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FLIK 7. TRANSPORTER 
Transport och mobilitet  
Vi reser klimatsmart  
2030 rör vi oss effektivt och våra resor sker via klimatsmarta transporter och vi tänker 
transportsmart i våra val. Vi går eller cyklar gärna till jobbet eller skolan och förflyttningen är 
lika mycket vardagsmotion som transport. Våra utbyggda kommunikationer till omvärlden 
gör att fler väljer att bosätta sig i Eskilstuna och etablera verksamheter här. Resecentrum är 
ett viktigt nav och gör det enkelt att byta mellan olika transporter. Vårt transportsystem har 
hög tillgänglighet för alla.  
Innehåll 

 
Utblick 2050  
Tack vare goda kommunikations- och transportmöjligheter men även digital teknik och 
distansarbete har arbetsmarknaden förstorats. Fler blir villiga att söka arbete på längre 
avstånd från bostaden. Förutsättningar finns för att ta del av en större arbetsmarknad. 
Arbetsmarknadsregionen har ökat i storlek vilket stärkt kommunen och dess arbetsmarknad 
men även dess kultur-, funktionsrätts-, närings- och föreningsliv. Bostaden och närområdet 
är en central del i människors liv eftersom arbetet i högre utsträckning kan ske hemifrån 
eller från lokala arbetshubbar. Efterfrågan på lokala mötesplatser, butiker och service har 
ökat parallellt med utvecklingen mot digital handel, både i städerna och på landsbygden. 
Regionförstoringen har drivits på av ökade pendlingsavstånd. Antal arbetspendlare ökar 
samtidigt som resorna inte behöver ske varje dag. Att förflyta sig på fritiden blir allt 
vanligare, därmed har tillgänglighet till nöjen och fritidsaktiviteter stärkts. 
     Teknik för autonoma fordon, delade och tillgängliga bilar, nya former av mikromobilitet, 
digitala plattformar som sömlöst integrerar olika mobilitetstjänster har i grunden förändrat 
transportsystemet. Den nya tekniken har också frigjort parkeringsytor för annan användning. 
Begrepp som ”kollektivtrafiknära” har fått en annan innebörd, när nya former av delade 
mobilitetstjänster har kompletterar linjetrafiken. Framväxten av detta nya och jämställda 
transportsystem har vunnit på att en samlad bebyggelsestruktur samt väl gestaltad och 
attraktiv stad och landsbygd. Delning och samordning är nyckeln för socioekonomisk såväl 
som och miljömässig hållbarhet tillgänglig för alla.  

Den byggda miljön och genomtänkt lokalisering av dess funktioner var en viktig del i 
utformning av den hållbara kommunen. Närhet mellan bostad, arbete, skola, 
dagligvaruhandel och fritidsutbud ger goda förutsättningar till ett gott liv. Genom medveten 
samhällsplanering finns nu möjlighet att gå och cykla i högre grad, oavsett tid på dygnet och 
årstid. Eskilstuna kommun var, rent geografiskt, relativt kompakt redan år 2020, där 69 



procent av befolkningen bodde inom fem kilometers radie från stadscentrum. Av dessa 
bodde 60 procent inom tre kilometer/15 minuters färd med cykel. 

Genom att bygga vidare på den kompakta strukturen och tillskapande av hälsofrämjande 
miljöer tillgängliga för alla kunde färdmedelfördelningen ändras. Satsning på 
cykelinfrastruktur skapade förutsättningar för rörelse i vardagen vilket gav ökad jämlikhet i 
hälsa såväl som välmående (ifall funktionsrättsrörelsens kunskaper, erfarenheter och 
förmågor tillvaratas. 

Utveckling av ny teknik och tjänster innebär att man reser annorlunda. E-handel och 
distansarbete är exempel på förändringar som påverkat resebehovet. Nya former av 
mobilitetstjänster har utvecklats som innebär att man inte behöver ha egen bil. Digitala 
plattformar gör det lättare att välja och kombinera flera olika transportalternativ till en resa 
från A till B.  

Med bättre tillgänglighet för alla till olika trafikslag och ökat distansarbete har 
rusningstrafiken jämnats ut och gatuvägnätet nyttjas effektivare med en jämnare belastning 
över dygnet. Gångtrafikanter upplever en säker och trivsam trafikmiljö som bjuder in till 
rörelse och ett aktivt liv. Cykelnätet har fått kompletteras för att ge snabba och gena stråk 
till resecentrum, stadsdelar och till/inom serviceorter. Kollektivtrafiken har effektiviserats 
och blivit starkare och konkurrenskraftig, där tillgänglighet, turtäthet och punktlighet lockar 
fler resenärer. 

Säkra och miljöanpassade bilresor är, en del, av Eskilstunas framtida hållbara 
transportsystem. Biltrafiken kan upplevas som storstadsmässig med acceptabel trängsel. 
Trots en kraftigt ökad befolkning klarar vi oss, efter tillskott av några effektiva länkar som har 
förbättrat tillgängligheten, med i stort sett samma gatunät som 2020. För att skapa 
attraktiva och hållbara samhällen krävs helhetssyn, där planering av bostäder, arbetsplatser, 
undervisning, service och verksamheter integreras med trafik och transportplaneringen. 

Eskilstuna kommuns gynnsamma läge i regionen och andra konkurrensfördelar har gjort 
oss till Mellansveriges centrala plats för godshantering, och vi är världsbäst på klimatsmarta 
och effektiva logistiklösningar vilket lockat arbetskraft och etableringar av företag från hela 
världen. 

Förbättringar både i lokal och regional infrastruktur, smidiga bytespunkter och 
genomtänkt planering har underlättat för såväl personresande som godstransporter. På 
landsbygden har innovativa lösningar, ny teknik och klimatsmarta bränslen bidragit till 
tillväxt. En sådan utveckling har varit en förutsättning för att nå klimatmål samtidigt som det 
har gett goda effekter på folkhälsa, attraktiva livsmiljöer, trygghet och samhällsekonomi. 

Transport 2030 

   
Eskilstuna växer. Fler människor och ett expansivt näringsliv med varu- och godsflöden 
behöver ett effektivt, smidigt och hållbart transportsystem. Ett system där olika färdmedel 
samspelar och därmed bidrar till stadens och landsbygdens attraktivitet. FN:s Klimatmål nås 
genom en rad insatser. Färdmedelsfördelningen baseras på effektiv markanvändning. En 
övergång till förnybara drivmedel ger minskade utsläpp. Delningsekonomin är en drivkraft i 



utvecklingen. Kvinnor och män, flickor och pojkar med olika förutsättningar, i livets olika 
skeden, kan tryggt och säkert förflytta sig på lika villkor. 
     Genom god planering är det nära mellan vardagens målpunkter vilket medför att fler 
väljer gång och cykel. Det förbättrar folkhälsan. Förutsättningarna för ett klimatsmart 
resande ser olika ut i kommunen. Vi gör en gemensam förflyttning lokalt där vi agerar 
transportsmart men även samarbetar med andra aktörer i regionala och nationella 
sammanhang. Vi inriktar insatserna med år 2030 i horisonten och blickar ut mot år 2050. 
Vi tänker transportsmart 
Eskilstunas transportpalett stödjer transportsmarta val för person- och godstrafik. 

• Vi väljer transportmedel utifrån behov och gör ett transportmedvetet val – åk bil när 
det inte finns andra alternativ, gå, ta cykeln eller kollektivtrafik om du ska förflytta 
dig själv inom staden. 

• Vi utgår från de geografiska förutsättningar – använd de transportslag som är bäst 
anpassade till platsen. I staden där det finns många alternativ ska vi gå, cykla och åka 
kollektivt. På landsbygden behöver vi komplettera med andra typer av färdmedel och 
lösningar. Till exempel miljöfordon, samåkning, anropsstyrt. 

• Vi utvecklar ett socialt hållbart transportsystem – det ska vara jämlikt, jämställt, 
tryggt, säkert för alla. 

• Vi minskar klimatpåverkan genom att utveckla klimatsmart struktur och väljer 
förnybara drivmedel. 

• Vi minskar miljöpåverkan - Buller, luft, barriärer och trängsel har minskat eftersom vi 
nyttjar utrymmet i staden på ett smart sätt för att skapa attraktiva, inbjudande 
stadsmiljöer. 

• Vi kan välja att inte transportera oss – jobba på distans med bra 
bredbandsuppkoppling 

• Vi har ett hela-resan-perspektiv – det är lätt att byta till andra transportslag i mötet 
mellan stad och land och ut i världen. 

