
1 (106) 

 

  
 

  



2 (106) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Tematiskt tillägg till Norrköpings kommuns översiktsplan  

Antagandehandling upprättad 2022-04-25 

 

Översiktsplanen är framtagen av samhällsbyggnadskontorets enhet Översiktsplanering med stöd från enheten 

Infrastruktur.  

 

 

Layout: 

Norrköpings kommun  

 

Foto, kartor och illustration: 

Norrköpings kommun om inget annat anges.   

Antagande Granskning Samråd 



3 (106) 

 

  
 

Förord 
Norrköping är en sällsynt vacker stad och en attraktiv kommun. Fler människor och fler 

företag söker sig till vår kommun. När Norrköping växer ökar antalet resor i kommunen. För 

att klara en ökning av resor inom vår befintliga bebyggelse och infrastruktur, krävs en 

utveckling och anpassning av trafiksystemet. 

 

Vi vill värna om Norrköpings kvaliteter, stadens liv och rörelse, näringslivets behov och 

norrköpingsbornas vardagsliv och besökarnas upplevelse.  

 

Därför har vi tagit fram Trafikstrategin som skapar en samlad och långsiktig plan för 

utvecklingen av infrastrukturen i Norrköping. Genom att planera för en effektiv 

markanvändning med fokus på tillgänglighet och framkomlighet kan en anpassning mot ett 

mer hållbart och tillgängligt trafiksystem uppnås. Trafikstrategin ger vägledning till 

kommande planer och fortsatt trafikplanering samt en strategisk övergripande riktning för 

Norrköpings kommuns framtida trafiksystem. Vi vill möjliggöra för norrköpingsborna att 

välja cykel och kollektivtrafik när och där det är möjligt 

 

Trevlig resa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reidar Svedahl 

Kommunalråd och ordförande i Samhällsplaneringsnämnden 

  



4 (106) 

 

  
 

Begreppsförklaring 
 

Allmän kollektivtrafik = Kollektivtrafik för allmänheten som 

kan finansieras av både kommersiella aktörer och samhället. 

Till skillnad från den allmänna kollektivtrafiken inkluderar 

särskild kollektivtrafik skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.   

 

Biltrafikarbete = Trafikarbetet på en vägsträcka är summan 

av längden på alla resor som fordon utför under en bestämd 

tid. Trafikarbetet i ett område är summan av alla resor längs 

alla vägsträckor i området och uttrycks i fordonskilometer. 

 

Framkomlighet = Beskriver förbrukning av tid för förflyttning i 

trafiknätet som gående, cyklist, busspassagerare eller 

bilförare i förhållande till förväntad tid. 

 

Genhet = Innebär att vägen ska vara så kort och rak som 

möjligt. Genhet räknas ut genom att jämföra fågelvägen med 

exempelvis gång- eller cykelvägen.  

 

Godsalstrande verksamhet = En verksamhet som på något 

sätt kräver ett högt antal transporter antingen till eller från sin 

verksamhet.  

 

Hållbara transporter = innebär att sträva efter en minskning 

av transportsektorns negativa klimat- och miljöpåverkan. 

Hållbara transporter kan också handla om att byta 

transportslag till ett som är mer energismart, till exempel att 

åka kollektivt, cykla eller gå istället för att åka bil.  

 

Inducerad trafik = Fenomenet när den ökade tillgången på 

infrastruktur skapar ett ökat antal resor. Begreppet används 

för att förklara att nya bilvägar inte bara flyttar biltrafik utan 

även genererar fler bilresor.  

 

Mobility Management = Ett koncept för att främja hållbara 

transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra 

resenärers attityder och beteenden. Konceptet inkluderar 

mjuka åtgärder som till exempel kampanjer, bilpooler, 

parkeringsstyrning och reserådgivning.  

 

Ohälsotal = Ett mått som baseras på antalet utbetalda 

nettodagar av försäkringskassan för sjukpenning, 

rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.  

 

Självförklarande gata = Gator i tätort som utformas utifrån 

en lägre hastighet så att de blir mer självförklarande, vilket 

gör det mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad 

hastighetsgräns och andra trafikregler. 

 

Trygghet = Den upplevda tryggheten är subjektivt och kan 

bero av kunskap, upplevelser och rykten om en plats. Om en 

plats upplevs otrygg eller trygg kan till exempel bero av 

belysning, träd, buskar och närheten till mer befolkade 

platser. En otrygg plats behöver inte vara osäker.  
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Sammanfattning   
Trafikstrategin är ett tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun. Den presenterar 

den långsiktiga strategiska planeringen för området trafik och ger en samlad plan för 

utvecklingen av infrastrukturen. I trafikstrategin behandlas trafikområdena:  

 

 Staden  

 Människan 

 Hållbart resande 

 Gångtrafik 

 Cykeltrafik 

 Kollektivtrafik 

 Biltrafik 

 Parkering 

 Godstrafik 

 

Syftet med planen är att skapa ett tillgängligt och hållbart trafiksystem med god 

framkomlighet. Trafikstrategin behandlar hela Norrköping med fokus på tätorter, staden och 

de prioriterade stråken som pekas ut i översiktsplanen.  

 

När Norrköping växer ökar antalet resor i kommunen. För att klara en ökning av resor krävs 

en omställning av trafiksystemet. Genom att skapa plats för de hållbara trafikslagen, grönska 

och andra stadsmässiga kvaliteter möjliggörs en minskning av andelen biltrafik. Minskat 

bilanvändande bidrar även till förbättrad folkhälsa för de som väljer aktiva resor men också 

till en förbättrad luft- och bullermiljö. Olika geografier inom kommunen har olika 

förutsättningar för hållbara resor. Innanför promenaderna är det korta avstånd mellan 

målpunkterna vilket leder till ett lågt behov av biltrafik. I kommunens glesare delar är 

alternativen färre och avstånden längre vilket ökar behovet av bilresor. 

 

Trafikstrategins förslag på prioriteringsordning av trafikslag, ny infrastruktur samt god drift 

och underhåll främjar en ökad andel cyklister och gående. Olika typer av parkeringar och 

bytespunkter i strategin möjliggör också för hållbar pendling med exempelvis kollektivtrafik, 

elcykel eller delningstjänster från tätorter och ytterområden in till staden.  

 

Social hållbarhet är en viktig del av trafikstrategin, vilket tas upp i avsnittet Staden. Genom 

att trafikstrategin behandlar trygghet, trafiksäkerhet, folkhälsa, barriärer samt buller- och 

luftkvalitet finns ett stort fokus på människan i relation till trafiksystemet. Utifrån en samlad 

bild och miljöbedömning konstateras att efterföljande planering måste följa trafikstrategins 

förslag på åtgärder och strategier, för att hantera de trafikutmaningar som Norrköping står 

inför.  
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Läsanvisning  
Trafikstrategin är indelad i sex kapitel: Inledning, Bakgrund, Trafikstrategins målområden, 

Strategi, Helhetsbedömning och Riksintressen. 

 

I kapitlet Inledning förklaras vad en översiktsplan är och den kontinuerliga 

översiktsplaneprocessen. Trafikstrategins syfte och avgränsning presenteras. Även en 

redogörelse för styrdokument och mål som påverkar trafikstrategin på en kommunal, regional, 

nationell och internationell nivå ges. Kopplingen mellan kommunala planer, kommunens 

vision och trafikstrategin tydliggörs.  

 

I kapitlet Bakgrund ges en beskrivning av planeringsidealet på 1950-1970-talet för trafik 

kopplat till hur det ser ut idag. En tidslinje över viktiga händelser för trafiksystemet i 

Norrköping och en omvärldsspaning presenteras. Kapitlet avslutas med identifierade 

utmaningar för trafiksystemet i Norrköping och en redogörelse för Norrköpings arbetsprocess 

med fyrstegsprincipen. 

 

Kapitlet Trafikstrategins målområden innehåller nio stycken målområden, se symboler 1-9 

nedan. Ett målområde är en strategisk övergripande riktning som i nästkommande planer på 

en mer detaljerad planeringsnivå kan formas till uppföljningsbara mål. Trafikstrategin är 

uppdelad i åtta avsnitt som fortsättningsvis kommer benämnas trafikområden. 

Trafikområdena som ingår i trafikstrategin är: staden, människan, hållbart resande, 

gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik, parkering och godstrafik. Varje trafikområde berörs av ett till 

två målområden.  

 

 

 
Symboler för trafikstrategins nio målområden.  

Illustration: BYN kommunikation 

 

 

I kapitlet Strategi presenteras strategin för de åtta trafikområdena. För varje trafikområde 

finns en strategi, vilket innefattar den strategiska och långsiktiga inriktningen som 

trafikområdet ska följa för att gå i linje med målområdena. Trafikområdena avslutas med att 

de viktigaste strategierna sammanfattas och att åtgärdsförslag listas. Åtgärdsförslagen består 

av viktiga åtgärder som en del i det fortsatta arbetet på en mer detaljerad planeringsnivå eller i 

ett genomförandeskede.  

 

I kapitlet Helhetsbedömning ges en samlad bild och miljöbedömning för trafikstrategin. 

Samtliga åtgärdsförslag, strategier och nya trafiklänkar som trafikstrategin föreslår redovisas. 

Avslutningsvis redogörs för ett genomförande och tidsperspektiv gällande trafikstrategins 

föreslag på nya länkar.  

 

I det sista kapitlet Riksintressen presenteras de riksintressen som berörs av trafikstrategin.  
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Inledning 
Trafikstrategi för Norrköping är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som redogör för den 

långsiktiga strategiska planeringen för att kunna uppnå ett effektivt, tillgängligt och hållbart 

trafiksystem. Norrköpings kommun har som målsättning att växa hållbart och vara fossilfritt 

år 2030. För att möta befolkningstillväxten, transportbehovet i framtiden och de nya 

förutsättningarna med Ostlänken ställs krav på ett hållbart, effektivt och tillgängligt 

trafiksystem.  

