuter på vardagar. Linje 3 har en turtäthet som varierar 
mellan 15 och 60 minuter beroende på vilka turer som körs.

Figur 20. Kollektivtrafik. Foto: Strängnäs kommun.

För resor utanför tätorten finns ett antal regionala linjer eller expressbusslinjer 
(linjenummer 700 och uppåt) som går till Eskilstuna, Södertälje och Enköping/
Uppsala. Det finns även tågtrafik som ansluter mot Stockholm och Eskilstuna 
från Strängnäs station. 

Utöver detta finns det också ett antal lokala landsbygdslinjer (300-linjer) och skol-
skjutslinjer (600-linjer). 
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UPPTAGNINGSOMRÅDEN
För medelstora städer brukar ett godtagbart gångavstånd till hållplats uppgå till 5 
minuter, vilket motsvarar ungefär 400 meter. Som visas i Figur 21 så täcks stads-
kärnan till stor del av de hållplatslägen som finns idag. Det är vissa punkter i den 
södra delen av stadskärnan som inte täcks av någon hållplats. På vissa platser kan 
antalet hållplatser ses som väl tilltaget och möjlighet att glesa ut bland hållplat-
serna kan finnas.

Tingshuset
Präntaren

Vasaskolan

Eskilstunavägen
Stora torget

Figur 21. Hållplatsernas upptagningsområden i Strängnäs tätort, med radie 400 meter. 
Hållplatserna i stadskärnan är namnsatta. 

Inne i stadskärnan finns 5 busshållplatser vilka ligger utmed Eskilstunavägen, 
Rådmansgatan, Järnvägsgatan, Nygatan och Storgatan, se Figur 21.

Hållplatsen Tingshuset är den mest använda hållplatsen i centrala Strängnäs med 
ett genomsnittligt antal påstigande på omkring 280 resenärer per dag. För reste-
rande hållplatser inom centrum ligger genomsnittligt antal påstigande under 100 
resenärer, (Sweco, 2019). I kommunen är det bara tågstationerna som har mer 
påstigande resenärer i kollektivtrafiken.
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RESANDESTATISTIK
I den framtagna resvaneundersökningen som är från 2012 var andelen kollektiv-
trafikresenärer 8 %. Svarsfrekvensen i resvaneundersökningen var låg, vilket kan 
ge något missvisande svar. För att nå målen med hållbara resor så behöver ande-
len kollektivtrafikresor öka.

Viss resandestatistik finns att tillgå för stadstrafiken. Statistiken, som är framtagen 
2019, visar på omkring 1800 påstigande under vardagar, 400 per lördag och 300 
per söndag. Linje 1 är den linjen som har störst antal resande av de tre linjerna. 
Den största andelen av resandet sker av skolelever, följt av vuxna. 

Skolelever dominerar resandet med kollektivtrafiken, enligt en utredning som 
Sweco tog fram 2019, och står för drygt 50 % av trafiken. Drygt 30 % av resernä-
rerna använda periodkort för vuxna eller Movingobiljett vilket kan översättas till 
arbetspendlande med buss, alternativt gymnasieungdomar som pendlar till gym-
nasieskolor i Nykvarn eller Södertälje. 17 % av biljetterna är enkelbiljetter.

Figur 22. Antal påstigande per biljettkategori i lokaltrafiken. Bildkälla: Sweco, 2019.

Dagens tidtabeller för busstrafiken är kopplade till start- och sluttiderna i sko-
lorna vid Eldsundsviken och Sundby Park. En viktig anslutning för busstrafiken 
är den mot den regionala tågtrafiken som kopplar samman Strängnäs med Stock-
holm och Eskilstuna. Busstrafikens tidtabeller ska kopplas samman med tidtabel-
len för Svealandsbanan, vilket kan ge behov av ökad turtäthet för att få en bra 
matchning mellan buss och tåg. Detta kan leda till att kollektivtrafikandelen av 
resorna ökar.
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I centrala Strängnäs (jämfört med hela tätorten Strängnäs) är det primärt Rese-
centrum, Tingshuset, Präntaren och Stora torget som har störst antal resande. 

Resecentrum

Sundby

Dammen

Eldsund

Tosterö Linje 1
Linje 2
Linje 3

Vasaskolan

Tingshuset

Präntaren

Eskilstunavägen

Stora torget

Figur 23. Tv. Påstigande per hållplats i stadskärnan fördelat efter tidpunkt och område. 
Källa: PM Trafikutredning Strängnäs, Sweco, 2019. Th. Hållplatsernas lokalisering. 
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6. BILTRAFIK
Enligt framtagen resvaneundersökning från 2012 så uppgår två tredjedelar av 
resorna inom Strängnäs tätort med bil. Många av bilresorna är korta, kortare än 3 
km vilket betyder att de i viss mån skulle kunna ersättas med andra färdmedel så 
som gång eller cykling. I kommunens trafikstrategi nämns också att kommunens 
bostadsområden är uppbyggda i enklaver. Det vill säga att bostadsområdena inte 
har någon direkt anslutning till nästa område. Det är något som kan betyda att 
motorfordonstrafiken blir hög av denna andel, då det ger upphov till onödiga bil-
resor.

Bilen har varit norm i samhällsplaneringen under en längre period, vilket ofta 
märks i städer då framkomligheten för biltrafik ofta är god och försöker man 
minska framkomligheten kan det stöta på problem.  Detta är även fallet i Sträng-
näs där gator från 70- och 80-talet bedöms som överdimensionerade idag. Några 
exempel på gator som bedöms ha överdimensionerade sektioner är Regementsga-
tan, Trädgårdgatan och i viss mån Storgatan.

Genom att ha raka och breda, och i många fall överdimensionerade, gator leder 
ofta till problem med hastighetsöverträdelser vilket i sin tur kan öka risken för 
olyckor. I centrala Strängnäs består vägnätet bland annat av en förbifart (Kilen-
vägen/ Västerportsvägen), ett antal huvudgator samt lokalgator. Det finns ingen 
uttalad centrumring i stadskärnan.

 • Röd väg - huvudleder

 • Grön väg - huvudgator, ej huvudled

 • Blå väg - lokalgator

Figur 24. Klassificering av vägnät i stadskärnan.
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Synsättet på bilen har kommit att börja förändras och bilens ställning förändras 
och försvagas vilket ökar möjligheterna för andra färdmedel att ta större plats. 
Trafikgrupper så som gående och cyklister får högre prioritering vilket kan för-
bättra folkhälsan om det leder till att människor väljer att gå eller cykla istället för 
att åka bil.

Det förekommer flera cirkulationsplatser i Strängnäs stads stadskärna, men inga 
fyrvägsstopp eller liknande. I huvudsak gäller högerregeln inom tätorten vilket 
upplevs fungera bra. Hastighetsgränserna uppgår primärt till 30 eller 40 km/h 
(bashastighet inom tätort). I stadskärnan är hastighetsbegränsningen primärt 30 
km/h med undantag för Nygatan som har hastighetsbegränsning 40 km/h. En del 
av Östra Strandvägen är reglerad som gångfartsområde. Trädgårdsgatan är inte 
längre reglerad som gångfartsområde utan har hastighetsbegränsning 30 km/h.

I praktiken innebär detta att om det är utrymmesbrist längs en gata så ska gående 
och cyklister prioriteras framför bilister.

Figur 25. Resultat trafikmätningar på vägar i Strängnäs tätort. 
ÅDT - Årsdygnstrafik 
FM - Förmiddag 
EM - Eftermiddag

Som visas på flödeskartan så är det vissa vägar inom stadskärnan som är hårt 
belastade av trafik. Det är primärt huvudgatorna som har de höga flödena. Lokal-
gator i stadskärnan så som Järnvägsgatan och Källgatan har lägre flöden vilket är 
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rimligt. I de trafikmätningar som genomförts på vägar som ingår i stadskärnan är 
medelhastigheterna varierande. På vissa platser ligger de under skyltad hastighet 
och på vissa platser är de högre än skyltad hastighet. De platser som har högre 
medelhastighet än skyltad är vissa av huvudgatorna i stadskärnan, där det finns 
gott om utrymme för motorfordonstrafiken.