 

Utformning och underhåll av transportsystemet påverkar den sociala hållbarheten på många 
sätt. Det har en roll i att stärka det sociala kapitalet i samhället. Målet är att 
transportsystemet ska bidra till en jämlik och jämställd kommun oavsett ålder, kön, 
bakgrund och funktionsförmåga Inriktningen är att ge god tillgänglighet för alla. 
Transportsystemet och trafikmiljöerna ska bidra till att ge kvinnor och män, flickor och 
pojkar samma rörelsefrihet, tillgång till offentliga rum och arbetsmarknad. Barn, flickor och 
pojkar, ska känna sig trygga och säkra då de vistas i trafikmiljöer.  
 I Eskilstuna är det skillnader i hälsa, kopplat till utbildningsnivå, sysselsättning, 
boendemiljö, kön, etnicitet, levnadsvillkor, funktionsförmåga och levnadsvanor. Att kunna ta 
sig till utbildning och arbete är centralt. Utformningen av transportsystemet och 
investeringar i gång-/cykelnät och kollektivtrafik kan jämna ut skillnaderna, koppla samman 



stadsdelar samt ge alla samhällsgrupper tillgång till större del av systemet.                  
Mål om färdmedelsfördelning            
Färdmedelsfördelning är ett mått på hur privatpersoners resande fördelar sig på olika 
färdmedel; flyg, båt, bil, kollektivtrafik, cykel och gång oberoende av resans längd. Med ett 
transportslagsövergripande synsätt kompletterar färdmedlen och infrastrukturen varandra 
snarare än konkurrerar. En central del i färdmedelsfördelningen är målet att 
transportsystemet år 2030 har förändrade marknadsandelar; gång, cykel och buss står för 
61% och bilen för 39%. För att nå den uppsatta färdmedelfördelningen kommer ett 
gemensamt arbete att krävas.    
 Arbetet innebär att alla behöver göra en förflyttning mot en ökad andel 
kollektivtrafik, cykel och gång. Samtidigt måste arbetet anpassas efter de geografiska 
förutsättningar som råder i kommunen. Bilen är ett färdmedel som har särskilt stor 
betydelse utanför tätbefolkade områden och har stor potential att kopplas till 
kollektivtrafiknoder genom attraktiva pendlarparkeringar vilket möjliggör en attraktiv och 
enkel resa. För att nå målet krävs ett antal insatser.          
Viljestyrd planering            
Viljestyrd planering är vägledande i kommunens. Förändring kommer genom vilja. Medan 
trafikprognosstyrd planering blickar bakåt mot hur vi alltid har gjort blickar den viljestyrda 
trafikplaneringen framåt – mot hur vi vill göra. Vi vill även se innovativa lösningar som 
utmanar, får oss att tänka nytt så att transportsystemet utvecklas till att bli mer 
miljömässigt, tillgängligt, ekonomiskt och socialt hållbart.     
Yteffektiva och kapacitetsstarka transportmedel                         
I Eskilstuna är inriktningen en effektiv användning av gaturummet. Detta för att möjliggöra 
en växande kommun med fler människor och gods i rörelse. För att möjliggöra insatser med 
korta insatstider för räddningstjänst, ambulans och polis, krävs god framkomlighet på vägar 
och gator. Kapacitetsstarka färdmedel ska ha goda förutsättningar och ökad 
konkurrenskraft. Det finns en stark koppling mellan infrastrukturens kapacitet för trafik och 
tillgänglighet. Där kapacitetsbrist i infrastrukturen uppstår ska kapacitetsökning ske främst 
genom en omprioritering till mer yteffektiva trafikslag för både gods- och persontrafiken. Vid 
omfördelning till kapacitetsstarka färdmedel ökar tillgängligheten för alla trafikslag. 

                         
Vi tänker transportsmart genom att ta utgångspunkt i användarnas förutsättningar samt 
trafikslagens kapacitet, och ytanspråk. För att öka kapaciteten i transportinfrastrukturen 
krävs en tydlig prioritering av färdmedel i städerna och orterna. Prioriteringen innebär att vi i 
första hand skapar framkomlighet för yteffektiva färdmedel och godstransporter. 

 



Fyrstegsprincipen                     
Fyrstegsprincipen är vägledande i såväl Trafikverkets som kommunens arbete för att 
säkerställa god resurshushållning. Åtgärder kopplat till infrastruktur ska bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Beslut kring investeringar baseras på en förutsättningslös prövning i fyra 
steg där samtliga trafikslag beaktas. Genom denna utgångspunkt säkerställs att de mest 
kostnadseffektiva investeringarna genomförs.                  
Steg 1, tänk om - åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 
Steg 2, tänk nytt - åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och 
fordon.                      
Steg 3, bygg om - begränsade ombyggnadsåtgärder.                   
Steg 4, bygg nytt - nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

 
Naturliga val  
Kommunen arbetar kontinuerligt med attityd- och beteendepåverkan. Inriktningen är att 
skapa efterfrågan, acceptans och förutsättningar för mer resurseffektiva transportval. Med 
”mjuka” insatser förstärks nyttan av både ny och befintlig infrastruktur samtidigt som 
efterfrågan på hållbara trafiklösningar ökar. Hur transportsystemet utformas har stor 
betydelse för hur det används och påverkar näringslivet och det vardagliga livet för 
invånarna. 
Regionala och lokala samband 

 
Regionala samband 
Eskilstuna ligger centralt placerad i Mälardalen, i stråket mellan Stockholm – Oslo. Sett ur ett 
storregionalt perspektiv är Eskilstuna en av nodstäderna i Mälardalen. Östra Mellansverige 
går allt mer mot att utveckla en flerkärnig struktur. Förutom sambanden med Stockholm får 
kopplingar mellan nodstäderna ökad betydelse. För Eskilstunas del innebär det bland annat 
att de tidsmässiga och mentala avstånden till nodstäderna Västerås och Örebro minskar. 
     Eskilstuna samverkar över gränser; Främst i två sammanhang – dels i Södermanland 
(administrativ region) och dels i Fyra Mälarstäder (funktionella regionen). Där bildar 
infrastrukturen mellan Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs en dynamisk ”ring” runt 
Mälaren. Kopplingarna över kommun och länsgränser är inte fullt utvecklade, utan här finns, 
framförallt mot Västerås, en utvecklingspotential. I ett robust samhälle finns möjlighet att 
dela kunskap, tjänster och upplevelser. 



     Närhet som skapas ska vara naturlig, sömlös och koppla mot omvärlden. Att skapa fysisk 
och mental närhet inom den funktionella regionen gynnar övriga länet eftersom Eskilstuna 
utgör en viktig dragare i det delregionala sörmländska sammanhanget. 
Viktiga regionala transportstråk                       
När det gäller regional och nationell tillgänglighet är Svealandsbanan, TGOJ-banan samt E20 
av stor vikt för att koppla samman Eskilstuna med andra storregionala nodstäder Västerås, 
Örebro, Norrköping/Linköping samt Stockholm. En utveckling av Eskilstuna flygplats skulle 
innebära att Eskilstunas nationella och internationella tillgänglighet på lång sikt ökar. 

De regionala kopplingarna kommer förstärkas genom redan planerade förbättringar i 
trafikutbud. Hösten 2019 återfick Eskilstuna regionalexpresstågen till Stockholm vilket ger en 
restid på ca 45 minuter. Därefter kommer turtätheten att öka successivt till 30-
minuterstrafik under en större del av dygnet i båda pendlingsriktningarna. Dessutom 
kommer timmestrafik gå från Örebro via Eskilstuna och sedan upp till Arlanda/Uppsala, 
vilket ökar direktkopplingarna och förbättrar den internationella tillgängligheten. Till 
regionala och delregionala noder inom länet finns goda tåg- och bussförbindelser i starka 
regionala stråk. 