Vad är en översiktsplan? 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. Översiktsplanen visar Norrköpings kommuns viljeinriktning för mark- och 

vattenanvändningen, med det övergripande målet att skapa en god och hållbar livsmiljö. Det 

är i översiktsplanen som kommunens strategiska och långsiktiga planering av den fysiska 

miljön redovisas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan visar den politiska viljan i 

Norrköpings kommun och är vägledande i frågor där kommunen fattar beslut om 

förhandsbesked, bygglov och detaljplanering. 

 

Översiktsplanen kan ändras genom ett tematiskt tillägg eller en fördjupning av 

översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg är en ändring av översiktsplanen för att tillgodose ett 

särskilt allmänt intresse medan en fördjupning innefattar ett geografiskt avgränsat område i 

kommunen.  

Kontinuerlig översiktsplanering 
Översiktsplaneprocessen sker kontinuerligt. Nya planeringsförutsättningar, trender och 

omvärldsfaktorer kräver ett aktivt översiktsplanearbete för att kommunens översiktsplan ska 

hållas aktuell. Därför är genomförande, uppföljning och utvärdering av översiktsplanen en 

viktig del av den kontinuerliga processen. När en översiktsplan upprättas eller ändras sker det 

enligt planprocessens steg: samråd, granskning och antagande av plan.  

 

 

 
Boverkets modell för kontinuerlig översiktsplanering.  

Illustration: Boverket  
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Vad är trafikstrategin?  
Trafikstrategin behandlar endast ämnesområdet trafik och transporter med fokus på 

beteendepåverkan och infrastrukturåtgärder. De trafikområden som behandlas är staden, 

människan, hållbart resande, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och godstrafik. 

Kapitlen Staden, Människan och Hållbart resande fokuserar främst på sociala aspekter kopplat 

till ämnet trafik.  

 

Trafikstrategin tar sin utgångspunkt i resultatet från projektet Framtidens resor i Norrköping. 

Projektet framtidens resor finansierades av EU och var ett treårigt samarbete mellan 

Östgötatrafiken, Region Östergötland och Norrköpings kommun. Dessutom ligger de globala 

målen, Vision 2035, översiktsplanens mål, energiplanens mål samt Inriktningsdokument för 

miljöpolitiken till grund för trafikstrategin.  

 

Genom det tematiska tillägget hålls översiktsplanen uppdaterad inom området trafik. Nästa 

gång den kommuntäckande översiktsplanen ses över är det dock viktigt att ändringarna 

arbetas in i översiktsplanen för att uppnå en samlad bild över den framtida 

bebyggelseutvecklingen. I och med antagande av detta tematiska tillägg – Trafikstrategi för 

Norrköping ersätts delar gällande trafik och infrastruktur i översiktsplanen. Detta tematiska 

tillägg ersätter även Riktlinjer för trafik.  

Syftet med trafikstrategin 
Trafikstrategin syftar till att skapa en samlad och långsiktig plan för utvecklingen av 

infrastrukturen i Norrköping. Genom att planera för en effektiv markanvändning med fokus 

på tillgänglighet och framkomlighet kan en omställning mot ett mer hållbart och tillgängligt 

trafiksystem uppnås. Trafikstrategin ger vägledning till kommande planer på en lägre 

planeringsnivå och fortsatt trafikplanering samt en strategisk övergripande riktning för 

Norrköpings kommuns framtida trafiksystem. Det är av stor vikt att främjande och 

begränsande åtgärder balanserar och att de implementeras i en ordning så att största möjliga 

positiva effekt uppnås.  

Norrköpings stad.  
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Visionen & styrande dokument   
Trafikstrategin utgår från de mål som presenteras i Vision 2035, översiktsplanen, 

energiplanen och Inriktningsdokument för miljöpolitiken.   
 

Vision 2035 

Under år 2016 antog Norrköpings kommun Vision 2035. Visionen är ett 

styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i 

kommunens olika verksamheter. Visionen är vägledande vid framtagandet 

av översiktsplanen vilket sammankopplar visionen med översiktsplanens 

riktlinjer och strategier. I visionen finns följande text med stark koppling 

till ämnesområdet trafik: ”Utmärkta tågförbindelser gör det lätt att 

pendla och i staden väljer man gärna cykeln eller de norrköpingsgula 

spårvagnarna.” 

Översiktsplan  

Norrköpings kommuns översiktsplan är tredelad och består av 

Översiktsplan för staden, Översiktsplan för landsbygden samt 

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. Det finns 

även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. I 

Översiktsplan för staden redogörs för att gång, cykel och 

kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. Ytterligare står:  

”Biltrafikarbetet i staden ska inte öka trots en ökad befolkning” 

samt ”Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka 

och andelen resor med bil ska minska i staden”.  

Energiplan  

I Energiplanen för Norrköpings kommun finns följande mål: 

Energianvändningen ska effektiviseras med minst 30 procent till år 2030 

jämfört med år 2005. Målet kan kopplas till ett antal olika 

verksamhetsområden, där transporter är ett. Energieffektivisering kan till 

exempel uppnås genom att byta bilresor till gång eller cykel. I energiplanen 

redogörs även för att det är viktigt att övergå till förnybara energikällor, i 

det arbetet är transportsektorn en avgörande faktor. 

Inriktningsdokument för miljöpolitiken 

Inriktningsdokumentet utgör en plattform för kommunens miljöarbete. 

Den långsiktiga politiska viljan och den lokala ambitionen inom 

miljöområdet beskrivs. Ytterligare står: ”Norrköping är en växande 

kommun och att transportera sig på ett klimatsmart sätt ska vara lätt. 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras och gång- och 

cykelvägarna liksom kollektivtrafiknätet och infrastruktur för miljöfordon 

ska vara väl utbyggda. Spårvägstrafiken ska utvecklas”.   
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Trafikstrategin i samhällsbyggnadsprocessen 
Vision 2035 och översiktsplanen ligger till grund för trafikstrategin som är en plan på 

strategisk nivå. Framtidens resor i Norrköping fungerar som ett viktigt planeringsunderlag i 

framtagandet av trafikstrategin. Dessutom blir mer detaljerade delar av projektet framtidens 

resor underlag för kommande trafikplaner. På samma sätt som trafikstrategin påverkas av 

politiskt beslutade styrdokument på en övergripande planeringsnivå, kommer trafikstrategin 

fungera vägledande för kommande trafikplaner med en högre detaljeringsgrad. Trafikstrategin 

identifierar långsiktiga behov som sedan ligger till grund för planering och prioritering av 

budget. På så sätt är trafikstrategin en del i ett sammanhang, där trafikstrategin knyter an både 

till politiskt antagna styrdokument på en högre planeringsnivå men även blir vägledande för 

det fortsatta arbetet med trafikplaner, detaljplanering, genomförande och drift.  

 

 

 

Trafikstrategin i samhällsbyggnadsprocessen. 

Illustration: BYN kommunikation 
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Styrande dokument och mål  
på regional till global nivå 
Förutom dokument på lokal nivå, finns också mål, program och andra styrdokument som på 

regional till global nivå påverkar trafikstrategin. Det finns en god samsyn hos aktörer kring 

hållbarhet, vilket ger en bra grund för samverkan inom trafikområdet.  

Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Region Östergötland är regional kollektivtrafikmyndighet i Östergötland. De har 

det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade 

kollektivtrafiken i Östergötland. Östgötatrafiken som ägs av Region 

Östergötland  planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn.  I 

trafikförsörjningsprogrammet som antogs i regionfullmäktige i november 2020, 

beskrivs mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling i Östergötland. 

Kollektivtrafiken i Östergötland ska bidra till att skapa ett hållbart 

transportsystem som en del av ett hållbart samhälle. Kollektivtrafiken har en 

viktig roll i att stärka den fysiska tillgängligheten och därigenom binda 

samman Östergötland.  

 

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställs ett strategiskt mål för Östergötlands 

kollektivtrafik. Där står: ”Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, 

samhället och miljön.” Utifrån det strategiska målet finns tre målområden och ett antal 

mätbara mål. Det första målet innebär att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 

minst 32 procent av motorburna resor. De andra målen handlar bland annat om kundnöjdhet, 

tillgänglighetsanpassning, restider till Linköping och Norrköping, medelhastigheter, 

utsläppsnivåer och drivmedel. 

Länstransportplan 2018-2029 

Länstransportplanen innefattar en investeringsplan för 

transportinfrastrukturen och åtgärder som utvecklar den regionala 

infrastrukturen i Östergötland. Planen sträcker sig över en tolvårsperiod 

och revideras var fjärde år. Exempel på åtgärder i länstransportplanen är 

höjda vägstandarder och cykelvägar ut med statligt vägnät samt 

medfinansiering av kollektivtrafik-, miljö-, gång- och cykelåtgärder utmed 

kommunalt vägnät. Ett nytt förslag till Länstransportplan för perioden 

2022-2033 planeras för att kunna anta under våren 2022.     

Utvecklingsstrategi för Östergötland 

Utvecklingsstrategi för Östergötland antogs av Region Östergötlands fullmäktige i oktober 

2021 och ersatte Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Utvecklingsstrategin 

är regionens gemensamma vägvisare för regional utveckling och ska leda till en hållbar 

utveckling och tillväxt i Östergötland med sikte mot 2040.  
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Regional Strukturbild Östergötland 

Strukturbilden för Östergötland håller ihop flera regionala dokument som 

binder ihop det Regionala utvecklingsprogrammet med kommunernas 

planeringsarbete. Den regionala strukturbilden för Östergötland antogs 

2016. Strukturbilden innehåller rekommendationer för hur arbetet mellan 

regionen och kommunerna ska gå till. Exempel på punkter som lyfts är: 

 

o Verka för att minska restider och öka den regionala tillgängligheten 

på ett långsiktigt hållbart vis.  

o Anpassa bebyggelseutveckling till befintlig infrastruktur. 

o Minska strategisk osäkerhet genom att påvisa gemensamma 

åtaganden i infrastruktur och kollektivtrafik. 

o Organisation för hur samverkansarbetet ska se ut.  