TOSTERÖBRON
Tosteröbron är en broförbindelse mellan Tosterön och Strängnäs stads stadskärna. 
Bron är relativt smal idag och har ett kapacitetstak på hur mycket trafik som den 
kan tåla. Bron ger även upphov till viss köbildning under maxtimmarna och då 
broöppningar förekommer för att släppa förbi båttrafik. Under sommarhalvåret 
sker broöppning en gång i timmen, under vinterhalvåret så sker broöppning efter 
anmälan från båtarna. Broöppningarna varar i drygt 10 minuter. Diskussioner har 
pågått om behoven att se över tider för broöppning, något som kan bli aktuellt på 
sikt. Trafikflödet på bron idag uppgår till drygt 5800 fordon/dygn. 

Det pågår ett arbete med ett planprogram för Södra Tosterön. I programmet har 
en översyn av tidigare utförda trafikutredningen för Tosteröbron genomförts. 
Utredningar har genomförts av (Grontmij 2008), (Atkins 2011) och (Ramboll 
2017). Det område som ska exploateras kan göra detta med omkring 400 bostä-
der. I utredningen 2008 togs åtgärdsförslag för bron fram, se figur nedan.

Figur 26. Förslag på scenarier som hämtats från planprogram för Södra Tosterön, 2020.

I utredningen av Ramböll togs ett teoretiskt maxflöde fram för hur mycket tra-
fik som kan trafikera bron, under förutsättning att köbildningen på Storgatan 
inte sträcker sig längre än till korsningen med Järnvägsgatan. Resultatet landade 
på 8400 - 9300 fordon/dygn. Vid framtagandet av det teoretiska maxflödet har 
enbart punkt 2 ovan genomförts.



 32 Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Bilaga nulägesanalys Nulägesanalys

För exploateringen har en uppskattning av trafiken genomförts för planprogram-
met för att undersöka hur mycket trafik som kan tillkomma. I beräkningarna har 
det testats med antingen 3 eller 5 bilresor per hushåll och dygn för att se hur den 
tillkommande trafiken kan påverka det teoretiska maxflödet. Vanligtvis ligger 
antalet resor per hushåll på omkring 3 bilresor per dygn i Strängnäs.

Lågt räknat: 3 * 400 = 1200 tillkommande bilresor/dygn

Högt räknat: 5 * 400 = 2000 tillkommande bilresor/dygn

Om detta läggs till redan befintlig trafik på Tosteröbron kan flödet uppgå till 
mellan 7000 - 7800 bilresor/dygn. Det ligger under det teoretiska maxflöde som 
Ramböll tog fram i sin utredning 2017. Det betyder att det finns möjligheter att 
exploatera mer på Tosterön. Genomförs fler av de föreslagna åtgärderna enligt 
ovan betyder det att det teoretiska maxflödet kan bli högre.

Vid en eventuell ny påfart mot riksväg 55 kan bostadsexploateringen på Tosterön 
utökas. Kommunen har möjlighet att se över Tosteröbrons broöppningstider, möj-
lighet att enkelrikta trafiken över bron eller enbart tillåta busstrafik att köra över 
bron.

BILTÄTHET OCH BILINNEHAV

Statistik för de senaste 10 åren visar att antalet bilar per invånare i Strängnäs 
kommun har ökat stadigt över tid för att sedan vända efter 2017 och börjat 
minska. År 2019 fanns det omkring 520 bilar per 1000 invånare i Strängnäs 
kommun. 

496
498

500

506
509

512
517

521

528
525

521

480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Biltäthet

Figur 27.  Antal bilar per 1 000 invånare i Strängnäs kommun. Källa: SCB 2020. 
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7. PARKERING
Det finns parkeringsplatser i stadskärnan för bil, och cykel (som behandlas under 
kapitel Cykel). Parkeringsplatserna ägs primärt av Strängnäs kommun, även om 
det också finns parkeringsplatser som ägs av privata markägare. 

BILPARKERING

UTBUD

I centrala stadskärnan och östra delen av centrum finns det 1 269 parkeringsplat-
ser (Strängnäs kommun, 2015). Beläggningsgraden uppgick till cirka 57 %.

I stadskärnan finns det totalt 793 parkeringsplatser, varav:

 • 481 platser är allmänna,

 • 246 platser är kundparkeringsplatser,

 • 66 platser tillhör kommunhuset.

En beläggningsstudie genomfördes under 2013-2014 för de större parkeringsy-
torna i Strängnäs stads stadskärna, se Tabell 3 och Figur 28 nedan. Då belägg-
ningsstudien är några år gammal kan beläggningarna har förändrats.
Tabell 3. Resultat av beläggningsstudie 2013-2014.

NR NAMN ANTAL PARKE-
RINGSPLATSER

BELÄGG-
NING

ANDEL SOM ÅKT 
KORTARE ÄN 3 KM

1 Västervikstorget 170 36 % 36 %

2 Kommunen 95 63 % 31 %

3 ICA, Lidl, Präntaren 246 54 % 40 %

4 Stora Torget 40 33 % 54 %

1

32

4

P-hus
Präntaren

Figur 28.  Större parkeringsytor/anläggningar i Strängnäs stads stadskärna. 
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I trafikstrategin har parkeringssituationen lyfts upp. Då stadskärnan har gott om 
parkeringsplatser och beläggningsgraden är relativt låg bedöms det inte föreligga 
några stora problem med att hitta parkeringsplatser. Lokalt kan vissa parkerings-
anläggningar vara fullbelagda. I en parkeringsutredning för Strängnäs stad som 
genomfördes 2015 identifierades det att parkeringsplatserna vid kommunhuset 
skulle kunna användas för samutnyttjande nattetid (kl 17-08) då parkerings-
platserna enbart används dagtid. Vissa parkeringsanläggningar kan sannolikt ha 
högre beläggning under vissa säsonger. Exempelvis kan parkeringen Västervik-
storget antas ha högre beläggning under sommarhalvåret då området kring ham-
nen har högre aktivitet under sommaren med besökare till stadskärnan eller båtä-
gare som parkerar på Västersvikstorget då de är ute med sina båtar. Även besökare 
till Multeum och Visholmen väljer ofta att parkera på denna parkeringsplats, då 
det finns begränsade möjligheter för annan parkering.

Längs Trädgårdsgatan finns det kantstensparkering på den sydvästra sidan. Trots 
att det finns lediga parkeringsplatser på parkeringsanläggningen Präntaren (som 
nås via Nygatan) finns det bilister som väljer att felparkera längs Trädgårdsgatan 
för att utföra ärenden i affärerna. Något som uppmärksammades vid platsbesök 
och har beskrivits av tjänstepersoner på Strängnäs kommun. En möjlig anledning 
till detta kan vara att utformningen på platsen inte har förändrats från tidigare 
regleringar av gatan. Av denna anledning kan vissa fortsatt tycka att det är okej att 
parkera på platsen.

På Västervikstorget finns det även reserverade ställplatser för husbilar och lik-
nande. Det har förts diskussioner om dessa platser ska flyttas bort från parke-
ringen till en annan plats för att frigöra parkeringsplatser. 

Vid Strängnäs resecentrum finns det ett stort antal parkeringsplatser och belägg-
ningen är oftast låg. Det rör sig om 300 parkeringsplatser utomhus och 130 plat-
ser i garage.

I anslutning till Domkyrkoberget finns även en parkeringsplats på Djäkneplan. 
Denna parkeringsplats inventerades inte i den parkeringsstudie som genomför-
des 2015. Dock bedöms denna parkeringsplats tidvis ha hög beläggning, särskilt 
i anslutning till aktiviteter som pågår på Domkyrkoberget. I arbetet med Projekt 
Domkyrkoberget är det viktigt att parkeringsmöjligheterna ses över i området.