Trots det goda läget finns det tydliga flaskhalsar och brister i infrastruktursystemen som 
allvarligt hämmar Eskilstunas regionala tillgänglighet, främst på sträckan mellan Folkesta och 
Rekarne samt den södra järnvägsinfarten till Stockholm. Det finns också behov av att arbeta 
aktivt med förbättrade pendlingsmöjligheter. Förbättrade förutsättningar för multimodalt 
resande gör att fler kan tillgodogöra sig nytta av en förstorad arbetsmarknad. Med ökad 
regional arbetspendling med kollektivtrafik behöver byten från tåg till buss vara smidigt och 
enkelt. 
Nationell och regional transportplan 
Målsättningen för kommunen är att översiktsplans intentioner ska stödjas genom 
prioriteringar i nationell och regional transportplanering. Genom att kommunens uttryckta 
behov hörsammas i arbetet med nationell transportplan och regionaltransportplan kommer 
satsningar till nytta för resenärer och godstransporter i regionen och landet/globalt. 
Utvecklingen av transportsystemet och resvanorna spelar en viktig roll för att nå de 
övergripande målen, därför ska översiktsplanen förutom att peka ut framtida mark och 
vattenanvändning även ange de utgångspunkter och strategier som planeringen bygger på. 
Dessa sätter ramarna för det fortsatta arbetet i strategiska planer och dokument. 
Vem gör vad? 
En effektiv, klimatsmart och miljövänlig transportstruktur är lättare att uppnå om 
koncentrationen av människor är högre. Det innebär att städerna och landsbygden med sina 
orter har olika förutsättningar. Ur ett nationellt perspektiv har dock landsbygden i 
kommunen goda förutsättningar. 
     I de södra delarna av kommunen har bebyggelsen en tydlig stråkkaraktär (sekundära 
stråk), vilket gör att förutsättningarna för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik här är goda. 
I norr (primära stråk) finns goda förutsättningar med tågförbindelse till Kvicksund och goda 
förbindelser mellan Eskilstuna och Torshälla. Vid Mälaren är bebyggelsen glesare idag och 
framgent vilket innebär att dessa områden är svårare att försörja med kollektivtrafik. Stråket 
mellan Sundbyholm och Eskilstuna är ett viktigt stråk för buss och cykelpendling där 
möjligheten till enkla byten av transportslag är av betydelse.  En framtida utveckling 
med självkörande bussar även för landsbygdstrafik skulle kunna innebära fordon som matar 
resande mot de primära och sekundära stråken. 
Lokala samband 



I städer och orter är det nära till allt. 
Klicka för större bild 
Avstånd och geografin är avgörande för utveckling av ett transporteffektivt samhälle. En 
hälsofrämjande samhällsplanering utgår från begreppet närhet i städer och orter. 
Majoriteten av befolkningen (69 %) i kommunen bor inom fem kilometers avstånd från 
Eskilstunas centrum. Då 60 % av befolkningen har ett avstånd mindre än 3 km till Eskilstunas 
stadskärna finns mycket goda förutsättningar för ändrat resebeteende där gång, cykel och 
kollektivtrafik blir det enkla och naturliga valet. Eskilstunas struktur med koncentrerad 
bebyggelse i dess kärna ger god potential för en hållbar tillväxt.  

 
I Torshälla bor 70 % av befolkningen inom 1,5 km från Östra torget. Det ger goda 
förutsättningar för en promenadvänlig stadskärna. Befolkningen bosatt nära Mälaren har 
cykelavstånd in till Torshällas centrala delar. Närheten ger boende och verksamheter i 
stadsbygden mycket goda förutsättningar för en klimatsmart resande. 
     I det kommande arbetet med Trafikplan Eskilstuna ska analysmodeller för trafiknätet tas 
fram för framtida trafikscenarier. I det arbetet studeras möjligheter till samt effekter och 
konsekvenser av nya och ändrade förbindelser med avsikts att öka framkomligheten i 
trafiksystemet. Ett exempel är en sammanbindande länk öster om Eskilstuna. 
Bytespunkter mellan transportslag                       
För att skapa ett effektivt och sammanhängande transportsystem är bytespunkter mellan 
transportslag strategiskt viktigt. Sörmlands cykelstrategi uttrycker det så här:       
”Potentialen för kombinationsresor med cykling och kollektivtrafik i Sörmland är mycket  
  god. Resultatet från tillgänglighetsanalysen i potentialstudien visar till exempel att 88 
  procent av länets invånare kan nå sin arbetsplats inom 45 minuter med en kombination av  
  cykel och kollektivtrafik.” 
     Förbättrade tekniska möjligheter att beräkna och planera en resas totala längd oavsett 
byten, tillsammans med smarta val gällande färdmedel, möjliggör effektiva och miljövänliga 
resalternativ. Att på ett smidigt sätt kunna byta färdmedel under resan är avgörande för att 
uppmuntra ett klimatsmart val. 
     I översiktsplanen pekas ett antal bytespunkter i transportsystemet ut. Bytespunkterna 
kommer analyseras vidare i strategiska planer såsom trafik-, cykel-, kollektivtrafik- och 
gångplan. 
     I Eskilstuna pekas sju olika bytespunkter ut. Några punkter som behöver studeras 
närmare är resecentrum, punkter där byten mellan fler än två olika färdmedel samt platser 
som underlättar byte bil-cykel eller bil-kollektivtrafik vid tätorternas entréer. Tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning behöver även studeras närmare.  
     I Torshälla pekas två bytespunkter ut som båda behöver studeras närmare. Den ena ligger 
i centrum och ska säkerställa en effektiv koppling med Eskilstunas tätort. Dem andra ska ge 



ökad tillgänglighet för de som pendlar in i Torshälla. Tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning behöver även studeras närmare. 
     På landsbygden, serviceorter och utvecklingsnoder pekas tretton bytespunkter ut. 
Punkter som ger möjligheter till att byta till buss eller samåkning/bilpool prioriteras. 
Attraktiva bytespunkter i Sörmland – Resecentrum  
”Eskilstuna C är en relativt stor bytespunkt med drygt 3 000 påstigande per dygn, där de 
flesta tar sig till stationen till fots. Generellt kan sägas att Eskilstuna centralstation är väl 
kopplad till den omgivande stadsmiljön. Norr om stationen ligger stadskärnan dit det är lätt 
att gå via väl placerade övergångsställen. Söder om stationen ligger merparten av 
pendelparkeringarna och flerbostadshus. I anslutning till gångtunneln söder om stationen 
finns det en cykelparkering som erbjuder praktiskt byte mellan cykel och tåg. 
Rapport attraktiva bytespunkter i Sörmland 
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2017. 
Tillgänglighet på landsbygd 
Ett fungerande transportsystem är en avgörande del i en framgångsrik landsbygdsutveckling. 
Det skapar förutsättningar för att bo och verka i på landsbygden och bidrar till att 
tillgängliggöra service, arbetsplatser och utbildning för fler människor. 
     Goda allmänna kommunikationer bidrar till att öka landsbygdens attraktivitet, inte minst 
bland unga och personer med funktionsnedsättning. Utveckling av effektiva byten mellan 
transportslag, till exempel mellan bil, cykel och buss, är avgörande för att effektivisera 
transporttjänsterna på landsbygden. Möjligheter till samåkning och användning av förnybara 
drivmedel är också framgångsfaktorer att arbeta vidare med för en attraktivare landsbygd. 
För besöksnäringen utgör transporter till, från och inom destinationen en viktig del av 
infrastrukturen. Både utifrån besökarens perspektiv och för arbetskraft inom 
besöksnäringen. 
     Jämfört med staden har landsbygden och dess orter sina unika förutsättningar som 
behöver avspeglas i planeringen. Arbetssättet för att utveckla trafikmiljöer på landsbygden 
skiljer sig från stadens bland annat på grund av andra ansvarsförhållanden. På landsbygden 
behöver kommunen förmedla och samordna utvecklingsinsatser med till exempel 
Trafikverket och funktionsrättsrörelsen. 

 
Ställningstagande – Transporter  

• Använd fyrstegsprincipen för att säkerställa kostnadseffektiva investeringar i 
transportsystemet 

• Sträva efter att utveckla hållbara och yteffektiva person- och godstransporter, inom 
och mellan städer och landsbygd. 

• Använd Mobility management för att påverka val av färdmedel och mängden 
transporter och bidra till en omfördelning mellan transportslag. 



• Säkra ett inkluderande, jämlikt och jämställt transportsystem. 
• Säkra barns rörelsefrihet genom tillgängliga, trygga och säkra stråk mellan bostäder, 

skolor och platser för lek, möten och samvaro. 
• Sträva efter tillgänglighet till hållbara transporter i staden och på landsbygden utifrån 

lokala förutsättningar samt allas individuella förmågor. 
• Sträva efter att utveckla platser för enkla byten i strategiska lägen för att underlätta 

för kombinationsresor. 
• Säkra nutida och framtida möjligheter för god framkomlighet och snabba insatser för 

samhällsviktiga funktioner. 
• Sträva efter utvecklat regionalt samarbete för utveckling av transportinfrastruktur.  
• Sträva efter samverkan mellan olika aktörer, kommuner och länsgränser för att 

möjliggöra enkla byten mellan olika transportslag.  
• Säkra en klimatsmart struktur med närhet mellan bostäder, arbetsplatser och 

målpunkter som även bidrar till ökad gång- och cykelanvändning. 
• Säkra att cykeln är prioriterad vid utveckling av städerna. 
• Säkerställ att rätt dimensionering för respektive transportslag beaktas vid separering 

av gång- och cykelstråk mot övrig trafik. 
• Säkerställ att gångtrafiken fullt ut ses som ett färdsätt i den kommunala planeringen.  
• Använd samplanering av bebyggelse, kollektivtrafik och transportinfrastruktur för att 

skapa attraktiva och hållbara samhällen som skapar närhet. 
• Sträva efter en planering med mångfunktionella gaturum som säkrar funktioner och 

behov i städer och orter. 
• Sträva efter estetiskt tilltalande miljöer och gångvägar som är integrerade i 

bebyggelsemiljön. 
• Säkra och stärk förbindelser med gång och cykel mellan innerstaden och övriga 

Eskilstuna för att koppla samman staden och utveckla varierande stråk med olika 
hierarkier av gator. 