 

I strukturbilden lyfts också en gemensam arbetsmarknad och att befolkningen pendlar mer 

över kommungränser. Vid en ökad arbetspendling är det viktigt att tänka på känsligheten för 

restid och tillgängligheten för kollektivtrafiken. Förutom dessa delar lyfts även de 

socioekonomiska skillnaderna i Östergötland vilka har påverkan på regionens utveckling. Ett 

arbete pågår med en regional rumslig strategi, som en del av utvecklingsstrategin, vilken 

kommer ersätta Regional Strukturbild Östergötland. 

Nationellt 

De nationella dokumenten ligger till grund för många lagar och regler som styr vår vardag. 

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 påverkar länstransportplanerna och styr 

infrastrukturinvesteringar på statliga vägar. Ett nytt förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 är på remiss. Under våren 2022 förväntas regeringen fatta 

beslut om innehållet i planen. 

 

Den klimatpolitiska handlingsplanen redogör för åtgärder som ska genomföras på nationell 

nivå, i syftet att förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att nå klimatmålen. De 

transportpolitiska målen är sektorsspecifika och ger vägledning inom trafikplanering. Det 

övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.   

 

De nationella miljömålen består av 16 miljökvalitetsmål som syftar till att främja en hållbar 

utveckling i riktning mot Agenda 2030. För att lösa stora miljöproblem krävs att vi jobbar 

tillsammans. Sverige har tydliga ambitioner att vara ett av de första fossilfria länderna i 

världen och ledande i utvecklingen av ett samhälle som uppfyller FN:s globala 

hållbarhetsmål. Sveriges klimatpolitiska ramverk har etappmålen noll nettoutsläpp av 

växthusgaser senast 2045 och att inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska sina utsläpp 

med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års utsläppsnivå. År 2015 skrev Sverige under 

klimatavtalet i Paris, vilket innebär en strävan om begränsad klimatpåverkan till maximalt 1,5 

grader. Av de 16 miljökvalitetsmålen berörs trafikstrategin främst av målen: Frisk luft, 

Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag och Hav i 

balans samt levande kust och skärgård.  

 

Miljömålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag & Hav i balans 

samt levande kust och skärgård.  

Illustration: Sveriges miljömål  
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Globalt 

Agenda 2030 är en handlingsplan för att avskaffa fattigdom, minska ojämnheter och 

orättvisor samt att främja fred och att lösa klimatkrisen. Agendan innehåller 17 globala mål 

för hållbar utveckling. Till de 17 globala målen finns 169 delmål som är integrerade och 

odelbara. Målen har olika karaktär och handlar bland annat om att avskaffa fattigdom och 

hunger, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, ekonomisk och social 

jämställdhet samt att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. 

Samtliga målområden i trafikstrategin kopplas till ett eller flera av de globala målen.   

 

 

  
Globala hållbarhetsmålen. 

Illustration: Regeringskansliet/FN 
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Avgränsning  
Trafikstrategin behandlar ämnesområdet trafik och transporter med fokus på 

beteendepåverkan och infrastrukturåtgärder. Sjöfart, flyg och trafik som nyttjar järnvägen i 

Norrköping inkluderas inte. Däremot tas resor till och från pendeltågsstationer i beaktande. 

Mark för verksamheter och bostäder behandlas i översiktsplanen och hanteras därför inte 

vidare i trafikstrategin. Målår för trafikstrategin är 2035 med utblick mot 2050. 
 

Strategin omfattar de områden som pekas ut i Översiktsplan för staden och de prioriterade 

utvecklingsorterna som pekas ut i Översiktsplan för landsbygden: Åby, Jursla, Krokek, 

Strömsfors, Östra Husby, Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Svärtinge. Dessutom har 

Ljunga tagits med i trafikstrategin då området är placerat på ett viktigt stråk mellan 

prioriterade utvecklingsorter. Eftersom helheten är viktig i ett trafiksystem inkluderas även de 

prioriterade stråken mellan tätorterna och grannkommunerna in till centrala Norrköping. År 

2035 beräknas Ostlänken finnas på plats vilket ökar möjligheten för arbetspendling till och 

från Stockholm. Därför inkluderas Stockholm som en förlängning av stråket till Nyköping. 

 

 
Trafikstrategins fokusområden staden, tätorter samt en utblick mot grannkommunerna och Stockholm. 

Illustration: BYN kommunikation 

 

Utöver den geografiska avgränsningen finns även vissa ämnesområden med relation till trafik 

som inte behandlas inom trafikstrategin. Dessa är bygglogistik, citylogistik och 

avfallshantering. Inte heller detaljer gällande drivmedel eller regleringar av trafik och utsläpp 

hanteras.   
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Områdesindelning 

Det geografiska området för trafikstrategin har delats in i 28 planeringsområden. Område 1-

27 representerar stadsdelsnivå i staden och tätorterna i Norrköpings kommun. En del 

intilliggande stadsdelar med liknande förutsättningar har slagits ihop för att minska antalet 

planeringsområden. Område 28 utgör de delar av kommunen som ligger utanför 

trafikstrategins 27 områden och har andra förutsättningar gällande trafik. Från område 28 sker 

främst resor till målpunkter i de övriga 27 områdena och därför ses område 28 som ett 

upptagningsområde till övriga områden.  

 

Område 1-27 baseras på nyckelkodsområden. Utifrån dessa kan statistiska analyser göras, 

exempelvis för befolkningsfördelning och bilinnehav.  

 
 

  
Kartbilden visar trafikstrategins områdesindelning.  
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Historisk utveckling  
Under tidigt 50-tal och framåt ökade antalet bilar i Sverige i allt snabbare takt. År 1950 fanns 

250 000 bilar och nio år senare över en miljon bilar. Bilen som privatägt fordon för eget bruk, 

fick en viktig roll i Sverige och bilsemestrar blev en stor trend. Sverige var ett av de mest 

biltäta länderna i Europa år 19701 och infrastrukturen anpassades snabbt efter bilismens 

framfart. Bebyggelse revs för att göra plats åt bilen och storslagna planer på breda flerfiliga 

vägar gjordes. Bilden från 1964 föreställer en vision för år 1990 över området kring 

Strömparken och rådhuset, som aldrig hann genomföras.  

 

I dagens planering finns en annan syn på bilens roll och fokus har vänt från bilen till 

människan. Bilen kommer fortsatt vara en naturlig del av samhället men en omställning till 

gång, cykel och kollektivtrafik blir nödvändig för att uppnå ett samhälle anpassat för 

människor. 

 

Trender kommer och går vilket gör att trafiksystemet är i ständig 

förändring. Motordrivna sparkcyklar, vilket idag upplevs som ny 

teknik, fanns redan i början av 1900-talet. Ideal inom trafik präglas 

av samhället och följer trender i dess samtid. Idag är det kanske 

vanligare att ta en promenad längs med Motala ström än att åka på 

”bilpromenad”. Platser för vistelse, rekreation och sociala möten 

prioriteras högt i dagens samhälle. Ny teknik gör att vi reser på nya 

sätt framför bilen. Små elektrifierade fordon blir allt mer populära 

och börjar på vissa sträckor konkurrera ut andra trafikslag.   

                                                 
1 Statistiska centralbyrån. (2017). Bilens århundrade. 

Visionsbild för 1990 över Norrköping från 1964. 

Foto: Norrköpings kommun 

Suffragetten Florence Priscilla på sin 

scooter 1916. 

Foto: Paul Thompson 
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Viktiga händelser i Norrköpings trafikplanering 
I Norrköpings kommuns historia finns ett antal händelser, dokument och projekt som lett till 

det trafiksystem vi har idag. Ett antal av dessa presenteras i tidslinjen. Exempelvis 

Östgötapendelns invigning som bidragit till en effektiv pendling mellan kommuner i 

Östergötland eller ombyggnationen av Skvallertorget vilket förbättrat framkomligheten för 

gående och cyklister på platsen.   

 

 

 
Tidslinje över viktiga händelser i Norrköpings trafikplanering 1995-2022.  

Illustration: BYN kommunikation 
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Statistik 
Statistik kan användas till att förstå Norrköpingsbornas resmönster, vilket utgör ett viktigt 

kunskapsunderlag för att kunna planera och utveckla ett effektivt och hållbart trafiksystem. I 

denna del presenteras statistik för dygnets toppar i trafiksystemet samt ålder- och 

befolkningsfördelning.  

 

Dygnets toppar i trafiksystemet 

I Norrköping, likt många andra städer är resorna koncentrerade kring en morgon- och 

eftermiddagspeak. Det är under dessa två toppar som 

belastningen på trafiksystemet blir som störst vilket 

skapar trängsel och kösituationer. Oavsett om du reser 

med cykel, kollektivtrafik eller bil påverkas 

framkomligheten av att många vill resa samtidigt. 

Under morgonen mellan 07:00 och 08:00 uppstår en 

topp, då många färdas till arbete eller skola. Vid denna 

tidpunkt görs åtta procent av dygnets resor. Dygnets 

andra topp uppstår mellan 16:00 och 18:00, då många 

reser hem från sin sysselsättning. Under detta intervall 

görs cirka tio procent av dygnets alla resor.  

 

Åldersfördelning 

Samtliga Norrköpingsbor har ett behov av förflyttning, 

oavsett om förflyttningen sker till jobb, skola eller i 

annat syfte. Åldersgrupperna 65-79 år samt 80 år och 

äldre har ofta andra syften och målpunkter för sina 

resor. I ålderskategorierna 16-74 är bilen det 

vanligaste färdmedlet men det är tydligt att de yngre 

Norrköpingsborna använder kollektivtrafiken i högre 

utsträckning jämfört med de äldre åldersgrupperna. 

Andelen cyklister är högst i åldersgruppen 30-44 år 

medan andelen gående är högst i åldersgruppen 16-29 

år.  
 