REGLERING

I Strängnäs tätort är parkeringsplatser tidsreglerade. Majoriteten av parkerings-
platserna i Strängnäs stads stadskärna är tidsbegränsade med parkeringsmöjlighet 
upp till 2 timmar. I vissa delar av stadskärnan finns det parkeringsplatser som har 
tidsbegränsad parkering upp till 4 timmar. På Västervikstorget finns det en del av 
parkeringsplatserna som medger längre parkeringstider, både 24 timmar och 72 
timmar. 

Det finns ingen parkeringsavgift i Strängnäs stads stadskärna, förutom vid Rese-
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centrum. På övriga platser regleras parkeringen med parkeringsskiva för att öka 
omsättningen av parkeringsplatserna. Att reglerna efterföljs bevakas av parke-
ringsvakter.

CYKELPARKERING
Inom Strängnäs stads stadskärna finns det över 300 cykelparkeringsplatser (inom 
trafikplanens geografiska avgränsning), varav majoriteten är av typen framhjul-
sparkering. Det finns vissa cykelparkeringar som medger parkering med fastlås-
ning i ramen. 

Figur 29.  Cykelparkering i Strängnäs. Foto: Strängnäs kommun.

Cykelparkeringarna är väl spridda i stadskärnan, med störst koncentration till 
Trädgårdsgatan och Gyllenhjelmstorget där de stora handelsstråken finns. Cykel-
parkering finns även vid kommunhuset, Västervikstorget och hamnen.

Figur 30.  Cykelparkeringar i stadskärnan. Karta: Strängnäs kommun.
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PARKERING FÖR MC OCH MOPEDBILAR
I en parkeringsutredning inom kommunen (Strängnäs kommun, 2015) genom-
fördes en inventering 2015 vilken visade att det inte fanns några särskilda parke-
ringsplatser för MC.

Idag finns det reserverade parkeringsplatser för motorcykel och moped klass 2 på 
bland annat hamnplanen vid Västervikstorget. I övrigt finns det parkeringsplatser 
för motorcykel i Mariefred. Detta enligt Transportstyrelsens webbtjänst för lokala 
trafikföreskrifter (RDT).

Det lyfts även behov av parkering för mopedbilar och liknande fordon vid skolor 
i Strängnäs stads stadskärna. Ett exempel där detta uppkommit är vid Europasko-
lan. Även vid kyrkans parkering på Djäkneplan har behovet förts fram gällande 
parkering för MC och mopedbilar. Mopedbilar ska parkeras i samma parkerings-
rutor som vanliga motorfordon men om finns det särskilda bestämmelser på par-
keringen så som att enbart personbil klass 1 får parkera gäller detta inte mopedbi-
lar.

PARKERING OCH LADDNING AV ELBILAR
Idag finns två platser i centrala Strängnäs stadskärna där bilister med elbilar kan 
ladda sina fordon. Vid Strängnäs kommunhus (totalt 6 platser för laddning) och 
på Västervikstorget (totalt 4 platser för laddning). Vid kommunhuset finns det 
laddplatser för snabbladdning som är öppna för allmänheten att nyttja. 

SAMMANFATTNING PARKERING
Sammantaget finns det tillgång till parkeringsplatser i Strängnäs stads stadskärna. 
Beläggningen på olika parkeringsanläggningar varierar beroende på årstid och 
dag i veckan och det finns vissa anläggningar och platser som tidvis är fullbe-
lagda, primärt i anslutning till centrumgatorna (så som Källgatan).

Sommartid kan även parkeringen på Västervikstorget och Multeum vara välan-
vända och tidvis kan parkeringen vara fullbelagd. 

Det finns vissa problem med avsiktlig felparkering utmed Trädgårdsgatan där 
bilister parkerar i gångfartsområdet på ej utmärkta parkeringsplatser. Det är ett 
beteende som är känt av tjänstepersoner på kommunen och vid behov brukar 
parkeringsvakten kallas till området.
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8. GODSTRAFIK
Godstrafik förekommer inte i någon större utsträckning i Strängnäs stads stads-
kärna, mer än leveranser till affärer och restauranger i centrum och till vissa före-
tag. De stora flödena med godstrafik går huvudsakligen till och från industriom-
rådena som ligger utanför stadskärnan och rör sig primärt längs E20 och riksväg 
55, dessa vägar är rekommenderade vägar för farligt gods. På E20 går det cirka 
2200 ÅDT tung trafik (mätår 2018) och på riksväg 55 går det 1200 ÅDT tung tra-
fik (mätår 2018).

I de trafikmätningar som har genomförts i stadskärnan ligger andelen tung trafik 
på mellan 1 - 8 % beroende på mätpunkt. Den högsta noteringen är på Eskil-
stunavägen, sträckan mellan Genvägen och Erikslundsvägen vilket är en bit utan-
för stadskärnan. Att ha en låg andel tung trafik i stadskärnan är positivt ur många 
aspekter, bland annat blir nivåerna av buller och vibrationer lägre. Andra fördelar 
är att den upplevda tryggheten intill vägarna blir högre samt att miljön blir bättre 
med mindre mängd avgaser och partiklar. 

Viss godstrafik förekommer på Trädgårdsgatan, sträckan mellan Eskilstunavägen 
och Källgatan, då det ligger affärer längs Trädgårdsgatan som har sin inlastning 
från denna väg.

Det finns lastplatser till verksamheter i stadskärnan vid följande platser:

 • Vid Präntarens garage

 • Dagligvaruhandelns och detaljhandelns lastplats utmed Trädgårdsgatan, nås 
via Trädgårdsgatan

 • Baksidan av Kvarteret Blå Bandet, Röda Korsets lokaler

 • En lastplats på Trädgårdsgatan

Figur 31.  Lastplatser i Strängnäs stads stadskärna.
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Sammanfattningsvis så finns viss godstrafik i stadskärnan. Den nyttjar dock till 
största del huvudgator och centrumringen för att nå sina målpunkter.

Även om Strängnäs inte har problem med godstrafik i stadskärnan finns det ett 
generellt problem med att regional och nationell godstrafik som ska mellan E20 
och riksväg 55 använder det kommunala vägnätet på sträckan mellan trafikplat-
serna Biskopskvarn och Eskilskälla. Detta innebär att kommunens vägnät får ta 
hand om spilltrafik som egentligen ska vara på det statliga vägnätet, vilket påver-
kar trafiksituationen till och från stadskärnan samt området Solberga negativt. 
Anledningen till varför trafiken leds på detta sätt är inte känt, men vägen genom 
Strängnäs är cirka 1,1 kilometer kortare än motsvarande sträcka längs E20/riksväg 
55. Samtidigt tar vägen genom Strängnäs cirka 4 minuter längre tid att köra. 

E20

55

55

Västerportsleden

Kilenvägen

Biskopskvarnsleden

Tra�kplats
Eskilskälla

Tra�kplats
Biskopskvarn

Figur 32. Regional och nationell godstrafik på E20 och väg 55 leds inom Strängnäs via röd 
linje istället för att fortsätta på E20 och väg 55 enligt svart linje. Karta redigerad av Tyréns.
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9. TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige ska utgå från Nollvisionen. Nollvisionen innebär 
att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken men är också en strategi för hur 
säker vägtrafik ska uppnås. Nollvisionen beslutades av riksdagen 1997.

Att eliminera trafikolyckor helt bedöms som mycket svårt, olyckor kan uppstå på 
grund av misstag som kan bero på den mänskliga faktorn eller exempelvis väder-
faktorer. Det är dock möjligt att mildra följderna av olyckorna genom bra plane-
ring och säkrare vägar och fordon.

En av de faktorer som påverkar hur allvarliga trafikolyckor blir är hastigheten. Ju 
lägre hastighet, desto större är chansen att olyckan ska bli lindrig. Med anledning 
av detta är det positivt att vägarna i stadskärnan har låga hastigheter.

