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1 Bakgrund och syfte 
Uppdraget syftar till att utgöra ett underlag till en förstudie gällande 
den framtida utvecklingen av Läggesta stationsområde. 

2 Planeringsförutsättningar 
2.1 Översiktsplan 2014 
Hösten 2014 antog Strängnäs kommunfullmäktige en ny översiktsplan 
för Strängnäs. Planen syftar till att diskutera hur kommunen ska växa 
fram till 2040 med utgångspunkt i de olika hållbarhetsdimensionerna. 
Planen innehåller sju fokusområden som ligger till grund för 
utvecklingsstrategin: 

• Att underlätta för resor till fots, med cykel och via 
kollektivtrafik 

• Att forma varierande livsmiljöer med möjligheter för möten 
• Att skydda landskapsbilden 
• Att vidareutveckla Strängnäs identitet 
• Att skapa förutsättningar för hantering av klimatförändringar 

och minskad miljöbelastning 
• Att genom samhällsplaneringen bidra till en bättre folkhälsa 
• Att främja ett näringsliv med mångfald. 

 
I planen klargör kommunen att det är viktigt att offentliga miljöer 
utformas på sätt som främjar gång- och cykeltrafik för vardagsresor 
såväl inom kommunens områden som mellan dem. Enligt 
utbyggnadsstrategin ska bebyggelse i första hand lokaliseras inom 
befintliga strukturer, där områden lokaliserade inom 3 kilometer från 
Strängnäs och Läggesta tågstationer har högst prioritet men där 
områden upp till 5 kilometer från stationslägen även är intressanta. 
 

2.2 Trafikstrategi Strängnäs Kommun 2040 
Strängnäs kommun tog fram en trafikstrategi med sikte på 2040 som 
blev godkänd 2012. I strategin konstateras att kommunen har ett högt 
bilberoende. Syftet med strategin är därför att ta ett samlat grepp om 
trafikfrågan och ange riktningen mot ett mer hållbart och attraktivt 
transportsystem i hela kommunen. 
 
Enligt strategin ska Strängnäs vara en kommun som är tillgänglig för 
alla. Så kallade onödiga bilresor, det vill säga resor under 3 kilometer, 
ska ersättas av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kommunen fastställer 
även att utformning av nya eller ombyggda gatumiljöer ska prioritera 
trafikslagen i följande ordning: 1. Gångtrafik, 2. Cykeltrafik, 3. 
Kollektivtrafik och 4. Biltrafik.  Samtidigt konstateras att det befintliga 
gång- och cykelnätet i dagsläget inte har några utpekade huvudstråk 
och att systemet har många felande länkar. Attraktiva cykelparkeringar 
bör placeras i direkt anslutning till entréer, vilket också konstateras vara 
en brist i det befintliga systemet. 
 
I planen klargör kommunen att Svealansbanan (Arboga-Eskilstuna-
Stockholm), med stationslägen i Läggesta och centrala Strängnäs, utgör 
en central drivande faktor för kommunens tillväxt. Enligt strategin 
hade Svealandsbanan år 2012 ca 16 turer per dag till/från Stockholm, 
och av resorna till/från Läggesta har cirka 60% Stockholm Central som 
start- eller målpunkt. Bussförbindelser utgör enligt strategin också 
viktiga kopplingar inom kommunen, med linje 303 mellan Läggesta och 
Strängnäs (via Mariefred och Stallarholmen) som den med flest 
påstigningar. 
 
Två parkeringsplatser pekas ut som speciellt otrygga inom kommunen: 
tågstationsparkeringen i Strängnäs och Läggesta pendlarparkering. 

 



 

2.3 Cykelplan 
Cykelplanen för Strängnäs kommun antogs av kommunfullmäktige 
2017. Planen syftar till att skapa en fungerande helhet gällande cykeln 
som färdmedel och utgör en viktig del i kommunens ambition att skapa 
ett hållbart transportsystem. Ett uppsatt mål är att minst 15 procent av 
resorna i Strängnäs ska ske med cykel år 2040. 
 
I planen konstateras att ett viktigt steg för att nå detta mål är att cykelns 
infrastruktur ska kunna mäta sig med den för bil. För att nå målet har 
flertalet delmål föreslagits inom följande tre områden: trafikmiljö, 
påverkansåtgärder samt planering och uppföljning. God belysning och 
god sikt i cykelvägnätet pekas ut som viktiga punkter för att möjliggöra 
detta och säkerställa trygga och säkra cykelvägar. 
 