 

Befolkningsfördelning 

År 2019 var det 88 procent av Norrköpings 143 000 

invånare som var bosatta i planeringsområdena 1-27. 

Fördelningen av dessa 126 000 Norrköpingsbor är spridd 

men majoriteten bor i centrala Norrköping. Över 50 

procent av dessa har fem kilometer eller kortare till sin 

arbetsplats. De 17 000 Norrköpingsbor som bor i 

planeringsområde 28 är antingen bosatta i gles 

landsbygd eller i mindre tätorter som till exempel 

Arkösund, Vånga eller Simonstorp.   

Kartan visar befolkningsfördelning i trafikstrategins områden.  
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Omvärldsspaning  
Det pågår en ständig utveckling i den värld vi lever i. Vissa trender är mer lokala medan andra 

är mer globala. Omvärldsspaning är en viktig del i det strategiska arbetet för trafikstrategin 

eftersom trender påverkar sättet vi lever, våra resmönster och resvanor. Nedan presenteras 

olika trender som förutspås inträffa eller som redan pågår och förväntas fortsätta, utifrån 

Trafikverkets rapport Trender i transportsystemet från 2018. 

 

Klimatförändringar 
Sedan 1970-talet har naturkatastrofer som värmeböljor, stormar och översvämningar 

femdubblats och enligt forskning är klimatförändringar redan ett faktum. FN:s klimatpanel 

IPCC publicerade i september 2021 en klimatrapport. I rapporten redovisas att 1,5-

gradersmålet riskerar passeras inom 10-20 år, att läget är akut och att stora 

utsläppsminskningar krävs nu2. Det är viktigt att samhället är redo för att minska de 

konsekvenser som naturkatastrofer kan innebära för människor och djur genom att göra 

samhället mer robust för kommande klimatförändringar. Infrastruktur i form av vägar och 

järnvägar finns i hela landet, både i staden och på landsbygden, och påverkas därför i hög 

grad av klimatförändringar. Genom att aktivt arbeta för att minska utsläppen samt främja 

hållbara resor kan ett arbete för lokala, nationella och globala hållbarhetsmål främjas.  

Energianvändning 

Det sker en minskning av energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Europa. Däremot 

sker fortfarande en ökning globalt. Efterfrågan av både förnybara bränslen och olja ökar, men 

i olika delar av världen. För att nå Parisavtalets mål gällande en maximal temperaturhöjning 

på 1,5 grader krävs en omställning i snabb takt bort från fossila bränslen i världen3.  

Digitalisering  

Digitaliseringen, mobil kommunikation och sociala medier har bidragit till en större 

flexibilitet samt effektiv dialog och informationsspridning. Vi blir mindre rumsberoende och 

når lättare omvärlden. Nya digitala verktyg möjliggör för smarta sätt att dela olika fordon 

vilket minskar behovet av privatägda fordon. 

E-handel 

E-handeln i Sverige ökar ständigt och i november 2020 handlade 85 procent av befolkningen 

(18-79 år) något på internet4. Den ökade e-handeln påverkar trafiksystemet eftersom det 

skickas fler leveranser ut till kunden istället för transporter till butiken.   

  

                                                 
2 Naturvårdsverket. (2021). Vad säger den senaste 
IPCC-rapporten? 

3 Naturvårdsverket. (2020). Hur går det globala 
klimatarbetet?  
4 Postnord. (2020). E-barometern. 
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Transporttrender  

Baserat på den ekonomiska tillväxten, ökad världshandel och en fortsatt befolkningstillväxt i 

världen förespås transporter på väg samt flyg- och båttrafik att öka globalt. I flera Europeiska 

länder, däribland Sverige, har statistik visat en stagnering av biltrafiken under de senaste åren. 

Färre yngre personer tar körkort i Sverige och köper bil. Däremot ökar antalet äldre 

människor som har körkort. Enligt Trafikverket förväntas antalet persontransporter öka med 

29 procent fram till 2030. Även om uppkopplingen och e-handel leder till att tjänsteresor och 

resor för inköps- och serviceärenden minskar, ersätts resorna med andra resor exempelvis för 

rekreation och fritidsaktiviteter. Det blir också allt vanligare att tillgodoräkna pendlingsresor 

som arbetstid. Därmed blir kollektivtrafiken ett mer attraktivt färdmedelsval jämfört med 

bilen och allt större krav ställs på kollektivtrafikens komfort.  

El-fordon & automation  

Elbilar, elcyklar och andra mobilitetsfordon som går på el ökar, vilket är positivt med hänsyn 

till buller och luftkvaliteten. Men nya fordonstyper för också med sig nya utmaningar som 

måste hanteras. Exempel på utmaningar är trafiksäkerhet för elsparkcyklar samt slitage från 

däck och konkurrensen om ytor för elbilar. Det finns också förarlösa, autonoma fordon. 

Utvecklingen av automation för bil har dock inte kommit lika långt som för flyg- och sjöfart. 

Det krävs fortfarande arbete med teknikutveckling, regelverk och tillståndshantering på grund 

av trafiksystemets komplexitet. Hur lång tid som kvarstår innan autonoma bilar är etablerade 

på marknaden råder osäkerhet kring.  

 

Covid-19 
Covid-19 tros kunna leda till bestående förändringar gällande förutsättningar och beteenden. 

Exempelvis har antalet tjänsteresor minskat, närmiljön blivit viktigare och andra krav ställts 

på bostaden. Vilka förändringar som består och hur det kan komma att påverka den 

strategiska planeringen är än så länge svårt att fastställa. Forskning visar att antalet 

tjänsteresor och pendlingsresor minskat kraftigt under pandemin, samtidigt som få möten har 

ställts in. Antalet tjänsteresor och pendlingsresor förväntas fortsatt vara färre även efter 

pandemin. Dels på grund av den digitala utvecklingen som gjort det möjligt att ersätta fysiska 

möten, dels då en minskning av antalet tjänsteresor är positivt både ekonomiskt och ur 

miljösynpunkt för företag. Det finns också forskning som visar att antalet pendlingsresor kan 

komma att bli färre men istället längre, i och med ett mer flexibelt arbetsliv. Närmiljön har 

blivit mer betydelsefull för många människor under pandemin. Exempelvis grönska samt 

möjlighet till aktiviteter och sociala möten utomhus5.  

 

 
 

                                                 
5 Hiselius, L. W., & Arnfalk, P. (2021). When the 
impossible becomes possible: COVID-19’s impact on 

work and travel patterns in Swedish public agencies 
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Nuläget & utmaningar  

I trafikstrategin har ett antal utmaningar för trafikplaneringen identifierats. Utmaningarna 

grundas i en nulägesanalys från år 2020 som gjorts över trafiksystemet i Norrköpings 

kommun.  

Utmaning resebehov 

I nuläget bor det runt 143 000 människor i Norrköpings kommun. De flesta Norrköpingsbor 

har behov att förflytta sig till olika målpunkter, exempelvis till skola eller arbetsplats. Enligt 

resvaneundersökningen från 2019 genomför varje person i kommunen i genomsnitt 3,2 resor 

per dag. Om vi reser lika mycket år 2035 och Norrköping når visionens befolkningsmängd, 

175 000 invånare skulle det innebära 560 000 resor per dygn. Detta skulle betyda att vi 

behöver hantera 102 400 fler resor år 2035. För att hela trafiksystemet ska klara av att hantera 

en sådan ökning krävs att fler resor sker med kollektivtrafik, gång och cykel. En målsättning 

bör även vara att minska behovet av resor för att klara av en befolkningstillväxt och minska 

trycket på trafiksystemet. Resebehovet minskar genom att bygga ett samhälle kring 

människan där de vanligaste målpunkterna finns i närområdet.  

Utmaning beteendeförändring 

Det räcker inte med ny teknik, planering, effektiviseringar och beslutsfattande för att ett 

hållbart och effektivt transportsystem ska kunna uppnås. Det krävs även att bilanvändandet 

minskar. En beteendeförändring på individnivå är därför en stor och viktig utmaning för att 

kunna ställa om och göra plats för gång, cykel, kollektivtrafik och människan. Forskning 

redogör för att människor med högre inkomst åker bil i större utsträckning och statistik visar 

att reslängden ser olika ut beroende på resenärens kön. Kvinnor reser vanligtvis kortare 

sträckor jämfört med män. Större andel kvinnor än män väljer att resa med kollektivtrafik, 

gång eller cykel framför bilen. Om alla reste som kvinnor gör idag, skulle 

energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med närmare 20 

procent, vilket skulle vara i nivå med det som anses vara hållbart år 20506. 

 

                                                 
6 Sveriges innovationsmyndighet. (2020). Jämställdhet och 

transportsystemet.  

Könsuppdelad färdmedelsfördelning. Data: Resvaneundersökning 2018 
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Utmaning yta 

I slutet av 2019 fanns 33 300 personbilar registrerade inom staden i Norrköping. Detta 

motsvarar ett behov av parkeringsytor på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter, vilket kan likställas 

med ungefär 500 fotbollsplaner. Forskning visar också att bilen i genomsnitt står stilla 96 

procent av dygnet7, vilket gör att bilparkeringar i Norrköpings stad tar upp mycket plats som 

skulle kunna användas till annat. Beläggningsstatistik för parkeringsanläggningarna visar att 

det en vanlig vardag i snitt finns totalt 600-1800 lediga parkeringsplatser i centrum. Fler bilar 

ställer krav på fler filer och ibland även på platskrävande förbifartslösningar, vilket tränger 

undan andra trafikslag.   

 

 
Beräkningen inkluderar samtlig parkeringsyta för de 33 300 registrerade personbilarna år 2018 i centrala Norrköping, samt att 

det går två fotbollsplaner på en hektar. 