Ett uttag från Strada, Transportstyrelsens nationella databas för trafikolyckor, har 
beställts för Strängnäs stads stadskärna. Trafikolyckor som registreras i Strada 
är sådana som kommer polis eller akutsjukvård till känna. Det finns därför ett 
mörkertal om hur många trafikolyckor som faktiskt inträffar. Uttaget har gjorts 
för perioden 2010-2019. År 2020 har inte tagits med i statistiken då denna fortfa-
rande är preliminär. Transportstyrelsen släpper sin officiella statistik först våren 
efter, i detta fall år 2021. Under 2020 kan det även tänkas bli ett något större bort-
fall i inrapporteringen från akutsjukhus, på grund av coronapandemin.

Under tidsperioden har det inträffat 175 trafikolyckor med varierande svårighets-
grad, det motsvarar drygt 20 olyckor per år i Strängnäs stads stadskärna. Se figur 
nedan för uppdelning per år.

Figur 33.  Sammanfattning av trafikolyckor under perioden 2010-2019.
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Enligt statistiken så är det primärt lindriga olyckor som inträffat (61 %), följt 
av måttliga olyckor (35 %) och allvarliga olyckor (4 %). Under tidsperioden har 
ingen dödsolycka inträffat som har registrerats i Strada. Majoriteten av olyckorna 
har skett på det kommunala vägnätet, 75 %. Övriga olyckor har skett på det stat-
liga vägnätet eller på vägar där väghållaren är okänd. Trafikolyckor med okänd 
väghållare kan ofta vara gång- och cykelvägar, där kommunen är väghållare.

Gående och cyklister är de trafikslag som är högst representerade i olycksstatis-
tiken. Gående och cyklister är inblandade i 85 % av trafikolyckorna på ett eller 
annat sätt, antingen i singelolyckor eller i kollisioner med olika typer av fordon. 
Majoriteten är singelolyckor för gående eller cyklister. För gående har många 
olyckor inträffat under vinterhalvåret, där vägomständigheterna kan innebära 
halka på grund av snö och is eller löst grus. 

För olyckor där cyklister har varit involverade finns det olika vägomständigheter 
som har gett upphov till olyckorna. Det kan bland annat vara halka på grund av 
snö och is, löst grus, potthål och liknande. Dock finns det flertalet inrapporterade 
olycksfall där vägomständigheterna inte är kända och det därmed blir komplicerat 
att avgöra anledningen till olyckan.

Trafikolyckorna som har inträffat är av varierande svårighetsgrad, där antalet 
lindriga olyckor är högst representerade följt av måttligt svåra olyckor och allvar-
liga olyckor. Det som sticker ut är en hög andel måttligt svåra olyckor för gående. 
För flera av dessa olyckor har halka på grund av snö och is varit en del av vägom-
ständigheterna, vilket sannolikt betyder att olyckorna är halkolyckor vintertid.

Figur 34. Fördelning svårighetsgrad i trafikolyckor där oskyddade trafikanter är inblandade.

I tätbebyggda områden bedöms då riskerna som störst för oskyddade trafikanter 
att skadas allvarligt. 
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UTBYGGNADSOMRÅDEN
I Strängnäs kommun bor det drygt 36000 invånare. Av dessa bor ca 15000, 42%, i 
Strängnäs tätort. Kommunen har uppvisat en positiv befolkningstillväxt under de 
senaste åren och prognosen är att invånarutvecklingen ska utökas med 50 % inom 
Strängnäs tätort de kommande åren. För att motsvara Länsstyrelsens befolknings-
utredning behöver kommunen växa med omkring 450 personer årligen. Hålls 
denna takt kan befolkningsmängden i kommunen uppnå omkring 45000 invånare 
år 2040 (Strängnäs kommun, 2014). Kommunen har ett mål om att växa med 2 % 
årligen, något som har överskridits de senaste åren. Kommunen överträffar även 
målet i Länsstyrelsens befolkningsutredning. 

Bostadsbeståndet i Strängnäs kommun bestod 2012 av drygt 17800 lägenheter, 
varav drygt 15400 året-runt-boenden. Ungefär 46 % av bostadsbeståndet finns i 
Strängnäs tätort, varav ungefär 62% av bostadsbeståndet är lägenheter. 

I ÖP har det tagits fram beräkningar för att undersöka vilket bostadsbehov som 
föreligger till år 2040. För Strängnäs tätort med omnejd uppgår detta till omkring 
2800 bostäder. Totalt i kommunen uppgår behovet till 5100 bostäder. Utöver detta 
ska viss buffert finnas, vilket gör att omkring 7650 ytterligare bostadsenheter 
behöver byggas till år 2040.

Inom tätorten finns det olika områden som är extra intressanta då det gäller 
utbyggnad av bostäder. Exempelvis finns utbyggnadsplanerna av Norra staden 
som syftar till att dubbla Strängnäs befolkning och utbyggnad av områden på Tos-
terön. På Tosterön ska mindre exploateringar i närtid genomföras så att trafik och 
infrastruktur får möjlighet att utvecklas. På kartan i figur 35 visas en översikt av 
aktuella områden. 

PÅGÅENDE DETALJPLANER I STADSKÄRNAN
I området i och kring Strängnäs stads stadskärna finns det pågående detaljplaner 
som kommer att leda till ökade trafikflöden i staden. Nedan presenteras vilken 
typ av exploatering detaljplanerna omfattar samt deras status per 2020-09-25. 
Detaljplaner som redan har antagits finns inte med i listan. Områdenas lägen 
visas på översiktskartan på nästa sida.

1. Västertull 1 och 2. Detaljplanen omfattar bostäder och handel. Cirka 19 
lägenheter bedöms kunna tillskapas. Planarbetet är vilande.

2. Bonden 11, 12, 14 och Läraren 11. Detaljplanen omfattar bostäder och en 
större utveckling av centrumverksamheter samt eventuell utökning av parke-
ring. Tillgänglighet för godstrafik till Systembolaget och ICA kommer att bli 
en viktig fråga i planarbetet. 

3. Strängnäs 2:1 och Slupen 2 ”Visholmen”. Detaljplanen omfattar kultur och 
rekreation för att kunna skapa en multifunktionell stadspark. Detaljplanen 
har varit ute på samråd.

BEBYGGELSEUTVECKLING
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4. Eldsund 6:16, del av, etapp 3 norr, ”Eldsundsviken”. Utbyggnad av Norra 
staden. Detaljplanen omfattar utbyggnad av bostäder och service. Området 
beskrivs mer detaljerat nedan.

5. Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken”. Utbyggnad av Norra 
staden. Detaljplanen omfattar utbyggnad av bostäder och service. Området 
beskrivs mer detaljerat nedan.

6. Vattentornshöjden. Utbyggnad av bostäder och centrumverksamheter

4
5

3

12

6

Figur 35. Pågående detaljplaner i och i anslutning till Strängnäs stads stadskärna. Numre-
rade områden beskrivs i texten. Karta: Strängnäs kommun.

MER OM NORRA STADEN
Eftersom Sörmlands regemente P10 har lagts ned ska området istället planeras för 
fastigheter och ett nytt bostadsområde. Norra staden som området benämns lig-
ger norr om Strängnäs stads stadskärna och planeras att rymma upp till  
7000 - 16000 invånare fullt utbyggt. Ett planprogram togs fram och godkändes 
2011. Norra staden ska vara en del av Strängnäs stadsutveckling i 50 år. Norra 
staden ska bland annat bestå av bostäder, service och handel samt mindre kontor. 

Programområdet delas av riksväg 55. Norra staden ska byggas med hållbarhets-
perspektiv, det ska genomsyra Strängnäs stadsutveckling. Riksväg 55 kommer 
att skapa en viss barriäreffekt mellan norra och södra delen av Norra staden och 
planskilda korsningar bör anläggas.
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TOSTERÖ
På Tosterön ska det utvecklas med mer bostäder och verksamheter. Mängden 
bostäder uppgår till omkring 1500 nya bostäder föreslås (Atkins, 2011). I en 
bostad antas det bo 2,1 personer/hushåll vilket då motsvarar 3150 invånare för 
exploateringen av Tosterön.