I planen identifieras att cykelbanor helt saknas mellan kommunens 
tätorter, utom på sträckan mellan orterna Mariefred-Läggesta-Åkers 
styckebruk. Tågstationen i Läggesta pekas därmed ut som en viktig 
målpunkt i cykelvägnätet. Kommunen pekar i planen ut cykelparkering 
och cykelvägvisning i kommunen som två stora brister.  
 
2.4 Läggesta Södra Årby – Detaljplaneprogram 
I juni 2009 godkände Plan- och byggnämnden ett planprogram för 
Läggesta Södra Årby. Programmet syftar till att redovisa underlag för 
fortsatt planering av ett nytt stationssamhälle kring Läggesta station och 
redovisar framtida områden för bostäder, service och verksamheter. 
Programmet bedöms omfatta upp till 1000 bostäder, lämpliga för 
(tåg)pendlare i södra mälardalsregionen. Då utvecklingsområdet är 
beläget kring Läggesta station faller det inom den i översiktsplanen 
utpekade gräns där ny bebyggelse ska prioriteras. 
 
I planen pekas området närmast Läggesta station ut som ett område för 
framtida utbyggnad av station, handel, service, verksamheter samt 
pendlarparkering. 

  



 

3 Nulägesbeskrivning  

 
Figur 1: Befintlig trafikstruktur kring Läggesta stationsområde.



 

3.1 Området 
Läggesta stationsområde är beläget i Strängnäs kommun, cirka 3 
kilometer sydväst om Mariefred. Området är glesbebyggt och har en 
huvudsaklig funktion som järnvägsnod för omkringliggande byar och 
orter. I dagsläget består stationsområdet huvudsakligen av 
järnvägsstation med en kiosk och kalla väntytor i anslutning till 
plattformen, busshållplatser samt parkeringsytor för bil och cykel. 
 
I direkt anslutning till stationsområdet pågår planering och byggnation 
av nya utbyggnadsområden. Närmast är Jagbacken, beläget direkt öster 
om området, samt Södra Årby, beläget nordöst om området, på andra 
sidan av väg 223.  
 
3.2 Gångstråk 
Gångstråken i området består till största del av friliggande 
gemensamma gång- och cykelbanor. På vissa sträckor i de angränsande 
nybyggda områdena övergår dessa till gång- och cykelbanor utmed 
befintligt vägnät. De gemensamma stråken håller generellt en 
acceptabel standard med en bredd om cirka 3,5 meter. 
 
Stråken är övervägande sammanhängande och kopplar samman till de 
flesta viktiga orter i närområdet. I södergående riktning tar dock gång- 
och cykelbanan plötsligt slut cirka 1 kilometer söder om 
stationsområdet. 
 
Eftersom separering från cykel saknas på alla stråk kan konflikter 
mellan gång- och cykeltrafikanter uppstå, vilket påverkar både 
tryggheten och trafiksäkerheten negativt. För att ansluta till 
stationsområdet via den södra infarten, för de trafikanter som kommer 
från Åkers styckebruk, måste gång- och cykeltrafikanter korsa del av 
väg 223 som går längs med stationsområdet på obevakad passage, 
vilket kan upplevas som otryggt. 
 

3.3 Cykelstråk 
Cykelinfrastrukturen kring Läggesta stationsområde består av 
friliggande gång- och cykelbanor utan inbördes separering. En 
infrastruktur som är tydligt separerad från motortrafik är bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Dock påverkar gemensamma gång- och 
cykellösningar såväl säkerheten som den upplevda tryggheten för 
oskyddade trafikanter i området. 
 
Två utpekade cykelleder går delvis på cykelstråk kring området: 
Mälardalsleden och Näckrosleden. 
 
Cykelparkering finns i dagsläget tillgänglig inom området i anslutning 
till stationsbyggnaden. Dessa utgörs av framhjulsställ utomhus utan 
ramlåsning samt ett avgiftsbelagt inglasat cykelgarage. 
 
3.4 Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiknätet i området består av SJ Mälartågs linje mellan 
Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Uppsala samt landsortsbusslinjer 303, 
305, 306, 543, 642, och 841. 
 
Tabell 1: Destinationer och turtäthet för busslinjer som stannar vid Läggesta station. 