• Säkra kollektivtrafikens framkomlighet, snabbhet och pålitlighet. 
• Säkra att fotgängarnas framkomlighet, trygghet och säkerhet prioriteras i utpekade 

zoner och stråk. 
• Säkra vägnätets bidrag till levande bottenvåningar i lämpliga lägen, med till exempel 

butiker, kaféer, restauranger, m.m. vilket bidrar till attraktivitet och 
näringslivsutveckling. 

• Säkra att det finns möjlighet att cykla till närmaste stad från kommunens alla tätorter 
och att det finns trygg och säker cykelväg mellan städerna och serviceorter. 

• Sträva efter säkra och trygga cykelparkeringar i entrénära lägen vid viktiga 
målpunkter och arbetsplatser, vid större hållplatser samt på andra strategiska platser 
i städer och på landsbygden. 

• Säkra möjligheten till hållbara val dygnet runt kopplat till arbetsplatser och pendling.  
• Sträva efter hela-resan-perspektivet i planering av bytespunkter mellan transportslag 

och samordning mellan olika trafikförvaltningar. Bussar och tåg bör synkroniseras för 
att kunna erbjuda korta bytestider mellan trafikslagen. 

• Säkra att parkering prioriteras för besökare och boende i stadskärnan framför 
parkering för arbetspendlare för att minska långtidsparkering i stadskärnan. 

• Sträva efter att skapa trygga och säkra parkeringsgarage och 
samnyttjandeparkeringar samt synliggör guidningssystemet för indikering av lediga 
bilparkeringsplatser. 



• Sträva efter utveckling av innovativa lösningar för klimatsmart bilanvändning som 
stimulerar mobilitetstjänster, till exempel bileffektivt boende, bilpooler, upplåtelse 
av mark för ladd- och tankstationer och flexibla parkeringstal. 

• Sträva efter att kollektivtrafiken stödjer bebyggelseutvecklingen som redan i tidigt 
skede trafikeras i stråk med hög turtäthet och korta restider. 

• Säkra att busstrafik prioriteras vid ny- och ombyggnad av gatunätet, framförallt längs 
viktiga kollektivtrafikförsörjda stråk, för att ge ökad framkomlighet och punktlighet 
för kollektivtrafiken.  

• Sträva efter att kollektivtrafiken stärker lokala och regionala samband och utvecklas 
för att ge bra tillgänglighet till arbetsplatser och utbildning och möjliggöra 
kombinationsresor.  

• Sträva efter att kollektivtrafikhållplatser i städer och centrumpunkter i serviceorter 
har hög funktionell och gestaltningsmässig standard samt möjligheter att byta mellan 
transportslag.  

• Sträva efter att dubbelspår byggs på sträckan Örebro-Eskilstuna-Södertälje samt 
Eskilstuna – Västerås för att möjliggöra kortare restider och fler turer samt ökad 
robusthet. 

• Säkra att mark reserveras för framtida järnväginsatser med fokus på 
resecentrumområdet. 

• Sträva efter att andelen godstransporter på järnväg ökar i förhållande till transporter 
på väg. 

• Säkra att mark reserveras på strategiska platser för verksamheter kopplat till 
godshantering, godsomlastning och logistik för att öka förutsättningar för gods på 
järnväg. 

• Säkra att rangerbangården i Gredby flyttas till Gunnarskäl. 
• Sträva efter att samordna godstransporter i städerna och orter för en mer effektiv 

och klimatsmart godshantering och en minskning av antalet tunga fordon i 
tätbebyggda områden. 

• Säkra att utvecklingsplan Fyra Mälarstäder blir en utgångspunkt för den lokala 
utvecklingen av båtplatser och hamnar. Det regionala samarbetet behöver stärkas för 
att nå en helhetssyn på båtleder som kompletterar regionala kopplingar. 

• Ta tillvara på de samverkansmöjligheter som flygplatsområdet medger tillsammans 
med logistikparken. Flygplatsen ska inte ses som en separat lösning, utan som en 
helhet ihop med befintlig och eventuellt tillkommande spåranslutningen och den 
goda anslutningen till vägnätet, bland annat E20. 

• Sträva efter att förbättra tillgängligheten till andra flygplatser i regionen, t ex 
kopplingar med buss och tåg. 

• Ta hänsyn till önskvärd utveckling av bebyggelse och rekreationsområden vid 
utveckling av flygplatsens verksamheter.  

• Ta hänsyn till och utveckla samband och kopplingar till omgivande hamnar både 
mellankommunalt och regionalt.  

• Säkra att farleden mellan Köping och Västerås/Stora Sandskär värnas men tågtrafiken 
passerande över Kvicksundsbron får företräde framför fartyg i yrkesmässig trafik. 

• Sträva efter att minska flygets klimatpåverkan vid en eventuell utveckling av 
flygplatsen med innovativa lösningar för bränsle och teknik både i luft och på 
marken.  



Styrdokument           
Trafikplan 2012 
Planerad uppdatering 2020                              
Kommande Trafikplan och dess fördjupningar ska även omfatta landsbygden       
Cykelplan 2013  
(bör uppdateras efter trafikplanen                        
Kollektivtrafikplanen 
Pågående, färdigställs 2020           
Gångplan 
Planerad till 2022                        
En gångtrafikplan ska tas fram för att fördjupa arbetet med fotgängarnas behov, ge förslag 
till gångtrafikens utveckling och identifiera nya viktiga gångstråk i staden och i kommunens 
serviceorter samt ska göras i samarbete med Eskilstunas funktionsrättsrörelse. 
Trafiksäkerhetsplanen 2019                   
Parkeringsstrategi 2019                    
Gång och cykel                        
Att gå är det mest naturliga sättet för människor att förflytta sig, så även för personer med 
någon form av funktionsnedsättning. Det är det vanligaste sättet att röra sig inom staden. 
Det är både ett sätt att ta sig fram och ett sätt att uppleva platser. Det är ett hälsofrämjande 
och miljövänligt transportsätt som bidrar till ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle.
 En gående har en snitthastighet på ca fem km per timme. Gångtrafik dominerar 
på korta avstånd och avtar när sträckan överstiger två kilometer. Det innebär att en kompakt 
stad eller ort ökar förutsättningar att ta sig fram till fots. Det är känt att fysisk aktivitet en 
halvtimme om dagen har stor betydelse för hälsan. Det innebär att gång- och cykeltrafik har 
bidrar till en ökad folkhälsa. Genom att planera samhället så att alla lättare når målpunkter 
till fots och att den bebyggda miljön är estetiskt tilltalande, erbjuder platser att mötas eller 
vila med mera skapas större förutsättningar för gångtrafik.                     
Till fots i staden                        
De som kör bil eller åker buss och tåg blir också gående under vissa delar av sin resa. På 
landsbygden ingår gång som en del i en resekedja där flera transportslag involveras. När 
staden och landsbygden utvecklas blir därför utformningen av attraktiva, trygga och säkra 
miljöer för fotgängare en viktig fråga. Nya målpunkter tillkommer som ger nya flöden och 
rörelsemönster. Det innebär att fotgängare behöver prioriteras i samspelet med andra 
trafikslag. Det kan betyda lägre trafikhastigheter, att överbrygga barriärer och ge 
förutsättningar för alla människor att ta sig fram.   
 Fotgängare genererar stadsliv som bidrar till trygghet och inkludering. Gående 
ställer andra krav på hur miljön är utformad. När du går noterar du mer i din omgivning än 
när du cyklar, åker bil eller färdas med buss. Alla våra sinnen är aktiva när vi upplever 
stadens rum. Vi upplever gator och platser i ögonhöjd och merparten av våra intryck sker 
genom synen.     
 För att tillhandahålla attraktiva gångstråk i staden behöver vi utforma gator 
som ger omväxling och stimulans för alla som vistas där. En förändring var 4 sekund är lagom 
för att en miljö ska upplevas omväxlande och intressant. Gångstråk behöver alltså innehålla 
någon form av förändring drygt var 20:nde meter. Detta motsvarar avståndet mellan 
butikerna i den täta stadskärnan. I miljöer utan butiker kan variationen utgöras av grönska, 
porten i ett bostadshus, sittplatser, aktiva bottenvåningar eller ett indraget husliv. 