Figur 36.  Tosteröbron. Foto: Strängnäs kommun.

Figur 37.  Utbyggnadsområdena Bresshammar (t.v) och Södra Tosterö (t.h). Källa: Strängnäs 
kommun.

Detaljplanering för vissa områden på Tosterön har redan genomförts, bland annat 
Bresshammar där det planeras för cirka 400 bostäder i Bresshammars skog och 50 
bostäder i lägenheter väster om Karinslund. Viss bostadsbyggnation har startat.

Ett planprogram för Södra Tosterö håller också på att tas fram. I detta arbete 
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undersöks möjligheterna att bygga omkring 400 bostäder. Antalet bostäder som 
kan byggas beror till stor del på vilken kapacitet som Tosteröbron har och om det 
kommer att byggas en ny anslutning mot riksväg 55.

SÖDRA STRÄNGNÄS
Ett detaljplaneprogram har tagits fram för ett område kring golfbanan i södra 
Strängnäs. Området begränsas av Dammen, Djupa Skogen, trafikplats Biskops-
kvarn, E20 och väg 900.

Detaljplaneprogrammet ska föreslå mark för verksamhetsområden längs E20. 
Inom programområdet ska det sammantaget kunna möjliggöras för 600 - 800 
bostäder som beroende på exploateringsgrad motsvarar omkring 1600 - 2200 
invånare. Det är även aktuellt med byggnation av skola och förskolor. Ett gent 
stråk mellan Södra Strängnäs/Finninge mot centrala stadskärnan måste fortsatt 
finnas kvar, för gående och cyklister men även bilister.

I detaljplaneprogrammet föreslås även en ny trafikplats anläggas i Söderledens 
förlängning för att öka tillgängligheten till Strängnäs tätort. Det finns mark reser-
verad för trafikplatsen i gällande översiktsplan. 

Figur 38. Utbyggnadsförslag Södra Strängnäs. Källa: Strängnäs kommun, detaljplanpro-
gram 2017-02-27.
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NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Kommunen har tagit fram en centrumutvecklingsstrategi i vilken det går att läsa 
bland annat:

 • Det har skett olika strukturförändringar inom handeln de senaste 
decennierna med uppbyggnad av externhandelsområden och näthandelns 
intåg på marknaden. Med anledning av det har stadskärnans betydelse 
och funktion som handelsplats försvagats. Forskning visar att bland annat 
platsens attraktivitet är avgörande för framgång och utveckling.

 • Strängnäs stads stadskärna har många kulturella och estetiska värden men 
har tappat mark vad gäller handeln. Det leder till att människor väljer att 
inte besöka stadskärnan utan uträttar ärenden i andra städer eller platser.”

Det finns i nuläget en relation finns mellan Solberga och Strängnäs stads stads-
kärna. I Solberga finns det externhandelscentrum med matbutiker och butiker 
med sällanköpsvaror. Många invånare väljer att ta bilen till Solberga för att 
genomföra sina inköp, då varorna kan vara av skrymmande karaktär samtidigt 
som det är enkelt att ta bilen till Solberga. Det skapar ett stråk mellan stadskärnan 
och Solberga som är viktigt att ta hänsyn till. Längs stråket förekommer primärt 
biltrafik och kollektivtrafik. Det finns även möjligheter att gå och cykla till områ-
det men sträckan är lång. Den uppgår till drygt 4,5 km från Gyllenhjelmstorget. 
Det kan betyda att boende i stadskärnan som väljer att handla i Solberga väljer 
bilen framför att gå eller cykla. Det ökar trafiken och kan leda till att butikerna i 
centrum får ett minskat köptryck.

Kommunen bör inte ses som ensamt ansvariga för centrumutvecklingen utan det 
måste göras i samråd med näringslivet och privata fastighetsägare. Kommunen är 
ansvariga för att upprätthålla helhetsperspektivet på uppbyggnaden av de offent-
liga miljöerna i centrum. Det måste dock till lokaler och affärsidkare som vågar 
satsa på att etablera affärerna. 
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TRAFIKPROGNOS 
För att kunna skapa en uppfattning om hur trafiken utvecklas i Strängnäs stads 
stadskärna framåt har en trafikuppräkning gjorts för gatunätet. Prognosåret för 
trafikuppräkningen har satts till år 2040, vilket även sammanfaller med målåret 
för kommunens översiktsplan och målet för klimatneutralitet. 

TRAFIKVERKETS TRAFIKUPPRÄKNINGSTAL
Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla trafikprogno-
ser för alla trafikslag inom såväl persontrafik- som godstransportsektorn. Syftet 
med dessa s.k. Basprognoser är bland annat att utgöra underlag för samhällseko-
nomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet. De utgör även 
grunden för de nationella och regionala transportplanerna. På regional och lokal 
nivå används trafikprognoser för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensione-
ring av infrastrukturprojekt. (Trafikverket, 2020)

Enligt Trafikverkets Basprognoser för persontrafiken beräknas persontransportar-
betet i Sverige öka årligen med 1,1 % under perioden 2017-2040, vilket motsvarar 
en total ökning på 28 %. Transportarbetet med personbil, som i absoluta tal står 
för den klart största andelen, beräknas öka med 1,0 % årligen vilket motsvarar 
en ökning med 27 % under prognosperioden. Utöver detta så tar Trafikverket 
fram trafikuppräkningstal uppdelat på varje län i Sverige för att få med mer lokal 
utveckling av infrastrukturen.

Att notera är att trafikprognoserna för Strängnäs som beräknas med Trafikverkets 
basprognos är av övergripande karaktär. Detta innebär att denna prognos täcker 
in stora områden i Strängnäs stads stadskärna. Trafikverkets basprognos tar som 
nämnts hänsyn till framtida exploatering och befolkningsökning i området som 
avses. Basprognosen fördelar dock ut trafiktillväxten och befolkningsökning över 
ett större område, oftast ett helt län, och tar alltså inte hänsyn till exakt lokalise-
ring av exploateringarna. Detta innebär att en trafikprognos på denna nivå inte 
lämpar sig för att göra isolerade kapacitetsutredningar i specifika korsningspunk-
ter i vägnätet. Till detta behövs en anpassad prognos för aktuell exploatering. 
Befintlig trafik räknas då upp med hjälp av uppräkningstalen som använts ovan, 
medan nyalstrad trafik beräknas med hjälp av trafikalstringstal och adderas utö-
ver basprognosen. Detta ger en bättre bild av den faktiska trafikmängden lokalt 
kring exploateringsområdet. Detta innebär viss dubbelräkning av trafiken, men 
eftersom trafiken i basprognosen är så pass utsmetad anses denna påverkan vara 
försumbar. (Trafikverket, 2018)

UPPRÄKNING AV MOTORFORDONSTRAFIK
För Södermanland är trafikuppräkningstalet för personbilar under perioden 
2017-2040 1,30. Under perioden kommer trafiken att öka med 30 %. Det motsva-
rar en trafikökning om 1,15 % per år. En ökning med drygt 1 % årligen bedöms 
som en normal trafikökning i en stad av Strängnäs storlek.
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För lastbilar är trafikuppräkningstalet för Södermanlands län 1,47 under perioden 
2017-2040. Det motsvarar en årlig ökning om 1,69 % per år.
Tabell 4. Uppräknad trafik i mätpunkter till prognosår 2040.