Illustration: BYN kommunikation 

 

 

Utmaning barriärer 

I Norrköping finns det flera barriärer som 

begränsar framkomligheten. Exempel på 

stora barriärer är Motala ström, järnvägen, 

Söderleden och Riksvägen. Det är en stor 

utmaning att minska effekten av 

barriärerna för att skapa ett tillgängligt och 

framkomligt Norrköping för alla. När 

Norrköping växer är det viktigt att inte 

skapa nya barriärer samt att befintliga 

barriärer blir enklare att passera genom att 

exempelvis skapa trafiksäkra och trygga 

passagepunkter.  

 

 

 

  

                                                 
7 Gullberg, A. (2015). Här finns den lediga kapaciteten i trafiksystemet. KTH.  

 

Söderleden i Norrköping utgör en stor fysisk barriär. 

Foto: Christer Nilsson  
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Fyrstegsprincipen  
Fyrstegsprincipen är en modell som ursprungligen togs fram av Trafikverket. Syftet med 

modellen är att, i fyra steg minska behovet av resor, minska beroendet av motoriserade 

transporter, prioritera hållbara transportsätt, nyttja befintliga system och minska behovet av 

nyinvesteringar. 

 

Steg 1 – Tänk om  

Steget innebär att fundera över om resan kan göras på ett annat sätt eller helt ställas in.  

Exempel: Reglera parkerings- och kollektivtrafiktaxa, reglera skolstart och öppettider av 

offentliga verksamheter samt möjliggöra att service och bostäder placeras intill befintlig 

infrastruktur. Här ingår även informationsinsatser och kampanjer. 

Steg 2 - Optimera 

Steget innebär åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon. 

Exempel: Omfördelning av ytor till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik samt förbättrad 

drift. 

Steg 3 – Bygga om  

Steget innebär att pröva behov av begränsade ut- eller ombyggnationer. 

Exempel: Breddning av väg, gång- och cykelväg, en ny korsningslösning eller en 

plattformsförlängning. 

Steg 4 – Bygga nytt 

Steget innebär att pröva behov av nyinvesteringar i form av ombyggnationer eller 

nybyggnationer. 

Exempel: En förbifart, ny korsning eller cykelbro. 

 

Fyrstegsprincipen i Norrköping 

Även om det i Norrköping förekommer steg 1- och 2-åtgärder prioriteras arbetet med att 

bygga ut eller bygga om infrastrukturen framför att tänka om och optimera. Norrköping vill 

stärka användandet av fyrstegsprincipen i det dagliga arbetet genom att se fyrstegsprincipen 

som en kontinuerlig process där steg 1-åtgärderna aldrig avtar. Därtill görs parallella insatser 

regelbundet med åtgärder inom steg 2. Endast när behov finns kompletteras steg 1 och 2 med 

insatser inom steg 3, för att mer sällan kompletteras med åtgärder inom steg 4. Norrköping 

arbetar inte efter detta arbetssätt idag, men eftersom kostnaderna för åtgärder inom steg 1 och 

2 är låga skulle detta innebära ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Strukturerat och 

kontinuerligt arbete med fyrstegsprincipens steg 1- och 2-åtgärder har stor inverkan på 

färdmedelsvalen.  

 

 

 

 

 

 

Fyrstegsprincipen i Norrköping 

Illustration: BYN kommunikation 
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Trafikstrategins målområden 
Trafikstrategins nio målområden ger den strategiskt övergripande riktningen som i planer på 

en mer detaljerad planeringsnivå i planeringsprocessen kan formas till uppföljningsbara mål. 

Varje trafikområde omfattas av ett eller två målområden. Målområdena i trafikstrategin 

kopplas till de globala målen som en del i Norrköpings kommuns arbete med att bidra till 

globala målens uppfyllelse.  

 

Trafikstrategin bidrar främst till att uppfylla mål 3, 5, 10 och 11.  

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande 

Mål 5 – Jämställdhet 

Mål 10 - Minskad ojämlikhet 

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen  

 

                      

Målområdet bidrar till: 

 Förbättrade förutsättningar för aktiva resor främjar god hälsa och välbefinnande  

 Prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik ökar inkluderingen i samhället vilket främjar ökad jämställdhet och 

jämlikhet 

 Genom att tillgängliggöra hållbara transporter för alla skapas en hållbar samhällsutveckling 

 

 

 
Målområdet bidrar till: 

 Högre andel transporter med gång, cykel och kollektivtrafik minskar antalet dödsfall och skador i vägtrafiken 

 Högre andel resor med kollektivtrafik och cykel skapar underlag för ett bättre utbud som minskar ojämlikheten 

 Genom att skapa en högre medvetenhet om hållbara livsstilar och att fler resor sker med gång och cykel skapas en 

inkluderande och hållbar urbanisering 

 Genom att arbeta efter fyrstegsprincipen minskar kommunens behov av investeringar vilket bidrar till minskad 

konsumtion  

 

 

Illustration: Regeringskansliet/FN 

Illustration: Regeringskansliet/FN 



29 (106) 

 

  
 

 

 

 
 

Målområdet bidrar till: 

 Högre andel transporter med gång och cykel bidrar till att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma 

sjukdomar och främja mental hälsa 

 Högre andel resor med cykel skapar underlag för ett bättre utbud av infrastruktur som minskar ojämlikheten 

 Om fler resor sker med gång och cykel skapas en inkluderande och hållbar urbanisering 

 

 
Illustration: Regeringskansliet/FN 

 

 

 
Målområdet bidrar till: 

 Minskade barriärer gör att alla människors rörelsefrihet främjas och skapar en mer inkluderande och hållbar kommun 

 

 
Illustration: Regeringskansliet/FN 

 

 

 
Målområdet bidrar till: 

 Ett mer effektivt resande med kollektivtrafik ökar möjligheten till ett inkluderande samhälle och en hållbar 

arbetspendling  

 Fler resor med kollektivtrafik främjar ett hållbart samhälle 

 

Illustration: Regeringskansliet/FN 
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Målområdet bidrar till: 

 Ett mer effektivt resande med kollektivtrafik förbättrar förutsättningar för samhällsgrupper som redan idag nyttjar 

kollektivtrafiken i stor grad  

 

 
Illustration: Regeringskansliet/FN 

 

 

 
Målområdet bidrar till: 

 En lägre andel bilresor motverkar klimatförändringar och bidrar till bättre luftkvalitet och bullermiljö vilket främjar god 

hälsa och välbefinnande 

 Prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik högre än bil skapas ett inkluderande samhälle som främjar både ökad 

jämställdhet och jämlikhet 

 

 
Illustration: Regeringskansliet/FN 
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Målområdet bidrar till: 

 En effektivare ytanvändning ökar tillgängligheten för hållbara transportsystem och skapar en inkluderande och hållbar 

urbanisering 

 

 

 
Illustration: Regeringskansliet/FN 

 

 

 
Målområdet bidrar till: 

 En mer effektiv och hållbar infrastruktur för godstransport minskar stadens miljöpåverkan 

 

 
Illustration: Regeringskansliet/FN   
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4 Strategier 
Prioriteringsordning 

Staden   

Människan 

Hållbart resande 

Gångtrafik 

Cykeltrafik 

Kollektivtrafik 

Biltrafik 

Parkering  

Godstrafik 
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Strategi 
I denna del av trafikstrategin presenteras strategierna för trafikområdena staden, människan, 

hållbart resande, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, parkering och godstrafik. 

Strategierna utgår från målområdena i trafikstrategin som kopplar an till Vision 2035, 

översiktsplanen, energiplanen, Inriktningsdokument för miljöpolitiken och Agenda 2030. I 

trafikstrategin hanteras trafikslagen separat för att avvägningar och prioriteringar ska kunna 

göras för det enskilda trafikslaget. I det avslutande kapitlet redogörs för en helhetsbedömning 

av trafikstrategin där trafikslagen hanteras tillsammans som ett gemensamt trafiksystem för 

att säkerställa att prioriteringarna inte går emot varandra. 

Prioriteringsordning 
För att investeringar i infrastrukturen ska gå i linje med mål och visioner på kommunal och 

regional nivå är det ur ett hållbarhets- och folkhälsoperspektiv viktigt att det finns en 

prioriteringsordning mellan trafikslagen. Prioriteringsordningen av trafikslagen är en central 

och viktig del av strategin. Trafikstrategin utgår från den fastställda prioriteringsordningen 

som kommunfullmäktige beslutat om i Översiktsplan för staden. I och med trafikstrategin 

utvecklas prioriteringsordningen enligt följande: 

 

Prioriteringsordningen ska, utöver i planering och investering, användas vid utformning av 

korsningspunkter, längs vägar, vid platser för angöring samt i situationer där trafikslagen står 

i konflikt med varandra gällande yta eller framkomlighet. Prioritering ska ske i följande 

ordning:  

 

1. Gång 
2. Cykel  
3. Kollektivtrafik  
4. Gods 
5. Bil  
 

 

 

Undantag från denna prioritering ska göras enligt följande:  

 Längs med kollektivtrafikens stomnät ska spårvagnar och bussar prioriteras högst 

 På det övergripande nätet ska biltrafiken prioriteras högst med undantag för 

kollektivtrafikens stomnät 

 

Definitionen för stomnät finns förklarat på sidan 68 och övergripande nät på sidan 75.  

  

Norrköpings kommuns prioriteringsordning. 

Illustration: BYN kommunikation 
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Staden  
Staden är en mångfunktionell plats. Några exempel på viktiga funktioner i staden är 

trafik, bostäder, handel, sjukvård, skolor och arbetstillfällen. Hårdgjorda ytor i form av 

torg, vägar och parkeringar möter grönska i parker, trädalléer och lekparker. Samtidigt som 

Motala ström, tillsammans med de gula spårvagnarna och Industrilandskapet bidrar till 

Norrköpings stads unika miljö. 

Norrköpings framväxt 
Norrköpings unika historia med det strategiska läget vid Motala ström 

formade den växande staden då och formar vår stad än idag. Rutnätsstaden 

från 1600-talet med raka gator och slutna kvarter ger oss idag nya 

möjligheter. Superblock är ett begrepp som används bland annat i 

Barcelona, där rutnätet nyttjas för att begränsa biltrafik. Biltrafik har 

tillgång till kvarterets utsida, men innanför är det endast ytor för oskyddade 

trafikanter. Vid planering av nya stadsdelar nyttjas rutnätsstruktur för att 

skapa bilfria vistelseytor enligt modellen superblocks genom att fyra eller 

fler kvarter läggs ihop. 