Till fots i Torshälla 
Eskilstuna och Torshälla ska bli mer gångvänliga städer. För att stimulera fler människor till 
att gå behöver stads- och trafikmiljöerna kunna erbjuda komfort, bra utformning och 
variation, förutom trygghet, säkerhet och effektivitet. Detta innebär att vi behöver en 
mångfald av miljöer i mänsklig skala som är varierade och inbjuder till aktivitet av olika slag. 
Vid skolor, arbetsplatser, social service och vård samt handel ställs höga krav på utformning, 
säkerhet, tillgänglighet och kvalitet. 

För att skapa säkra gångstråk behöver gångytor separeras från övriga transportslag 
inklusive cykel. I takt med att gång- och cykelvägnätet byggs ut eller åtgärdas ska därför en 
ökad andel av gångstråken separeras från övriga trafikslag. Målet är att vi 2030 har fullt 
separerade gångstråk. Gångstråken får dock inte skiljas helt från stadsmiljön för att inte 
påverka trygghetskänslan. 
Stadsliv och stadslivsstrategier 
Kartlagda ”prioriterade zoner för gående” visar på viktiga stråk och sammanhang som är 
strategiska för att koppla samman olika stadsdelar i ett sammanhållet gångnät. 
     En gångplan ska tas fram. I det kommande arbetet med gångplanen ska zonerna studera 
vidare och konkretiseras. 
Stadsliv och stadsrumsstrategier 
Cykel - en stor potential för utveckling 
Det finns stor potential för cykling i Eskilstuna och Torshälla genom städernas kompakta 
struktur och flacka topografi. Inom städernas förtätningszoner är cykeln högt prioriterad. 
Prioriteringen innebär att det ska finnas gena, säkra och trygga cykelvägar till viktiga 
målpunkter som till exempel skolor, större arbetsplatser, handelsområden och större 
fritidsområden. Det ska finnas förutsättningar för flickor och pojkar att nyttja cykelnätet ur 
säkerhets- och trygghetssynpunkt. Cykel har också stor betydelse för folkhälsan. 

För att gynna cykel framför bilanvändning vid arbetspendling behöver restiden för cykel 
jämfört med bil inte vara längre än 1,5 gånger. För att uppnå kortare restid är gena och 
snabba cykelstråk är viktigt. Snabbcykelvägar skapar goda förutsättningar för arbetspendling 
på cykel. Cykelvägar ska vara av hög kvalitet samtidigt som de uppfyller kraven på 
framkomlighet och säkerhet över året. 

För att underlätta pendling med cykel i kombination med andra transportslag behövs bra 
utformade bytespunkter med trygga och säkra cykelparkeringar som fungerar över dygnet 
och hela året. Tak över cykelparkeringar och cykelservice är annan bekvämlighet som bör 
utvecklas i strategiska lägen. Möjligheten att ta med cykeln på bussen eller tåget bör 
utvecklas. På landsbygden är kombinationen mellan cykel och kollektivtrafik viktigt för 
effektiva resor. Teknikutveckling och förekomst av t.ex. elcyklar ändrar resmönster. Elcykel 
kan vara avgörande för att välja cykel hela vägen in i staden då de flesta tätorter ligger i en 
radie av 15 km från centrala Eskilstuna.    

Gena stråk förhindras av barriärer som Eskilstunaån, motorvägen och järnvägen. För att 
underlätta cykelresor bör dessa barriäreffekter minimeras. Utvecklingen av planskilda 
korsningar och gång- och cykelbroar över ån underlättar för både fotgängare och cyklister 
att ta sig snabbare igenom staden. 

För att underlätta för snabba cykelresor behöver cykel- och gångtrafik separeras i högre 
grad än i dag. Det finns många olika typer av cyklister med olika utrymmesbehov och 
hastighet: arbetspendlare, kontemplativt cyklande, personer med funktionsnedsättning och 
breda cyklar, föräldrar med barn. Därför är det önskvärt att ha tydliga, säkra och breda 
cykelbanor separerade från övrig trafik. Även olika typer av cykelstråk behövs. Cykelvägar för 



arbetspendlare är i första hand lämpliga på stadens huvudcykelstråk till/från centrum där 
möjligheter att cykla fort är mer relevant. 
Gällande cykelplan 2013 
I den gällande cykelplanen (2013) presenteras en vision som eventuell uppdatering bör ta 
hänsyn till. Fortsatt arbete med ny cykelplan bör ta hänsyn till visionen. 
Regional cykelstrategi 
Region Sörmland arbetar med att ta fram en regional cykelstrategi. Fokus för strategin är två 
målgrupper. Vardagscyklister har skolan, arbetet, fritidsaktiviteter och andra viktiga platser 
som målpunkter. Turist- och rekreationscyklister attraheras av själva resan och har olika 
intressepunkter kopplade till det. 

 
Cykelstrategi för Sörmland- Remissversion 2020  
Bilen 
Eskilstuna växer och fler människor rör sig i våra städer. För att Eskilstuna ska fortsätta att 
utvecklas som en attraktiv och tillgänglig kommun för såväl näringslivet, invånare och 
besökare behöver transportinfrastrukturen användas klokt och effektivt. Vi ska bibehålla 
stadens transportstrukturer och nyttja det smartare för att få plats med de resor som 
behöver göras. Bilvägsystemet ska vara robust, säkert, kostnadseffektivt, anpassat till 
människor, klimat och miljö samt samverka med gång- och cykelsystemet. Då många 
personer med funktionsnedsättning är bilberoende utvecklas bilvägsystemet i samarbete 
med Eskilstunas funktionsrättsrörelse. 

Vi behöver göra smartare val för både klimatet, stadsrummet och ett fungerande 
transportsystem. Bilen har en viktig funktion för resor på längre sträckor där det inte finns 
andra valmöjligheter, till exempel på landsbygden. I den täta staden där det är begränsat 
med utrymme och det finns många olika transportslag att välja mellan har bilen en mer 
begränsad roll för persontransporter. Näringslivets transporter behöver prioriteras i 
städerna vilket innebär att vi behöver göra en omfördelning av persontransporterna så att 
de blir mer yteffektiva och kapacitetsstarka för att minska den totala trängseln. Det kommer 
innebära ett gemensamt arbete där alla bidrar med det de kan. Alla kan inte göra samma sak 
men alla ska spänna bågen lika hårt. 

Vi ska skapa förutsättningar för nya drivmedel och fordon genom att planera för 
infrastruktur som stödjer förnybara drivmedel, till exempel uppladdningsplatser för elbilar. 
En snabb övergång till drift med el och förnybara bränslen kommer successivt att minska 
biltrafikens klimatpåverkan. Dock kommer ytbehovet för fordonen innebära fortsatt trängsel 
och barriäreffekter. 

Vi ska utveckla mobilitetstjänster som underlättar för transportsmarta lösningar som 
samverkar med den framtida stadsutvecklingen. Det handlar till exempel om att utveckla 
olika delningssystem för bilinnehav med bil-pool eller delad parkering, underlätta för 
samåkning, underlätta för byten mellan olika transportslag och möjliggöra för samordnade 
varutransporter. Genom att planera för ett lägre trafiktempo för fordonstrafiken kan 
kapaciteten på gatorna öka samtidigt som livsmiljön för stadens invånare förbättras, både då 
det gäller buller, luftkvalitet och trafiksäkerhet. 