GATA MÄTÅR ÅDT MÄTÅR ÅDT 2040

Tosteröbron 2019 6226 f/d 8100 f/d

Järnvägsgatan 2020 1494 f/d 2020 f/d

Nabbgatan 2018 3535 f/d 4650 f/d

Eskilstunavägen 2018 6411 f/d 8990 f/d

Nygatan 2019 3882 f/d 5170 f/d

Södertäljevägen 2019 7599 f/d 10020 f/d 

Källgatan 2019 530 f/d 680 f/d

Storgatan 2017 5100 f/d 6640 f/d

Trädgårdsgatan 2019 719 f/d 950 f/d

Figur 39. Trafikuppräkning för gator där trafikmätningar har erhållits. Karta framtagen av 
Tyréns.



 48 Trafikplan för Strängnäs stads stadskärna
Bilaga nulägesanalys Bebyggelseutveckling

TILLKOMMANDE BYGGNATION - TOSTERÖ
Tosterön ska etableras med ytterligare byggnation i framtiden, något som bland 
annat kommer att leda till ökad biltrafik på bron men även till ökad belastning på 
gång- och cykeldelen av bron som idag är smal och inte möjlig att bygga ut. Det 
har beräknats för att omkring 1500 bostäder kan byggas ut på Tosterösidan, vil-
ket kan ge upphov till drygt 3000 tillkommande bilresor på Tosteröbron (Atkins, 
2011). Beroende på utformning av kommande detaljplaner kan antalet bostäder 
minska.

I Rambölls trafikutredning från 2017 har en kapacitetsutredning genomförts av 
bron för att se hur mycket trafik som kan trafikera bron med vissa förutsättningar 
(broöppning ska fortsatt ske, köbildning får inte blockera korsningen Storgatan - 
Järnvägsgatan). Trafikflödet kan uppgå till omkring 8400 - 9300 fordon/dygn.

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för Södra Tosterö. Planpro-
grammet är inte antaget vid framtagandet av denna trafikplan (2022), men foku-
serar på att undersöka hur mycket byggnation som är möjlig att genomföra på 
Tosterön. I planprogrammet planeras det för omkring 400 bostäder, vilket kan 
generera 1200-2000 tillkommande bilresor. 

Det finns ytterligare en anslutning mot Tosterön, vilket är Strängnäsbron som är 
en del av riksväg 55. Strängnäsbron ligger drygt 1,5 - 2 km norr om samhället på 
Tosterön. Har bilister målpunkt inne i stadskärnan blir det en lång omväg att köra 
via riksväg 55 jämfört med Tosteröbron, varför det är rimligt att tro att de väljer 
den vägen. 

En trafikökning på Tosteröbron kan även ge upphov till framkomlighetsproblem i 
korsningarna:

 •  Södertäljevägen/Kilenvägen.

 •  Eskilstunavägen/Västerledsporten.

 •  Kilenvägen/Fårhusvägen.

Även det lokala gatunätet i Strängnäs stads stadskärna kan förväntas få ökad trafik 
med anledning av smittrafik mellan Tosteröbron och Södertäljevägen. 

TILLKOMMANDE BYGGNATION - NORRA STADEN
I en trafikutredning för Norra staden, som togs fram 2010 (Grontmij 2010) har 
en trafikalstringsberäkning genomförts för den tillkommande byggnationen. Den 
tillkommande byggnationen ska medge att mellan 13000 - 16000 nya invånare ska 
kunna bo i den nya stadsdelen då den är fullt utbyggd.

Den tillkommande byggnationen och invånarna bedöms i trafikutredningen ge 
upphov till drygt 11700 fordonsresor/dygn. Det motsvarar ungefär 0,7 bilresor 
per invånare och dygn. Den tillkommande trafiken förväntas köra på primärt 
riksväg 55 och Regementsgatan (in mot centrum). I trafikutredningen dras slut-
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satsen att den tillkommande trafiken inte kommer att leda till någon betydande 
överbelastning av gatunätet. Dock kan det finnas risk att vägar som Regementsga-
tan och påfarter mot riksväg 55 kan få problem med den ökade trafiken.

Exploateringstalet i planprogrammet varierar mellan 0,2 - 1,2 varför det är svårt 
att dra konkreta slutsatser om hur stor den tillkommande trafiken kan tänkas bli. 
Det är känt att biltrafikalstringen minskar med högre exploateringsgrader. Med 
lägre exploateringsgrad så ökar biltrafikalstringen, oavsett läge för exploateringen 
och invånarnas inkomst. Med lägre exploateringsgrad byggs det i större utsträck-
ning friliggande villor och enfamiljshus, vilka i större utsträckning har tillgång till 
bil. Med en hög exploateringsgrad byggs primärt flerbostadshus, där tillgången till 
bil kan vara lägre.

TILLKOMMANDE BYGGNATION - SÖDRA STRÄNGNÄS
I detaljplaneprogrammet för Södra Strängnäs föreslås också bostäder. Antalet 
bostäder kan uppgå till mellan 600 - 800 bostäder, vilka kan ge boende åt mellan 
1600 - 2200 invånare.

För att räkna fram hur många bilresor som de nya bostäderna kan ge upphov till 
kan samma uträkning som för Norra staden genomföras.

Det ger i så fall en biltrafikalstring som uppgår till: 2200 invånare * 0,7 bilresor/
dygn = 1540 bilresor/dygn.

Det kan bedömas som en möjlig storlek på trafikalstringen då planområdet ska ha 
hög tillgänglighet för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik. Det ska 
byggas ut gång- och cykelvägar i planområdet, det föreslås tillkomma en busslinje 
i planområdet med gångavstånd på 100 - 400 meter mellan hållplatslägen och 
bostäder vilket bedöms som god standard.

SAMMANFATTNING UPPRÄKNING AV TRAFIK OCH 
FRAMTIDA PROGNOS
I genomsnitt resulterar prognosen i att trafiken kan  öka med 30 % fram till år 
2040. Trafikökningen är högst på huvudvägnätet medan den kan vara lägre på 
lokalgatorna. Sannolikt blir ökningen högt på huvudgatorna i Strängnäs stads 
stadskärna, så som Södertäljevägen, Eskilstunavägen, Storgatan. Även Tosterö-
bron kan få en hög andel trafikökning med tanke på den bostadsbyggnation som 
planeras på Tosterösidan. 

Det finns vissa bilstråk i Strängnäs stads stadskärna som är vältrafikerade. Detta 
är dock koncentrerat till de huvudleder som leder in till Strängnäs från omkring-
liggande vägnät. Det leder till att andra vägar inte har lika höga trafikmängder. 

Det finns några korsningar som ansluter till vältrafikerade vägar. Dessa kors-
ningspunkter kommer att behöva undersökas kapacitetsmässigt för att se om 
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åtgärder behöver genomföras.

Exempel på dessa korsningspunkter är:

 • Södertäljevägen - Kilenvägen

 • Eskilstunavägen - Västerledsporten

 • Kilenvägen - Fårhusvägen

 • Storgatan/Eskilstunavägen - Nygatan

 • Södertäljevägen - Nygatan
I kommunens framtagna klimat- och energiplan finns ett delmål som säger att 
antalet körda mil med bil ska kulminera år 2022 för att sedan vara konstant 
framöver. Detta innebär att tydliga och kraftfulla åtgärder för att hålla biltrafiken 
konstant och även minska i framtiden måste genomföras, då kommunen har pla-
ner på att bygga nya bostadsområden. Exempel på detta är att de satsningar som 
görs på infrastruktur inte ska leda till att det blir enklare att använda bil, utan att 
satsningarna syftar till att fler ska gå, cykla och åka kollektivt istället.
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IDENTIFIERADE BRISTER

I samband med nulägesanalysen har vissa brister identifierats. Dessa brister pre-
senteras i detta kapitel.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
För cykelvägnätet finns det inte något utpekat huvudcykelvägnät, vilket kan för-
tydliga vilka cykelvägar som föreslås användas och som har extra god standard för 
cyklister. En fördel med att ha utpekade huvudcykelstråk är att det är god separe-
ring mellan cyklister och gående och cyklister kan ha företräde i korsningar med 
motorfordonstrafiken. I kommunens cykelplan så finns det en sammanställning 
av brister i form av saknade länkar som har kompletterats med ytterligare identi-
fierade platser. En del av dessa berör utredningsområdet för trafikplanen och kan 
anses som brister i cykelvägnätet som behöver åtgärdas.