 

I Norrköping finns spårväg, vilket är unikt för staden. Norrköping har bevarat det spårnät som 

invigdes 1904 och har därmed redan ett etablerat system. Stadstrafikens två stomlinjer körs på 

spårvägen och det finns planer på att utveckla spårvägen för att möjliggöra fler spårvägslinjer. 

Flera större svenska städer bygger idag ny spårväg för att kunna erbjuda attraktiv 

kollektivtrafik.   
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Strategi för staden  
För att uppnå en säker och hälsosam stad där alla Norrköpingsbor har möjlighet att röra sig 

och vistas  krävs att vissa funktioner säkerställs. Några av de viktigaste aspekterna när 

människan rör sig ute i trafiken är trafiksäkerhet, att luft- och bullermiljön är god samt att det 

finns tillgängliga ytor för rörelse och vistelse.   

Klimat och beredskap 
Under de senare åren har klimatet fått ett allt större fokus i samhällsplaneringen. Extremregn, 

värmeböljor och översvämningar är klimatrelaterade risker och det krävs ett aktivt arbete för 

att uppnå en motståndskraftig stad mot klimatförändringarna. Det är viktigt att arbeta med att 

åstadkomma en positiv klimatpåverkan genom att minska utsläppen inom transportsektorn 

samt att planera för ett robust trafiksystem med täta inslag av grönska.  

Grönstruktur och trafik 

Att möjliggöra och främja aktiva resor med gång och cykel leder till förbättrad folkhälsa. 

Genom att fler cyklar och går förbättras även luft- och bullermiljön som också bidrar till 

positiva effekter för folkhälsan och miljön. Genom att samplanera grönstruktur med gång- 

och cykelnätet skapas en trivsam miljö att röra sig i. Grönska i gaturummet bidrar till 

dagvattenhantering, en svalkande miljö och förbättrad luftkvalitet. 

 

Genom att strategiskt planera gång- och cykelstråk utmed grönska möjliggörs trivsamma 

gång- och cykelmiljöer för människor i pendlings, motions eller rekreationssyfte. Kommunen 

arbetar redan strategiskt med grönstruktur, men genom att samplanera gång- och cykel med 

grönska kan synergieffekter uppnås då både människors hälsa och klimatet förbättras. Ett 

exempel är att plantera alléer om plats finns i gatusektionen. Mer om grönstruktur går att läsa 

om i kommunens Kunskapsunderlag för grönstruktur.    

Extrema regn och höjda vattennivåer 

Extrema regn kan komma plötsligt och tillfälligt begränsa 

framkomligheten. Störst begränsning blir på bilvägnätet då 

bilar och lastbilar får svårt att köra runt vattensamlingar 

som är för stora att passera med vanlig personbil. Gång- 

och cykeltrafik bedöms vara mer flexibla transportslag då 

det ofta finns möjlighet att tillfälligt välja andra vägar som 

inte berörs av det extrema regnet. En kartläggning över vilka bilvägar som riskerar att bli 

obrukbara vid 200-årsregn har gjorts för att ligga till grund för vilken beredskap som behöver 

finnas för att samhällsviktiga aktörer ska kunna genomföra transporter även vid extrema regn. 

Ett 200-årsregn är intensivt, långvarigt och beräknas ha en återkomsttid på 200 år. Vägar med 

planskildheter av olika slag är extra utsatta och kommer istället tillåtas att svämma över och 

vara obrukbara för att skydda bebyggelse från förstörelse.  
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Söderleden som har flera planskildheter är en av de vägar som riskerar att bli obrukbara vid 

extrema regn. Vägens struktur och förutsättningar gör att möjligheten till översvämning inte 

går att bygga bort. Söderleden kan därför istället nyttjas som beredskap för att kunna hantera 

extrema regn och översvämningar. Vid dessa extrema situationer nyttjas alternativa färdvägar 

för att tillfälligt hantera samhällsviktiga transporter i form av blåljus och godsleveranser.  

 

Utöver en ökad frekvens av extrema regn så står vi inför en framtida höjning av hav och 

vattendrag. Det här gör att dagens infrastruktur riskerar att tillfälligt eller permanent bli 

obrukbar i framtiden. För bostäder vid vattennära läge eller som är beroende av infrastruktur 

som ligger i närhet till hav, sjöar eller vattendrag  behöver översvämningsanalyser 

genomföras för att säkerställa framkomlighet vid ökade vattennivåer. Vägar som behöver vara 

farbara under extrema regn behöver klara av en havsnivåhöjning motsvarande +2,5 meter 

(höjdsystem RH2000) i förhållande till 2010 års medelvattenstånd. 

 
Sedan hösten 2020 har kommunen en riktlinje för klimatanpassning där det anges principer för 

hur infrastruktur och trafik ska anpassas till ett förändrat klimat.  

Beredskap för E4 och E22  

E4 och E22 är två nationellt viktiga vägar som Trafikverket pekat ut att vara i behov av 

alternativa omledningsvägar. De omledningsvägar som Trafikverket pekade ut och som 

Norrköpings kommun ställer sig positiva till är Riksvägen och Gamla Övägen.   

Trafiksäkerhet 
Genom att planera trafiksäkra gaturum ökar möjligheten för cyklister och fotgängare att vistas 

säkert i gaturummet. Det finns en antagen riktlinje från 2020 för Norrköpings kommuns 

trafiksäkerhetsarbete. Det övergripande målet i riktlinjen innebär att trafiksäkerheten ska öka 

för alla trafikanter. I riktlinjen anges också att gående, cyklister och kollektivtrafik ska 

prioriteras. För att uppnå nollvisionen arbetar Norrköpings kommun i dagsläget med 

trafiksäkerhet, både i det dagliga arbete och i det längre perspektivet. Olycksstatistiken från de 

senaste fem åren visar att antalet skadade och omkomna i vägtrafikolyckor minskar. 

Historiskt har Norrköping fler antal skadade per 1000 invånare än Eskilstuna, Linköping och 

Sverige.    
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Drift och underhåll 

Mellan åren 2015 och 2019 skedde cirka 5 500 olyckor i Norrköping. Av dessa var 41 procent 

fallolyckor som kan härledas till underlaget. För att motverka risken för fallolyckor är det 

viktigt att drift av gång- och cykelbanor är anpassad och håller hög standard året runt samt att 

infrastrukturen kontinuerligt underhålls. Att tillräckliga medel tilldelas drift och underhåll är 

viktigt för att åstadkomma en tillräckligt god trafiksäkerhet och för att Norrköping ska bidra 

till etappmålen i nollvisionen. Det är även viktigt med en långsiktighet när det gäller 

materialval och att driftbudget tas i beaktning redan vid utformningsskedet. Om inte 

driftbudgeten kan utökas måste en lägre nivå på skötsel accepteras, vilket leder till att 

trafikstrategins målsättning inte efterföljs.  

Hastighet  

För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att gaturummet anpassas till en låg hastighet genom 

att utformning och skyltad hastighet stämmer överens. Vid nybyggnation bör gatans 

utformning utgå från prioriteringsordningen av trafikslagen samt anpassas efter vilken 

hastighet som ska gälla på platsen. Lägre hastigheter bidrar till en mer trivsam, trygg och 

trafiksäker miljö. Vid gång- och cykelpassager över bilvägar har hastigheten en avgörande 

betydelse för om det motordrivna fordonet hinner stanna eller inte. Det är därför viktigt att 

kontinuerligt se över hastighetsbegränsningar och utformning av gaturummet för att öka 

trafiksäkerheten i kommunen.  

Barn och trafiksäkerhet 

Synen, hörseln och den kognitiva förmågan är inte fullt utvecklad hos yngre barn, vilket 

innebär att barn har en begränsad möjlighet att uppmärksamma flera saker samtidigt och göra 

en riskbedömning. Eftersom yngre barn rör sig på ett oförutsägbart sätt och kan vara svåra att 

se i trafikmiljön finns risk för konfliktsituationer. Barnkonventionen slår fast att barn har 

samma rätt till rörelsefrihet som vuxna. Att arbeta aktivt med trafiksäkerhet för barn är 

betydelsefullt för att öka barnens rätt till rörelsefrihet som generellt har minskat i takt med 

ökad bilism. I trafikstrategin hanteras endast huvudnäten för gång och cykel men barn 

genomför majoriteten av sina resor på de lokala näten. Det är viktigt att trafiksäkerheten 

säkerställs på lokalnäten omkring målpunkter där barn vistas. Vid nyetablering, flytt eller 

nedläggning av skolor ska infrastrukturen och ett trafiksäkerhetsperspektiv tas med i 

planeringen, för att uppnå trafiksäkra gång- och cykelvägar till och från skolor.  

 

Ett behov som identifierats är att många av de gång- och cykelvägar på lokalnätet som 

används av barn inte har prioriterad drift vilket ökar risken för olyckor. Hastigheten och 

utformningen måste beaktas för att uppnå en säker gång- och cykelväg ur ett barnperspektiv. 

Det är viktigt att kommunen arbetar för att öka trafiksäkerheten för oskyddade barn i trafiken. 

Genom att arbeta med tillgänglighet och anpassning för grupper med funktionsnedsättning 

gynnas även barn och äldre.  
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Barriärer 
För att knyta samman staden och förbättra trygghetskänslan och trafiksäkerheten är det viktigt 

att minska barriäreffekter. Det finns fysiska och sociala barriärer. En fysisk barriär definieras 

som ett hinder i situationer där det finns behov av att ta sig till andra sidan barriären. Fysiska 

barriärer kan exempelvis utgöras av en trafikerad bilväg, spårväg med staket eller ett 

vattendrag. Sociala barriärer handlar istället om att det finns skillnader eller ojämlikheter att 

genomföra en förflyttning för olika människor till följd av deras kön, etnicitet, religion eller 

socioekonomiska status. Att kartlägga sociala barriärer i Norrköping är ett större arbete som 

ligger utanför ramarna för denna strategi. Däremot bidrar utvecklingen av kollektivtrafik, 

gång och cykel till att sociala barriärer minskar, då dessa trafikslag bidrar till en ökad 

integration.  