Linje Destinationer Turtäthet 

303 Strängnäs – Stallarholmen 
– Mariefred – Läggesta 

Timmestrafik under högtrafik, en gång varannan 
timme under resterande timmar samt helger 

305 Mariefred – Läggesta – 
Strängnäs 

Halvtimmestrafik under högtrafik, timmestrafik 
under resterande timmar och en gång varannan 

timme under helger 

306 Åkers Styckebruk – 
Läggesta (- Mariefred) 

Halvtimmestrafik under högtrafik, timmestrafik 
under resterande timmar samt helger 

543 Läggesta – Laxne – Gnesta 

Avgår vid två tillfällen på 
eftermiddagen/kvällen. Anländer vid två 
tillfällen på morgonen och tre tillfällen på 

eftermiddagen/kvällen. 



 

642 Mariefred – Läggesta – 
Hedlandet 

Avgår/ankommer fyra gånger/dag under 
vardagar 

841 Expressbuss: Strängnäs – 
Läggesta – Södertälje 

Halvtimmes- till timmestrafik under högtrafik 
(måndag-fredag) 

 
Stationen har fyra hållplatslägen, vilka är placerade i anslutning till 
stationsbyggnaden. Hållplatsläge A-C trafikeras i dagsläget av 
landsortslinjer, medan hållplatsläge D trafikeras av ersättningsbussar, 
tågbussar samt charterbussar. 
 
3.5 Biltrafik / huvudsakligt gatunät 
Utredningsområdet angränsar direkt till väg länsväg 223 samt är beläget 
längs E20. Väg 223 har ett trafikflöde om cirka 2000–4000 
fordon/dygn förbi stationsområdet samt ett flöde om cirka 4000–
12000 fordon/dygn norr om stationsområdet. 
 
Läggesta stationsområde kan i dagsläget nås via bil via infart på 
respektive sida om spåret. Båda infarter leder till avgiftsbelagda 
parkeringsytor för bil. 
 
 
  



 

4 Föreslagna lösningar och konsekvenser  

 
Figur 2: Föreslagen trafikstruktur inom Läggesta stationsområde.



 

 
Figur 3: Föreslagen struktur för gång- och cykeltrafik. 
 
4.1 Gångtrafik 
I kommunens trafikstrategi fastställs att gångtrafik ska prioriteras högst 
vid nybyggnation eller ombyggnation av gatumiljöer. Gångvägnät 
genom Läggesta stationsområde planers att utformas på ett sådant sätt 
att det upplevs som gent, sammanhängande, trafiksäkert och 
orienterbart. 
 
Planen att det huvudsakliga gångvägnätet genom stationsområdet går 
längs områdets lokalgata, och kopplar samman till det omkringliggande 
befintliga gångvägnätet vid respektive infart. Gångbanor går på båda 
sidor om gatan vid den södra infarten, med passage över gatan i höjd 
med stationsbyggnaderna, till följd av begränsat utrymme under 

järnvägen. Norr om stationsbyggnaderna finns gångbana belägen längs 
gatans norra sida. Kring torget skapas en ny gata, vilken utformas som 
gångfartsområde. I områdets nordvästra del skapas en park, genom 
vilken parkstråk går.  
 
I framtida planering är det viktigt att säkra passager skapas över 
kringliggande vägnät. En viktig sådan passage är kopplingen över väg 
223 till det planerade området Södra Årby. Passagens utformning 
behöver studeras vidare men föreslås utformas som en 
hastighetssäkrad övergång i plan. Topografin och rådande 
grundläggningsförhållanden, tillgänglighet och trygghet kan tala emot 
en planskild lösning även om den är säkrare. Ska en planskild lösning 
byggas är det viktigt att den också är attraktiv att använda, annars är det 
risk för att gående väljer att smit över vägen i plan oavsett. Till området 
Jagbacken föreslås koppling från gång- och cykelvägnätet genom 
stationsområdet till närliggande lokalgata i Jagbacken att gå via det 
planerade resecentrumet. Kompletterande koppling för gångtrafikanter 
görs tillgänglig mellan den norra stationsbyggnaden och bostadshusen, 
vilken utformas med trappor på grund av de rådande höjdskillnaderna. 
 