Felande länkar i cykelvägnätet behöver löpande identifieras och åtgärdas. Ett 
sådant exempel kan vara Källgatan, där en osäker övergång finns i korsningen 
med Nygatan. Regementsgatan och Tosteröbron är också exempel på cykelstråk 
vars standard behöver ses över och förbättras i takt med utbyggnaden av Norra 
staden respektive Tosterön. Även en cykelvägvisningsplan skulle behöva tas fram 
för cykelvägnätet för att öka tydligheten för cyklister i cykelvägnätet.

På vissa platser är det ett underskott av parkeringsplatser för cykeln. Exempelvis 
på vissa platser i centrum. Dessutom är många parkeringsplatser inte säkra och 
behöver förändras för att skapa bättre parkeringsmöjligheter. På många platser 
är parkeringsplatserna av typen framhjulsställ, vilket kan fungera bra vid kort-
tidsparkering. Vid längre parkeringstid bör fastlåsningsmöjligheter i ram vara 
möjligt. Det finns inte särskilt många sådana parkeringsplatser i Strängnäs idag 
och det kan behöva utökas för att cyklister ska vara säkra på att deras cykel står 
kvar efter arbetsdagens slut. Andelen cykelstölder i Strängnäs är inte särskilt högt 
utan ligger kring 100 cykelstölder per år. Med säkra parkeringsmöjligheter kan 
antalet stölder minska ytterligare. Den upplevda trygghetsaspekten är dock minst 
lika viktig. 

Drift och underhåll kan också sägas vara en viss brist, primärt för gående. Kom-
munen och Trafikverket, tillsammans med vissa vägsamfälligheter, sköter snöröj-
ning på allmänna vägar och gång- och cykelvägar. På gångbanor och trottoarer i 
anslutning till fastigheter är det fastighetsägare som sköter snöröjning och ren-
hållning. Det kan leda till skiftande kvalitet på underhållet vilket kan medföra 
trafikolyckor och otrygghet, framförallt för utsatta grupper sås om äldre och barn.  

Strängnäs kommun har tagit fram föreskrifter om gångbanerenhållning som före-
skriver fastighetsägare att utföra renhållnings- och snöröjningsåtgärder på trot-
toaren och gångbanan utanför sin fastighet. Detta kan göras på platser där kom-
munen är huvudman för det allmänna vägnätet inom detaljplanelagt område.
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KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafikens tidtabeller i Strängnäs har primärt varit planerade för att 
stämma överens med grundskolornas scheman, resandet har även dominerats av 
skolelever. Under december 2019 förändrades tidtabellen för tågtrafiken på Svea-
landsbanan till en tidtabell med mer fler avgångar och mer regelbundna avgångar 
under dagen. Med anledning av detta finns ett behov att se över tidtabellerna för 
busstrafiken i Strängnäs. En ny tidtabell för busstrafiken har tagits fram som togs 
i drift under december 2020. Detta ska medföra att kollektivtrafiken blir attrakti-
vare för arbetspendlare genom att bytestiden mellan buss och tåg minskas.

För att få en uppfattning om hur tidtabellsförändringen fungerat är det aktuellt 
med uppföljning av hur resandestatistiken har förändrats. Det ger också en förstå-
else för hur människor i Strängnäs reser. Denna uppföljning kan genomföras då 
de nya tidtabellerna har varit i bruk ett tag och resandet har återgått till det nor-
mala efter coronapandemin (2020-2022).

Det finns vissa busslinjer som har en låg andel resande, specifikt i de linjeben som 
har olika resvägar. Det räddas till stor del av en hög andel skolungdomar som 
reser med kollektivtrafiken.

Önskemål finns om att stadstrafiken behöver försörja stadsområdet Ulvhäll samt 
områdena Larslunda och Solberga då dessa områden saknar god kollektivtrafik 
idag. Solberga handelsområde behöver få en bättre kollektivtrafikkoppling för att 
kunna minska andelen bilresor till området. Det är även viktigt att säkerställa god 
kollektivtrafikförsörjning av planerade utbyggnadsområden redan från start för 
att etablera hållbara resvanor. 

BILTRAFIK
I Strängnäs stads stadskärna är vissa delar av gatunätet överdimensionerat, inte 
bara huvudgatorna utan även lokalgatorna. Gatusektionerna är överlag breda 
i centrala stadskärnan. Det finns alltså utrymme som kan överlåtas till andra 
användningsområden, så som andra trafikslag. Det överdimensionerade gatunätet 
kan leda till hastighetsöverträdelser, något som även kan ses i de genomförda tra-
fikmätningarna på vissa platser. Att gatunätet är överdimensionerat kan även leda 
till att fordonstrafiken ökar onödigt mycket, något som i värsta fall kan leda till en 
trafikinfarkt i framtiden.

De vägar som kan behöva god dimensionering är huvudgator som har till uppgift 
att föra trafik till och från centrum. Det kan dock behöva genomföras beteende-
påverkande åtgärder för att minska mängden biltrafik i Strängnäs.

Tosteröbron bedöms som en potentiell risk i och med utbyggnaden av boendeom-
råden på Tosterösidan. Exploateringen av 400 bostäder leder inte till att det teo-
retiska maxflödet överstigs, men vid ytterligare exploateringar kan tillkommande 
trafiken leda till framkomlighetsproblem. Efter en eventuell ny påfart till riksväg 
55 kan ytterligare exploateringar genomföras.
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Järnvägsgatan är idag bred, något som kan bjuda in till högre hastigheter och leda 
till en försämrad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

PARKERING
I den parkeringsutredning som Strängnäs kommun tog fram 2015 finns en 
genomförd beläggningsstudie för kommunens parkeringsanläggningar. För de 
drygt 1300 parkeringsplatserna så uppgick beläggningsgraden till 57 % i stads-
kärnan under inventeringsperioden. Det visar på att det finns gott om tillgängliga 
parkeringsplatser i stadskärnan i Strängnäs stads stadskärna vid inventerings-
tillfället. Om det finns mindre än 5-10 % lediga parkeringsplatser kan det gå att 
säga att det föreligger parkeringsbrist i ett område. Dock är beläggningsstudien 
gammal, varför det kan vara riskabelt att dra för många slutsatser av denna, nyare 
beläggningsstudier behöver genomföras för att erhålla uppdaterad statistik.

Parkeringsanläggningen vid Västervikstorget är delvis flitigt använd under året. 
Speciellt under sommarhalvåret är anläggningen välanvänd. Det kan leda till par-
keringsbrist vid vissa tillfällen då stadskärnan är välbesökt. I beläggningsinvente-
ringen var detta dock inte resultatet, då beläggningen på anläggningen var 36 %. 
Skillnaden kan dock vara att beläggningen är högre idag, då beläggningsinvente-
ringen genomfördes för flertalet år sedan.

Längs Trädgårdsgatan finns det kantstensparkeringar som utnyttjas väl vid besök 
till matvarubutiken samt andra affärer längs Trädgårdsgatan. Dock finns det visst 
regelbrytande i form av felparkeringar, då bilister väljer att parkera felaktigt för att 
göra snabba ärenden i affärer. Detta ger upphov till parkeringsanmärkningar om 
det uppmärksammas och får anses som en brist då beteendet bedöms utbrett. Då 
Trädgårdsgatan har reglerats om under september 2020 kan det vara intressant att 
se hur parkeringssituationen förändras längs sträckan.

Kommunen undersöker även möjligheterna att införa ett parkeringsledningssys-
tem för att kunna styra trafiken i staden till parkeringsanläggningar med lediga 
platser. En stor del av trafiken i en stad beror på att bilister letar parkeringsplats.