En transportsmart stadsplanering som innebär att människor har nära till arbetsplatser, 
samhällsservice, fritidsanläggningar och handel bidrar till att det naturliga valet för att ta sig 
fram är gång, cykel och kollektivtrafik. Behovet av personbilstransporter i tillkommande 
bebyggelse kan bli lägre än dagens genomsnitt för bilresor per hushåll om vi planerar på ett 
sätt att det blir lätt att välja transportsätt utifrån behov.   För de 
bilresor som behöver göras krävs parkeringsmöjligheter i innerstaden. Det ska finnas 
bilparkeringsmöjligheter för alla grupper men besökare, boende och personer med 
funktionsnedsättning ska prioriteras framför arbetspendlare som man räknar med kan gå lite 
längre till sitt slutmål. Attraktiva bytespunkter med möjligheter till byte av transportsätt 
behöver utvecklas där parkeringsmöjligheter ingår. 
God bebyggd miljö 
Begränsad klimatpåverkan 
Trafiksimuleringar 
I trafiksimuleringar som gjorts ser vi vilka effekter kommunens tillväxt får för staden och 
vägtrafiken vilket visar att en utveckling enligt kommunens färdmedelsmål innebär en 
måttlig ökning av biltrafiken inne i staden och att kapaciteten i nuvarande vägnät i stort sett 
är tillräcklig. I dag medför trängseln vid vissa punkter och vissa tider att restiderna i bil ökar, 
med den totala restiden i för bil i staden under ett vardagsdygn inte påverkas så mycket. 
Bilens framkomlighet i staden är framförallt en upplevd trängsel. Tidsmässigt finns en 
restidsskillnad på 1 min vid högtrafik. Utbyggnad enligt planeringsmässig höjd medför att 
restidsfördröjningen ligger kvar på samma nivå som idag (knappt fem procent av den totala 
restiden under ett vardagsdygn), vilket bedöms vara acceptabelt för en stad av Eskilstunas 
storlek. Att bygga ett vägsystem som klarar av alla trafiktoppar ger ett ineffektivt nyttjande 
av mark. 
Bilparkering 
Genom en genomtänkt parkeringsstrategi (som förväntas antas våren 2019) tydliggör 
Eskilstuna kommun av vem och på vilket sätt bilparkering ska ske i innerstaden. Det finns 
bilparkeringsmöjligheter för alla grupper – men personer med funktionsnedsättning, 
besökare och boende ska prioriteras över arbetspendlare som förväntas kunna gå lite längre 
till sitt slutmål. Lösningar såsom mobilitetshus (där resenärer kan välja mellan att låna till 
exempel en elcykel, ellastcykel eller en elpoolbil beroende på deras resmål och anledning till 
resa) blir allt vanligare i större stadsomvandlingsprojekt och bör introduceras även i 
Eskilstuna. 
Bussen och tåget  
Kollektivtrafik - attraktiv, effektiv och kapacitetsstark 
Städerna har ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem och de senaste åren har antalet resenärer 
ökat stadigt. Även kommunens övriga orter har gott utbud av kollektivtrafik och resandet 
med kollektivtrafiken är i vissa stråk högt. En ökning av antalet resenärer i kollektivtrafiken 
kräver gena och tydliga körstråk för bussarna, hög turtäthet, kortare restider och bättre 
punktligheten. Restiden med kollektivtrafik får inte överstiga 1,5 gånger restiden med bil för 
att kollektivtrafiken ska gynnas. 

Kollektivtrafiksystemet består av ett stomnät med kollektivtrafik av god kvalitet som 
binder samman viktiga start- och målpunkter. Stomnätet består av utvalda stråk som ger 
underlag för tät kollektivtrafik och god framkomlighet. För att framkomligheten ska vara god 
i städerna behöver kollektivtrafiken prioriteras då utrymmet för motorburen trafik ofta är 
begränsat. Stråk med stort resandeunderlag ger möjligheter att bygga ut en kapacitetsstark 
linjetrafik. Kapacitetsstark kan innebära övergång till fordon som rymmer fler resenärer, till 



exempel Rapid Bus Transit eller spårbundna lösningar. Det kan också omfatta satsningar som 
skapar ett snabbare flöde genom trafiksystemet, till exempel effektiva biljettsystem, 
påstigning i alla dörrar, expressbuss, prioriterad framkomlighet och gena kollektivtrafikstråk. 

Planering för kollektivtrafik och bebyggelseutveckling behöver samordnas. En lokalisering 
av bostäder, utbildnings-, service- och arbetsplatser i anslutning till befintliga stomlinjer gör 
att det blir lättare att ta sig till och från skola och arbete med kollektivtrafik. Infrastruktur 
och andra insatser kommer att krävas för att säkerställa att denna inriktning inte 
uppmuntrar till en ökning av bilanvändning. Ett sätt är att bygga ut stomlinjen i god tid så att 
det finns tillgång till kollektivtrafik redan vid inflyttning i nya bostadsområden. 

För att skapa utrymme för att testa nya lösningar, erbjuda flexibel eller säsongsbetonad 
trafiksättning med mera behöver det finnas tillgängliga fordon utöver standardutbudet. 
Detta ska beaktas vid upphandling av kollektivtrafiken och göras i samarbete med 
Eskilstunas funktionsrättsrörelse. 

Serviceorter och Torshälla stad inklusive Torshälla huvud ska ha goda 
kollektivtrafikförbindelser med Eskilstuna stad. Stomlinjerna på landsbygden övergår till 
stadstrafik inne i Eskilstuna och ger god tillgänglighet till olika målpunkter. Restiderna med 
buss in till centrum har en bra konkurrenskraft och en god potential för utveckling om 
slutdestinationen ligger i centrala Eskilstuna. Resor från landsbygden till andra orter som 
innebär byte vid Eskilstuna Centralstation innebär dock längre restider, vilket försämrar 
landsbygdens regionala och nationella tillgänglighet. 

Tillgängligheten till attraktiva naturområden för friluftsliv och rekreation i zonen nära 
städerna och på landsbygden behöver förbättras genom att ansluta dem till 
kollektivtrafikstråk. 

Inom Eskilstuna och Torshälla finns stomlinjer i stråken Torshälla –Centrum–Borsökna, 
Skiftinge– Centrum–Stenby, Hällby–Centrum–Viptorp och Skogstorp–Centrum–
Mälarsjukhuset. Genom stråkutveckling kommer befolkningsutvecklingen i städerna att ge 
potential till ett ökat resande och möjlighet till en kapacitetsstark linjetrafik mellan Torshälla 
huvud-Borsökna och Skiftinge- Stenby samt mot Mälarsjukhuset. 

På landsbygden finns stomlinjer i stråken Västermo–Alberga–Centrum–Hällberga–Ärla 
och Bälgviken–Hållsta–Centrum– Sundbyholm. Torshälla, Kvicksund och Sundbyholm är 
utvecklingsnoder där sammanlagt en tredjedel av de 15 000 nya bostäderna skulle kunna 
lokaliseras. En ökad nattbefolkning i dessa områden ger större behov av en effektiv 
kollektivtrafik. Infrastruktur och andra insatser kommer att krävas för att säkerställa att 
denna inriktning inte uppmuntrar till en ökning av bilanvändning. Ett sätt är att bygga ut 
stomlinjen i god tid så att det finns tillgång till kollektivtrafik redan vid inflyttning i nya 
bostadsområden. 

Hållplatser ska vara säkra, tillgängliga, trygga och stödja ett ökat resande. I strategiska 
lägen ska hållplatserna utformas så att de underlättar för smidiga byten mellan trafikslag. 
Möjligheten att ta med cykel på buss eller tåg ska utvecklas. Standarden på hållplatserna i 
städerna är generellt god med väderskydd och digitala tavlor. I orter, serviceorter och på 
landsbygden behöver standarden ses se över. Hållplatser på landsbygden ska vara trygga och 
säkra, vara upplysta och erbjuda tillräckligt mycket plats för resenären att vänta på bussen. 
Järnvägen kopplar samman regionen 
Eskilstuna fungerar som en viktig knutpunkt i Mälardalens järnvägssystem där 
Svealandsbanan mellan Stockholm/Södertälje och Valskog/Örebro och UVEN-linjen mellan 
Sala och Linköping via Västerås, Eskilstuna, Katrineholm och Norrköping möts i Eskilstuna. 
Båda dessa banor består till största delen av enkelspår. En grundläggande förutsättning för 



ökade person- och godstransporter på järnväg är tillräcklig spårkapacitet. Inom en snar 
framtid kommer att bli svårt att kunna få plats med den tågtrafik som efterfrågas. 

På sikt är ett dubbelspårigt system en förutsättning för att både gods- och persontåg ska 
rymmas. Det är angeläget att den enkelspåriga sträckan Folkesta–Rekarne på TGOJ-banan 
byggs om till dubbelspår för att få plats med trafiken på både TGOJ-banan söderut och på 
Svealandsbanan. För att klara framtida transportbehov av godstransporter på järnväg 
behövs tillkommande mötesspår på sträckan Rekarne–Valskog på Svealandsbanan både som 
en generell kapacitetshöjande åtgärd och för att rymma 750 meter godståg. Det behövs 
också fler och längre mötesspår på banan mellan Flen och Eskilstuna för att möta efterfrågan 
i ett kortare perspektiv. 