4.2 Cykeltrafik 
Enligt föreslagen struktur för Läggesta stationsområde går det 
huvudsakliga cykelvägnätet, likt gångvägnätet, längs lokalgatan genom 
området. Planen är att en separat cykelbana går längs lokalgatans ena 
sida, och kopplar samman till det omkringliggande befintliga 
cykelvägnätet vid båda infarter. Då gatan har begränsad bredd under 
spåret måste cykelbanan upphöra och övergå till cykling i blandtrafik 
på denna sträcka. Cykling kan även ske via gångfartsområdet samt 
parkvägar. Likt gångvägnätet planeras cykelvägnätet genom 
stationsområdet att utformas på ett sådant sätt att det upplevs som 
gent, sammanhängande, trafiksäkert och orienterbart för områdets 
cyklister. Vidare bör den genomgående cykelbanan utformas med god 
standard. 



 

 
Figur 4: Föreslagen struktur för kollektiv- och motorfordonstrafik. 
 
4.3 Kollektivtrafik 
Enligt föreslagen struktur utformas Läggesta stationsområde med sex 
hållplatslägen för befintliga och möjliga kommande busslinjer, samt en 
reglerplats. Dessa planeras att placeras längs gatan utmed 
stationsbyggnaden samt utmed föreslagen livsmedelsbutik. 
 
Då bussar i nuläget har svårigheter att köra ut på väg 223 vid områdets 
norra infart måste kapacitet och vänstersväng säkras i framtida 
planering av området. 
 

4.4 Biltrafik 
Läggesta stationsområde angörs via två infarter från väg 223 till 
respektive sida om spåret. I syfte att minimera den allmänna trafiken 
placeras parkering direkt invid vardera infarter. Även drivmedelsstation 
placeras direkt vid södra infarten, intill planerat parkeringshus. Trafik 
tillåts endast att köra på lokalgata från den norra infaren, för att angöra 
gångfartsområdet. Gångfartsområdet görs enkelriktat och användas 
endast av motorfordonstrafik för att nå målpunkter längs gatan.  
 
Samtliga byggnader söder om järnvägen, inklusive parkeringshus, 
bensinstation och kontorsbyggnader, angörs via bussinfarten från väg 
223. 
 
4.5 Parkering 
Cykelparkering 
Kommunen har i sin trafikstrategi fastställt mål om att en betydande 
andel av Strängnäs invånare ska resa via cykel. För att uppmuntra till 
cykling för de som pendlar till och från stationsbyggnaden är det viktigt 
att cykelparkeringar i området är trygga och attraktiva. 
 
Cykelparkering i Läggesta stationsområde planeras främst att finnas 
tillgänglig genom inbyggt cykelgarage i det nya resecentrumet, vilket 
säkerställer säker och väderskyddad parkering. Två större 
utomhusparkeringar för cykel planeras även att anläggas på respektive 
sida om järnvägen, samt parkering vid torget. All cykelparkering bör 
möjliggöra för fastlåsning i ramen. Kompletterande cykelparkering bör 
anläggas i nära anslutning till andra målpunkter inom området. 
 
Bilparkering 
Då Läggesta stationsområde utgör pendlingsknutpunkt för ett större 
upptagningsområde är det viktigt att bilparkering finns tillgänglig inom 
området. Parkering föreslås främst att lösas genom att bygga ett 



 

parkeringshus om fyra våningar vid områdets södra infart. P-huset 
föreslås kompletteras med p-ledningssystem för att minska söktrafik. 
 
Vidare planeras en kompletterande parkeringsyta vid områdets norra 
infart för angöring till målpunkter inom området, såsom 
livsmedelsbutik och hotell. Bostäder och kontorsbyggnader föreslås att 
utformas med egna parkeringslösningar i anslutning till eller inom 
respektive byggnad. 
 
I detta skede har behovet inte studerats närmare, utan parkeringen har 
översiktligt dimensionerats efter dagens markparkering och 
tillkommande exploatering. Pendelresenärernas parkeringsbehov 
påverkas av flera faktorer som behöver klarläggas framöver, som till 
exempel: 

• Bebyggelseutveckling inom upptagningsområdet 
• Framtida reseutbud 
• Attraktivitet vad gäller alternativa färdsätt 
• Finansiering och betalningsmodeller för parkeringen 
• Förändrade res- och arbetsmönster 

 
Om projektet delas upp i etapper är det möjligt att expandera dagens 
markparkering och eventuellt komplettera med ett mindre p-däck på 
järnvägens södra sida för att möjliggöra exploatering norr om 
järnvägen.  