 

Effekten av en fysisk barriär är större för dem som reser i lägre hastigheter. Därför fokuserar 

trafikstrategin på barriärer för gång och cykel. Genom att minska barriäreffekter förkortas 

färdvägen för gående och cyklister, vilket gör dessa trafikslag mer konkurrenskraftiga. I 

tätorterna utgörs barriärerna främst av större vägar eller järnväg där det finns bebyggelse och 

målpunkter på olika sidor av vägen. Finns det inte några målpunkter på båda sidorna av vägen 

eller järnvägen är inte barriäreffekten lika påtaglig även om infrastrukturen utgör då oftast en 

begränsning i expansion av tätorten. Spårvägen i centrala Norrköping utgör en barriär längs 

sträckor där spårvägen har staket eller där det bedöms glest med passagepunkter över spåret. 

På de sträckor där spårväg och bilväg ligger parallellt ses bilvägen vara den främsta 

anledningen till att en fysisk barriär uppstår. I kartan visas huvudsakliga barriärer i 

Norrköping.  

 

Genom att placera planskildheter på strategiska platser kan effekten av en fysisk barriär 

reduceras. Många av de barriärer som pekas ut i kartan uppfattas inte som en barriär i och 

med att det finns planskildheter längs med stråket för gång och cykel. Det har identifierats 

platser där det finns ett behov av att komplettera infrastukturen med nya planskildheter för att 

stäkra framkomligheten för gående och cyklister. För att inte skapa nya barriärer vid 

utbyggnad av infrastrukturen ska framkomligheten för gående och cyklister prioriteras i 

korsningspunkter, är detta inte möjligt ska en planskildhet etableras.  

Kartan visar identifierade fysiska barriärer, befintliga planskildheter och förslag på nya 

planskildheter i Norrköpings kommun.  
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Mindre barriärer 

Det finns också mindre påtagliga barriärer i kommunen, exempelvis höga kanter, trappor eller 

andra hinder. För vissa grupper av människor blir effekten av mindre barriärer stora och en 

omväg krävs för att passera hindret. Det är därför viktigt att aktivt bygga bort mindre barriärer 

för att alla människor ska kunna ta sig fram i gaturummet. Enkelt avhjälpta hinder ska 

åtgärdas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2013:9-HIN3). Barriärer ska i 

första hand minskas genom lägre hastigheter och minskat fordonsflöde. Där detta inte kan 

åstadkommas ska barriären överbryggas med planskild passage. Det finns en målkonflikt 

gällande att använda tunnlar för att minska en fysisk barriär då själva tunneln kan upplevas 

otrygg. En tunnel ses dock som positiv då det är en trafiksäker lösning och effekten av den 

fysiska barriären minskar. Vid planering kommer trafiksäkerheten att prioriteras högst.  

Barns barriärer  

Barn och vuxna upplever olika saker som barriärer. En tunnel kan upplevas otrygg för vuxna 

medan forskning visar att yngre barn i hög grad väljer att korsa vägen genom en gångtunnel 

före att korsa i plan. Yngre barn upplever ofta trafik som en fysisk barriär. Då barn har svårt 

att sätta sig in i bilförarens tankar är det svårt för dem att förutse vilka situationer som kan 

uppstå. Cirkulationsplatser är ett exempel på en trafikmiljö som upplevs svår för barn att 

förstå. För att förbättra trygghetskänslan och trafiksäkerheten kring en cirkulationsplats är det 

positivt om det finns en gångtunnel i närheten för att barnen ska kunna undvika korsning i 

plan intill cirkulationsplatsen.  

Möjliggöra yta 
Många gator i centrala Norrköping har mer utrymme för biltrafik än för grönska, gång och 

cykel. Det gäller dubbelriktade gator med kantstensparkering som saknar cykelbana och 

grönska. Vid sådana gatusektioner utgör ytan för biltrafiken upp emot 70 procent av det totala 

utrymmet. Fördelningen av gaturummet får då en tyngdpunkt på biltrafik, vilket går emot 

trafikstrategins prioriteringsordning. För att säkerställa att människan prioriteras i gaturummet 

behöver det införas en strategi gällande fördelningen av yta mellan trafikslagen. För att bil 

och buss, som kräver stora utrymmen, inte ska få övertag behöver gång, cykel och grönska 

utgöra en majoritet av gaturummet. Det är också viktigt att funktionen oavsett trafikslag 

säkerställs. Alla gator har individuella förutsättningar men vid nybyggnation eller 

ombyggnation av gaturum i centrala Norrköping ska strategin och prioriteringsordningen 

följas för att säkerställa att gång, cykel och grönska tillsammans får mer plats än bil och buss. 

Utanför den centrala staden anpassas förhållandet av yta i gaturummet utifrån det lokala 

behovet.  
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Samhällsutveckling i stationsnära lägen 
Genom att bebyggelse och samhällsutveckling koncentreras kring kollektiva 

trafikknutpunkter i staden och tätorterna kan förutsättningarna för kollektiva resor förbättras. 

För att öka möjligheterna för boende att göra hållbara resval, bör utveckling av nya områden 

placeras med gång- och cykelavstånd från en knutpunkt för kollektiva resor. Det är även 

positivt om kommersiell service placeras i anslutning till knutpunkten för att säkerställa att 

resenären kan utföra flera av sina behov i anslutning till sin resa. Stations- och knutpunktsnära 

planering påverkar inte bara Norrköping utan hela regionen eftersom resandet kan ske 

regionalt vilket kan bidra till att stärka Östergötland som en tät och flerkärnig stadsregion.  

Resecentrum och Ostlänken 
Ostlänken ses som en nödvändig förstärkning av järnvägens kapacitet som bidrar till kortare 

restider, hållbara transporter och bättre punktlighet i tågtrafiken. Utöver att förkorta restiden 

till Stockholm stärks även kapaciteten på järnvägen för den regionala pendlingen. Ostlänken 

blir även en central komponent för att uppnå hållbart resande för hela Norrköpings kommun. 

Om det ges goda möjligheter att byta mellan gång, cykel, kollektivtrafik till tåg kan 

boendemiljöer i närområdet utformas med utgångspunkt i en bilfri livsstil. Utifrån framtida 

möjligheter till en helt fossilfri kedja av transporter, oavsett målpunkt, kan stadsdelarna i 

närområdet helt fokusera på kvalitativa levnadsmiljöer istället för parkeringar och bilberoende 

infrastruktur. Parkering för biltrafik samlas tillsammans med andra mobilitetslösningar i 

mobilitetshubbar i stationsnära läge för att möjliggöra ett brett utbud av resealternativ. 

Luftmiljö 
Luftmiljön påverkas negativt av mycket biltrafik, speciellt i tätbebyggda eller slutna gaturum. 

Ett högt tryck på bostäder i centrala Norrköping under flera år har resulterat i en förtätning av 

staden. Förtätning leder inte nödvändigtvis till mer utsläpp men kan leda till att utsläpp, som 

motordrivna fordon orsakar, stannar kvar i gaturummet där invånare vistas på grund av den 

täta miljön. I dessa områden blir det därför extra viktigt att minska biltrafiken samt att 

implementera grönska vilket förbättrar luftkvaliteten. Det är dock viktigt att det finns yta i 

gaturummet så att omgivande luft kan blanda ut föroreningarna. 

 

Många Norrköpingsbor har bilen som sitt 

huvudsakliga färdmedel. Många av de resor 

som genomförs av norrköpingsbor kräver resor 

över Motala ström. Med anledning av detta 

genomförs mätningar av trafiken på dessa 

broar. Broarna över strömmen har stundtals 

både höga mängder biltrafik och köer, vilket är 

negativt för luftkvaliteten. För att Norrköping 

ska uppnå en god luftmiljö både idag och i 

framtiden är det viktigt att utifrån platsens 

förutsättningar säkerställa att hänsyn tas till 

luftmiljön. Partiklarna PM10 och PM2,5 är 

små nog att andas in. PM10 kommer bland 

annat från nedbrytning av vägbanan på grund 
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av dubbdäck. PM2,5 kommer framförallt från olika förbrännings- och industriprocesser.  

I Norrköping görs realtidsmätningar för att säkerställa att vi håller oss under 

miljökvalitetsnormen. Dammbindning är en åtgärd som används i kommunen under delar av 

året samt om miljökvalitetsnormen överskrids. Det är en metod som binder damm vid 

vägbanan och förhindrar uppvirvling. Norrköping har tidigare haft problem med 

luftföroreningar varpå det 2006 togs fram ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten. 

Åtgärdsprogrammet upphörde gälla år 2015 och sedan dess görs endast åtgärder vid behov. 

Det är viktigt att luftmiljön hanteras i översiktsplanen och vidare i detaljplaner för att undvika 

att miljökvalitetsnormen översiktids vid exempelvis förtätning. Genom att hantera luftmiljön 

tidigt i planeringen kan dyra åtgärder undvikas. 

 

Kväveoxider är ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas vid 

förbränning. Kväveoxid kan orsaka hälsoproblem i form av irriterande luftvägar och 

slemhinnor. Partiklarna bidrar också till bildandet av marknära ozon. Halterna är bland annat 

höga där det finns mycket trafik. Sedan januari 2021 mäter kommunen halterna av kväveoxid 

i realtid för att säkerställa att nivåerna hålls under miljökvalitetsnormen.  

Buller 

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den 

miljöförstöring som berör flest människor i Sverige. 