För att skapa ett mer robust system föreslås en koppling mellan en ny östlig dragning av 
TGOJ-banan till Svealandsbanan. En sådan dragning kan försörja Eskilstuna logistikpark med 
järnvägstransporter som inte behöver gå via Eskilstuna Centralstation och samtidigt fungera 
som omledningsbana när Västra stambanan mellan Järna och Flen upplever störningar. 

Projekt som bör utredas vidare i strategisk planering är Kjula med omnejd för att se 
helhet med övrig markanvändning. I anslutning till Eskilstuna logistikpark kan en ny 
tågstation bli aktuell, beroende av hur flygplatsen utvecklas i framtiden. Åtgärder som 
förhindrar en sådan framtida utveckling ska undvikas. 

Det finns även behov att studera förlängningar av mötesspår; till exempel i Hållsta och 
plankorsningen vid Gillbergavägen/Stålforsbron för effektivisering längs spår. 
Större järnvägsprojekt 
Nytt resecentrum 

 
Resecentrum i större städer har allt mer utvecklats till noder för lokala, regionala och 
nationella resor. Den omställningen har i sin tur ökat kraven på till exempel resenärsservice, 
information och handelsmöjligheter. 

Sett ur ett hållbart resandeperspektiv så är resecentrum mycket av nyckeln i en stads 
transportsystem, men för att det ska fungera optimalt måste prioriterad framkomlighet för 
gång, cykel och kollektivtrafik kopplas till resecentrum för att få ut maximal potential.  
Resecentrum fungerar som en generator för stadsutveckling i närområdet, som en 
mötesplats för alla människor, oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsförmåga, och som 
nav i det regionala samhället. Att fortsätta utveckla dessa olika roller är av stor vikt för 
samhällsplaneringen. 

Eskilstuna kommun har för avsikt att utveckla sitt resecentrum inklusive stationsområde 
för att möta framtidens krav på attraktiva tågresor, möta en förväntad resandeökning, öka 
spårkapaciteten för en kraftigt förtätad tågtrafik i främst rusningstid och för att öka 
tillgängligheten och attraktiviteten i staden. En framtida stationsutformning för Eskilstuna 
Centralstation kräver fler plattforms-spår och måste vara mer flexibelt än dagens 
stationsutformning så att fler tåg kan komma till olika plattformar från olika spår. 
Dubbelspår på Svealandsbanan och Uven    
Dubbelspår ökar kapaciteten och punktligheten och är nödvändigt för att nå önskade 
restidsförkortningar till närliggande regionala kärnor. Den mest prioriterade åtgärden är 



enligt utredningsresultaten hittills att skapa dubbelspår mot Rekarne från Folkesta. Därefter 
kommer utbyggnad av dubbelspår mot Stockholm och på längre sikt förväntas även trafiken 
vara så stor på Uven att dubbelspår kommer att behövas söderut ner mot Flen och 
Katrineholm.              
Bangård Gredby och Gunnarsskäl                
Gredby bangård lider av kapacitetsproblem och en central bangård skapar en del 
olägenheter för staden i form av buller samt begränsad fysisk tillgänglighet. Önskan är också 
att kunna använda marken för stadsutveckling. Dock måste den byggda depån för 
Mälardalstrafik kunna fungera i samspel med en framtida stationsutformning. Ett förslag är 
att flytta övriga verksamheter till Gunnarsskäl som då kan få bättre förutsättningar 
järnvägstekniskt. 
Alternativa järnvägsdragningar                        
Då en del godstrafik bara passerar staden (till exempel de eventuellt tillkommande 
malmtågen) så finns en önskan att kunna köra förbi Eskilstuna. En östlig förbindelse har 
analyserats för att se om en förbifart går att förena med att TGOJ-banan (UVEN söderut) 
också kan flyttas ut ur staden vilket skulle skapa samhällsekonomiska vinster inklusive 
minskat buller för boende längs dagens sträckning. I tidigare ÖP fanns även ett alternativ där 
det enbart skapades en västlig korridor för godstrafik. Analyserna är inte klara för att tydligt 
förespråka ett visst alternativ utan båda korridorerna hanteras fortfarande som intressanta 
alternativ. Dessa alternativ kommer att utredas vidare i den tillsammans med Trafikverket 
planerade åtgärdsvalsstudien över TGOJ-banan mellan Eskilstuna och Flen som förväntas 
starta 2021.  
Planeringsprocesser för järnvägssystemet 
Eskilstuna kommun arbetar aktivt tillsammans med Trafikverket för att utreda och analysera 
järnvägssystemets utvecklingsbehov med huvudfokus på de sträckor som ligger inom 
kommunen. Utveckling av järnvägssystemet följer en planeringsprocess som styrs av. 
Gods – sjötrafik – flyg 
Gods 
Godstransporter – hållbara etableringslösningar 
Eskilstuna har ett strategiskt läge, med god tillgång till både infrastruktur, stora marknader 
och tillgänglig mark, vilket gör kommunen attraktiv för industri och logistikföretag. Det finns 
också stora godsflöden som rör sig genom kommunen. Sträckan Oxelösund-Eskilstuna-
Hallsberg utgör en del av det nationellt utpekade järnvägsnätet för gods och på TGOJ-banan 
planeras malmtransporterna gå mellan Bergslagen och Oxelösund. 

Efterfrågan på godstransporter i östra Mellansverige ökar snabbare än i riket som helhet. 
Fram till 2030 är efterfrågeökningen på godstransporter nära 40 procent och fram till 2050 
nära 70 procent. För att möta framtidens behov av godstransporter planeras investeringar i 
anläggningar som underlättar transport via järnväg. Liksom för persontrafiken är ett ”hela-
resan-perspektiv” viktigt även för gods, med smidiga omlastningar.     

E20 är en del av det nationella vägnätet för gods. Vägsystemets kapacitet för 
godstransporter är i dagsläget god, men kvaliteten på mindre vägar kan vara ett problem. 
Samarbetet med Trafikverket är avgörande för att säkerställa kvaliteten framöver. 

I och med förändringar i handelns struktur förändras varutransporternas mönster. E-
handel medför mer transporter i bostadsnära områden, och det är en utmaning att begränsa 
denna ökning genom att hitta sätt att samordna dessa.    
Farligt gods        
Transporter av farligt gods ska i första hand ske utanför tätorterna. Inom ett avstånd på 150 



meter från järnvägen föreslår länsstyrelserna en zonindelning som underlag för 
riskbedömning. Zonerna har inga fasta gränser utan riskbilden för ett aktuellt planområde är 
avgörande för bedömning av lämpliga avstånd. Generellt kan man dock säga att det normalt 
inte ska finnas någon bebyggelse inom 30 meter från järnvägen på grund av att detta 
utrymme erfordras för eventuella räddningsinsatser. Ett sådant avstånd medger också en 
eventuell komplettering av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation, ger bättre 
bullerreduktion och möjliggör framtida spårkompletteringar.  
Sjöfart och båtliv 
Klimatsmart, säker godstrafik och Eskilstunas entré via Mälaren    
Farleden mellan Köping och Västerås/Stora Sandskär med tillhörande ankringsområde 
passerar Kvicksund. Vattenvägen är också en entrépunkt till Eskilstuna genom 
Sundbyholm, Torshälla och Kvicksund. Sjötrafiken ska värnas och ges förutsättningar att 
utvecklas i framtiden. 

Kvicksund, Torshälla liksom Sundbyholm har hamnar med viktiga kopplingar för båttrafik, 
främst för fritids- och turistresor till bland annat Västerås, Strängnäs och Stockholm. För 
turismen är det av värde att kunna ta sig med buss från gästhamnen i Sundbyholm till 
Eskilstuna centrum. 
Flygtrafik 
Flyget – flygfrakt, privatflyg 
Eskilstuna flygplats har ett strategiskt läge i Mälardalen mitt emellan Eskilstuna och 
Strängnäs. Flygplatsen är placerad vid Eskilstuna Logistikpark och har direkt anslutning till 
järnväg och motorväg (E20). Flygplatsen ska inte ses som en separat lösning, utan det gäller 
att ta vara på de samverkansmöjligheter som flygplatsområdet medger tillsammans med 
logistikparken, spåranslutningen och den goda anslutningen till vägnätet, bland annat E20. 
     Verksamheten på Eskilstuna flygplats består i huvudsak av lättare skolflyg, ca 7 000 
rörelser. Övrigt flyg, ca 1 000 rörelser, utgörs av taxi-, affärs-, transport- och ambulansflyg. 
Flygplatsens landningsbana på 1 886 meter har kapacitet att ta emot fullstora fraktplan, 
privatflyg och charter. En viktig del inom ramen för Eskilstuna logistikparks utveckling är att 
erbjuda en flygplats för i första hand fraktflyg, men utesluter inte att i framtiden även kunna 
erbjuda möjlighet till passagerarflyg där tåg ska kunna köra passagerare till flygplatsen. Vid 
en sådan eventuell framtida utveckling är inriktningen miljötillstånd för 27 400 rörelser och 
ett tågstopp i söder på Svealandsbanan. Detta skulle kräva en utbyggnad av rullbanan. 
Se Miljö och riskfaktorer Buller 
För persontransporter med flyg ska kopplingar till omgivande flygplatser värnas. I regionen 
finns även tillgång till flygplatser som t ex Arlanda, Skavsta, Västerås och Örebro. 