Då det är lätt att äga och använda bil i Strängnäs finns det idag lite incitament 
hos befolkningen till att välja andra färdmedel. Bilen har redan idag en hög färd-
medelsandel i Strängnäs, vilket även påverkar parkeringssituationen inne i staden. 
I Strängnäs stads stadskärna finns det god tillgång till parkering vilket tar upp 
mycket plats i de centrala delarna av staden. Den stora parkeringstillgången under-
lättar för folk att ta bilen och i centrum är det dessutom gratis att parkera. Var par-
keringen är placerad påverkar också hur folk väljer att resa. 

Det är viktigt att visa på hur mycket olika typer av parkeringslösningar faktiskt 
kostar. Det ger en fingervisning om hur mycket parkeringsplatser subventioneras. 
I Malmö stads parkeringspolicy från 2010 görs en genomgång av hur mycket par-
kering kostar att anlägga och kostnad för drift per år, se tabell nästa sida. Denna 
kostand är inget som idag synliggörs i parkeringsavgifter i Strängnäs.
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Tabell 5. Anläggs- och driftskostnader för olika typer av parkeringskostnader. Källa: Malmö 
stad, 2010.

TYP AV PARKERING BYGGKOSTNAD 
PER BILPLATS

TOTALKOSTNAD PER 
BILPLATS OCH ÅR

TOTALKOSTNAD 
PER BILPLATS 
OCH MÅNAD

Markparkering 15 000 kr 8 000 kr 700 kr

Parkeringshus 120 000 kr 20 000 - 25 000 kr 1 500 - 2 500 kr

Garage plan 1 250 000 kr 30 000 - 35 000 kr 2 500 - 3 000 kr

Garage plan 2 350 000 kr 35 000 - 45 000 kr 3 000 - 4 000 kr

Garage plan 3 450 000 kr 45 000 - 55 000 kr 4 000 - 4 500 kr

GODSTRAFIK
Även om det inte förekommer några större mängder godstrafik i Strängnäs stads 
stadskärna finns det oavsett möjlighet att göra godstransporterna mer effektiva 
och miljövänliga genom att samordna dem och ersätta lastbilarna med mer miljö-
vänliga och ytsnåla alternativ så som eldrivna fordon och elcyklar. 

Strängnäs har även ett generellt problem med att regional och nationell gods-
trafik som ska mellan E20 och riksväg 55  använder det kommunala vägnätet på 
sträckan mellan trafikplatserna Biskopskvarn och Eskilskälla. Detta upptar kapa-
citet på det lokala vägnätet och påverkar trafiksituationen till och från stadskär-
nan samt området Solberga negativt.  

TRAFIKSÄKERHET
I Strängnäs stads stadskärna har det under en dryg tioårsperiod inträffat 175 tra-
fikolyckor. I 85 % av trafikolyckorna har gående och cyklister varit involverade, 
vilket motsvarar över 140 av de inrapporterade olyckorna.

Att andelen gående och cyklister av trafikolyckorna är så högt kan kännas oro-
ande och vara en brist i trafiksystemet i Strängnäs. Oskyddade trafikanter blir 
dessutom allvarligare skadade vid lägre hastigheter, jämfört med trafikanter som 
sitter i ett motorfordon.

Det kan ses i andelen fotgängare som har drabbats av måttliga olyckor, sannolikt 
halkolyckor vintertid. Andelen gående som drabbas av måttliga olyckor är mång-
dubbelt högre än cyklister. Det kan anses vara en brist som behöver utredas vidare 
vad anledningen till detta är.

BEBYGGELSEUTVECKLING
I Strängnäs tätort så finns det flertalet bebyggelseprojekt som ska påbörjas, eller 
pågår redan nu, som kommer att leda till en potentiell stor trafikökning. Dessa är 
bland annat utvecklingen av Tosterön, Norra Staden samt Södra Strängnäs. Dessa 
projekt bedöms ge ett tillkommande invånarantal som överstiger 20000, detta 
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under förutsättning att det enbart är nyinflyttade som flyttar till dessa områden.

Särskilt Norra staden, som är en ny stadsdel, kommer att få en ny infrastruktur 
i form av gator och torg. I arbetet med detaljplanerna för detta område är det 
därmed särskilt viktigt att göra rätt insatser och utforma gaturummet enligt de 
strategier som har tagits fram i trafikstrategin, översiktsplanen och denna trafik-
plan. Det är viktigt att planera för en tillkommande kollektivtrafiklinje som ska 
trafikera Norra staden.

För Tosterön är det viktigt att arbeta med en ny väganslutning mot riksväg 55, så 
att all tillkommande trafik inte ska välja att köra Tosteröbron in mot Strängnäs. 
En ökad andel boende som väljer att köra på Tosteröbron in mot stan kan leda 
till en ökad trafikbelastning på Nabbgatan, något som är negativt då vägen inte 
är dimensionerad för höga trafikmängder. Dessutom är det viktigt att arbeta med 
mobilitetsåtgärder för att minska andelen invånare som väljer bilen som sitt pri-
mära färdmedel. 

För Södra Strängnäs är det också viktigt med ovanstående åtgärder. Bostadsom-
rådet kommer att ligga nära nya Resecentrum, inom 3 km, något som är inrikt-
ningen för hållbart stadsbyggande i översiktsplan. 3 km är en sträcka som de flesta 
klarar av att cykla, varför goda cykelmöjligheter mot Resecentrum och centrala 
Strängnäs behöver finnas.

MOBILITY MANAGEMENT
I Strängnäs finns idag ingen framtagen strategi kring mobility management (MM) 
och hur kommunen kan och bör arbeta med MM-åtgärder i sin planering. Att ha 
en sammanhängande strategi kring hållbara resor och mobilitetsåtgärder kan ge 
kommunen en god verktygslåda som kan användas för att påverka fördelningen 
av transportslag vid ny- och ombyggnationer i kommunen och stadskärnan.

Att inte ha en framtagen strategi kring dessa frågor betyder att det måste hanteras 
separat i olika projekt, där ingångsvärden och beslut kan skilja sig åt. I slutändan 
kan det betyda att liknande projekt hanteras på olika sätt i planeringsfasen. Att 
ta fram en strategi kring MM kan lösa dessa eventuella problem och leder till att 
kommunen får bra möjligheter att jobba med åtgärder som kan leda till att fler 
väljer hållbara transportslag.

GENERELLA BRISTER
Det saknas idag en tydlighet i var Strängnäs stads stadskärna börjar och slutar. 
Det är någonting som bör vara tydligt i gatuutformning och hur det kommunice-
ras till medborgare och besökare till staden. Det är en brist för kommunen idag, 
då det behöver vara tydligt för besökare.För att kunna förtydliga detta kan kom-
munen exempelvis behöva jobba mer med belysning i gaturummet, plantering/
grönska, hur gator utsmyckas, flaggor och skyltning av vägar och områden.
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JUSTERINGAR EFTER SAMRÅD

Trafikplanen har varit ute på samråd och yttranden har bland annat inkom-
mit från olika förvaltningar på Strängnäs kommun, Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Region Sörmland, Svenska kyrkan, privatpersoner.

Nedan specificeras större justeringar av trafikplanens nulägesanalys som gjorts 
efter samråd. 

 • Under kapitel ”Avgränsning” har avgräsningen för trafikplanen justerats.

 • Under kapitel ”2. Strängnäs stads stadskärna” har projekt Domkyrkoberget 
lagts till.

 • Under kapitel ”4. Cykeltrafik” har delen Saknade länkar reviderats efter de 
projekt som Strängnäs kommun genomfört 2020-2021

 • Under kapitel ”6. Parkering” har skrivelser kring parkering för mopedbilar 
förtydligats, samt en nulägesanalys av parkering och laddning av elbilar 
lagts till.

 • Under kapitel ”Trafikprognos” har ett förtydligande kring Strängnäs 
kommuns delmål 1.1 i gällande Klimat- och energiplan lagts till.

Utöver detta har mindre justeringar i text och figurer gjorts för att uppdatera tra-
fikplanen.
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