Ekebyfältets flygplats med segelflygverksamhet ska bevaras. Ekebyfältet är ett av landets 
bättre för just den verksamhet som bedrivs där och har en mycket livaktig och framgångsrik 
klubbverksamhet. 

 



Verksamheten på Eskilstuna flygplats består i huvudsak av lättare skolflyg, ca 7 000 rörelser. 
Övrigt flyg, ca 1 000 rörelser, utgörs av taxi-, affärs-, transport- och ambulansflyg. 
Flygplatsens landningsbana på 1 886 meter har kapacitet att ta emot fullstora fraktplan och 
privatflyg samt utveckla charterverksamhet. En viktig del inom ramen för Eskilstuna 
logistikparks utveckling är att erbjuda en flygplats för i första hand fraktflyg, men utesluter 
inte att framtiden även möjlighet till passagerarflyg där tåg kan köra passagerare till 
flygplatsen. Vid en sådan eventuell framtida utveckling skulle ett miljötillstånd för 27 400 
rörelser och ett tågstopp i söder på Svealandsbanan kunna prövas. Detta skulle även kräva 
en utbyggnad av rullbanan.  
Miljö och riskfaktorer - Miljökvalitetsnormer 
Ekebyfältets flygplats med segelflygverksamhet drivs av Eskilstuna flygklubb. Flygplatsens 
antal starter med flygsläp är 893; Antal starter utan flygsläp är 291; Antal starter med 
utomstående segelflygplan är 69. Alla starter sker på dagtid och majoriteten av 
bogserstarterna mitt på dagen. Ekebyfältet är ett av landets bättre för just den verksamhet 
som bedrivs där och har en klubbverksamhet med stort engagemang. Bullermätning 
kommer att genomföras under kommande flygsäsong år 2020. 
     Utvecklingen av flygplatsen innebär inskränkningar i möjligheten att bygga bostäder i 
Kjula på grund av inflygningszoner och bullerpåverkan. 
Flygtrafikbuller 
Buller från flygtrafik och flygplatser är ett miljö- och hälsoproblem som påverkar många runt 
landets flygplatser. Flygbuller drabbar människor som bor och vistas i närheten av 
flygplatser. Flygbuller innefattar buller från starter och landningar samt buller som genereras 
från flyg till och från flygplatser. 
     I närheten av flygplatser är buller ofta den miljö- och hälsostörning som är mest påtaglig. 
Även på långt avstånd från flygplatser kan återkommande flygbuller upplevas som störande.  
Se miljö och riskfaktorer – flygbuller 
”Även bränsleeffektivare flygmotorer kan leda till ökat buller, inte bara kring flygplatserna 
vid start och landning utan även på hög höjd. Ökat buller från luftfartyg kan få till följd att 
krav uppstår på längre flygvägar, för att undvika överflygning av tätorter. Dessa längre 
flygvägar ger då upphov till en ökad mängd utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ökat 
flygbuller kan också få till följd att tillgängligheten äventyras genom inskränkningar av 
flygverksamheten även på de sträckor där det inte finns realistiska alternativa 
transportmöjligheter. 
     Transportstyrelsen arbetar både på global, europeisk och nationell nivå med denna fråga. 
Transportstyrelsens webbsida 
Flygtrafikbuller vid bostäder 
Naturvårdsverket bedömer att det är angeläget att flygbuller ges en hög prioritet för att 
målet om en god ljudmiljö såsom det anges i miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och 
därunder i delmålet ”God ljudmiljö” ska nås. 
     För att klara detta måste utgångspunkten vara att de riktvärden för flygbuller som anges i 
6 § i trafikbullerförordningen inte ska överskridas vid bostäder, oavsett om det är en ny eller 
befintlig bebyggelse och oavsett om det är en ny eller befintlig flygplats. Riktvärdena avser 
att skydda människor mot icke godtagbara bullerstörningar och värdena kan därmed utgöra 
grund för krav på åtgärder. Vid val av åtgärder ska, enligt 2 kap Miljöbalken, hänsyn tas till 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Hänsyn ska även tas till den samlade 
situationen i området med avseende på buller och effekterna av olika bullerkällor bör vägas 
samman. 



     Naturvårdsverkets inställning är att riktvärdena i trafikbullerförordningen i första hand 
bör underskridas. Detta grundar sig på många forskningsstudier och resultat som visar att 
flygbuller påverkar människors hälsa t.ex. genom sömnproblem, stress och fysiologiska 
effekter på hjärt- och kärlsystemet med förhöjt blodtryck. Ett överskridande av dessa 
ljudnivåer medför risker för olägenhet för människors hälsa. Man bör också vara medveten 
om att även om riktvärdena klaras kan fortfarande många människor uppleva bullret som 
störande. 
     Extra känsligt är risken för sömnstörningar som kan uppkomma redan vid lägre nivåer än 
riktvärdena. Även om sömnstörning främst är ett problem nattetid, kan negativa effekter 
och störningar förekomma även dagtid för särskilt känsliga personer som barn, äldre och 
sjuka och för skift- eller nattarbetare. 
     Klaras riktvärdena utomhus kommer även ljudnivåerna inomhus att klara 30 dBA 
ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå, då en normal fasad dämpar ljudnivån från flyg med 
ca 25 dBA. 
Länk till förordningen om trafikbuller  
Klimatpåverkan  
Transportstyrelsen och naturvårdsverket beskriver att minskning av flygets klimatpåverkan 
är den mest dominerande framtidsfrågan för luftfarten. Myndigheterna sammanfaller i 
bedömningen om att för att kunna säkerställa en miljövänlig utveckling av luftfarten måste 
flygets klimatpåverkan begränsas och även minskas. Transportstyrelsen deltar aktivt i 
arbetet på så väl nationell som på europeisk och internationell nivå. I Eskilstuna kommun bör 
en utvecklad flygplats ha förutsättningar för att drivas med ett klimat och miljövänligt 
perspektiv, alternativen som bidrar en minskad utsläppsintensitet och energiintensitet bör 
diskuteras vidare i ett framtidsscenario för Eskilstunas flygplats.  
(se tabell Schematisk bild av sammansättningen av faktorer som avgör flygets totala 
klimatpåverkan) 

   
Cykelstrategi för Sörmland- Remissversion 2020 
Åtgärder på nationellnivå för att minska flygets klimatpåverkan  
En åtgärd för att minska flygets klimatpåverkan är teknisk utveckling av flygplan och 
motorer. ICAO har nyligen beslutat om en helt ny standard för utsläpp av koldioxid från 
nyproducerade luftfartyg, och för luftfartyg redan i produktion. ICAO har även beslutat att 
införa en standard för partikelutsläpp från flygmotorer. 
     Både internationellt och inom EU pågår även ett intensivt arbete med att ta fram nya 
hållbara bränslen (biobränslen) för flyget. 
     Flygets införlivande i EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett exempel på ett 
internationellt styrmedel för att begränsa flygets klimatpåverkan, där Sverige och 
Transportstyrelsen varit drivande för att få detta till stånd. 
     År 2016 beslutade även ICAO om att inrätta ett globalt marknadsbaserat styrmedel för 
det internationella flyget kallat Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 



Aviation (CORSIA). CORSIA antogs slutligt i juni 2018 och kommer att börja gälla från 1 
januari 2021. 
     Ett annat sätt att minska flygets klimatpåverkan är att sträva efter att förkorta och 
effektivisera flygvägarna, bland annat genom luftrumsförändringar. Transportstyrelsen 
deltar i och bevakar dessa ansträngningar både inom ICAO och EU. 
     Transportstyrelsen deltar aktivt med experter i klimatarbetet inom så väl ICAO/CAEP, 
EU/ECAC och N-ALM med frågor kopplade till alla delar i ICAO:s Basket of Measures. 
Källa: 
[1] Åkerman, Jonas; Larsson, Jörgen; Elofsson, Anna (2016). Svenska handlingsalternativ för 
att minska flygets klimatpåverkan.  
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