Miljökvalitetsnormerna omfattar buller från vägar, järnvägar, 

flygplatser, hamnar och industri. En bullerkartläggning och ett 

åtgärdsprogram för buller ska tas fram vart femte år. I 

åtgärdsprogrammet från 2018 finns åtgärdspaket som ska 

genomföras. Exempel på åtgärder är att minska biltrafiken i 

Norrköpings innerstad och att kontinuerligt se över 

hastighetsregleringar i ytterområden. För att säkerställa en god 

miljö ur bullersynpunkt är det viktigt att bulleraspekten hanteras i 

översiktsplanen och vidare i detaljplaner. Genom att hantera 

bulleraspekten tidigt i planeringen kan dyra bulleråtgärder 

undvikas.  

 

Strategier 
 Vid nybyggnation och ombyggnation av gaturum i centrala staden ska gång, cykel och 

grönska tillsammans få mer plats än bil och buss 

 Vid detaljplanering, utformning och byggnation av allmänna gaturum ska alltid 

trafiksäkerhet och trygghet säkerställas 

 Luftkvalitet och buller ska hanteras tidigt i översiktsplanering och detaljplanering 

 Nya gång- och cykelstråk ska samplaneras med gröna stråk 

 

Åtgärdsförslag 
 Kartlägg behovet av planskildheter och passager över befintliga barriärer  

 Genomföra en kartläggning av sociala barriärer 
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Människan 
Många människor vill bo och vistas i staden. En omvandling från produktionsindustri till 

kunskapsintensiva företag som vill etablera sig centralt i staden sker, samtidigt som trenden 

att flytta in till staden fortsätter. Det blir också vanligare att människor som bor i 

ytterområden eller på landsbygden lever och arbetar i staden. I Norrköpings innerstad finns 

offentliga miljöer i form av parker, torg och gaturum för människor att mötas och vistas på. 

Den kompakta stadskärnan bidrar till att du som gående eller cyklist enkelt kan ta dig till 

många målpunkter inom staden på mindre än 15 minuter. Du kan exempelvis gå och cykla 

längs med promenaderna eller åka med de gula spårvagnarna som kännetecknar Norrköping.  

 

Vad finns i Norrköping? 
I centrala Norrköping finns Campus Norrköping som tillhör Linköpings universitet. 

Placeringen av universitetet centralt i staden bidrar till en ökad inflytt av unga men också till 

ett ökat resandebehov. Förutom arbete och studier bjuder Norrköping på andra kvaliteter. Den 

centrala staden med Industrilandskapet, promenaderna, torg, parker och Motala ström bjuder 

in till en trivsam miljö att gå och vistas i. Andra populära besöksmål i kommunen är Göta 

kanal och Kolmårdens djurpark. 
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Strategi för människan 
Det ska vara trivsamt för människor att bo och vistas i Norrköping. Genom att planera 

trafiken och ytorna efter människorna kan vi göra plats för fler bostäder, hållbara transporter, 

bättre service och rikare uteliv. När gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras ökar 

tillgängligheten för människor att transportera sig oberoende ålder, kön, ekonomiska eller 

fysiska förutsättningar. Genom att fler människor väljer gång, cykel och kollektivtrafik skapas 

förutsättningar för mer liv och rörelse i staden samtidigt som ytor för biltrafik frigörs till 

förmån för stadsmässiga kvaliteter, exempelvis uteserveringar, cykelbanor, gångstråk eller 

grönska. 

Barns mobilitet 
Barnens sfär, hur långt de rör sig från hemmet, ökar med deras ålder. Barn under sex år är 

mindre självständiga och har oftast en vuxen med sig när de rör sig ute i trafiken. Det är 

viktigt att säkerställa ett huvudnät för gång- och cykel i närheten av förskolor och skolor för 

att främja ett hållbart resande för barnen och de vuxna, eftersom det möjliggör för minskat 

skjutsande. Från 10-12 års ålder har de flesta barn tillräcklig förmåga att cykla själva till 

skolan förutsatt att vägen till skolan är trafiksäker. För att undvika att föräldrar skjutsar 

barnen och för att barnen ska få en större rörelsefrihet och bli mer självständiga är det viktigt 

att planering sker med hänsyn till barns mobilitet för att säkerställa trygga och trafiksäkra 

vägar till barnens viktigaste målpunkter. Förutom skolan är fritidsanläggningar, 

idrottsanläggningar och badplatser exempel på målpunkter för barn. Även kollektivtrafiken är 

ett sätt för barn att skapa större rörelsefrihet. För att det ska vara säkert att resa med buss eller 

spårvagn i Norrköping är det viktigt med god sikt vid hållplatser, men också att vägen till och 

från hållplatsen är trafiksäker. Barn kan ha svårt att bedöma bilars hastighet och att uppskatta 

hur lång tid det tar för dem själva att korsa vägen. Tonåringar är en rörlig grupp. Mopeder, 

mopedbilar och A-traktorer nyttjas till största delen av tonåringar vilket kan beaktas vid 

planering och utformning av platser som tonåringar har som målpunkter.  

 

En barnkonsekvensanalys bör alltid göras i projekt som innehåller beslut som rör barn för att 

säkerställa att barn och ungas rättigheter finns med. 

Trygghet 
En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja vistas i det offentliga rummet är att 

vi upplever oss trygga i miljön. Att bedöma trygghet är en svår uppgift då uppfattningen om 

vad som är tryggt och inte, kan skilja beroende på vem som får frågan. Känslan av trygghet är 

inte nödvändigtvis samma sak som den verkliga faran att utsättas för brott eller trafikolyckor. 

Det finns platser där människor är rädda att vistas och därför undviker trots att inget brott 

någonsin har begåtts på platsen. Det visar hur viktigt det är att undersöka den upplevda 

tryggheten. Ett arbete med trygghetsinventeringar behöver införas för att utreda vilka 

eventuella insatser och åtgärder som krävs. Det är viktigt att arbetet med 

trygghetsinventeringar sker kontinuerligt för att störst effekt ska uppnås.  

 

Trygghetsaspekten ska integreras i detaljplaner och vid byggnation av infrastruktur för alla 

trafikslag där följande faktorer ska beaktas:  
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Orienterbarhet 

Möjlighet till god sikt och överblickbarhet över området 

ger visuell kontroll.  

Grönstruktur 

En plats som är omsluten av tät växtlighet upplevs ofta 

otrygg. En ombonad plats upplevs dock trevligare än de 

som är helt öppna, vilket innebär att medelvägen måste 

hittas. Misskött vegetation kan bidra till en känsla av 

otrygghet. Ett exempel är utstickande grenar som skymmer 

sikten på en gångväg.  

Belysning 

Belysning är viktigt för att platser ska upplevas trygga även 

under dygnets mörka timmar. Belysningen bör placeras 

strategiskt för att signalera hur en plats ska användas samt 

när det är möjligt anpassas för att inte störa växter och djur.   

Social kontroll 

Platser som är öde och utan mänsklig närvaro kan upplevas 

otrygga att passera. Även platser som befolkas av en 

homogen grupp människor kan upplevas skrämmande och 

hotfulla. Trygghetskänslan ökar på platser där en mångfald 

av människor vistas och rör sig under en större del av 

dygnets timmar. Byggnader med fönster mot gångvägar 

och en blandad bebyggelse med verksamheter i 

bottenvåning ökar tryggheten då människor känner sig 

sedda.  

Omhändertagande 

Att platser upplevs välskötta är viktigt eftersom det 

signalerar att andra människor vill vistas i miljön. Området 

bör hållas rent och fritt från klotter. Även vegetationen bör 

skötas regelbundet för att öka tryggheten. 

Biltrafik 

I vissa fall kan biltrafik vara en källa till otrygghet. 

Biltrafik bidrar exempelvis med en otrygghet då bilarna 

upplevs köra i höga hastigheter, när det är stora fordon och 

när flödet av fordon är högt.  

 

  Tunnel under Södra stambanan. 

Foto: Magnus Sandberg 
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Folkhälsa 
Trafik påverkar folkhälsan på flera sätt. Motordrivna fordon gör att 

partiklar rivs upp från vägbanan och släpps ut i luften, vilket 

påverkar luftkvaliteten negativt. Olika motordrivna trafikslag kan 

också ge upphov till buller, vilket bland annat kan orsaka stress hos 

människor. Val av färdmedel är också kopplat till folkhälsa. Att gå 

eller cykla till arbetet eller skolan kan ha stor inverkan för 

individens hälsa. Genom vardaglig motion minskar risken för flera 

allvarliga sjukdomar samtidigt som luftkvaliteten förbättras och 

höga bullernivåer kan undvikas. 

Ohälsotal 

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under ett år som försäkringskassan betalar 

ersättning vid nedsatt arbetsförmåga, i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16-64 år. 

Ersättning som ingår i ohälsotalet är sjukpenning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på 

antalet utbetalda dagar. Norrköping har en positiv trend där ohälsotalet minskar för varje år. 

Värdet är dock högre än både värdet för hela riket och för Östergötlands län. 

 

 

15-minutersstaden 
15-minutersstaden är ett koncept där stadens invånare ska kunna gå eller 

cykla till de flesta målpunkter som är nödvändiga i vardagslivet på 15-

minuter. Konceptet främjar hållbart resande och en mer hälsosam stad, 

samtidigt som vardagslivet för individen kan förenklas när utbudet finns i 

närområdet. Norrköping som redan är en gångvänlig stad med kompakt 

stadskärna har god potential att bli en 15-minutersstad. Utbud i form av 

förskola, skola, apotek, hållplatser, dagligvaruhandel men också kultur och 

rekreation inom gång- eller cykelavstånd gör det möjligt att på ett hållbart 

vis utföra de vardagliga resorna och ärendena för fler människor oavsett 

ålder, kön eller fysiska förutsättningar.  

 

 

Ohälsotalet 2019. Trend för ohälsotalet i Norrköping 
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Konceptet 15-minutersstaden går även att tillämpa på Norrköpings yttre tätorter, som har 

goda förutsättningar att uppnå konceptet med 15-minutersstaden. I de flesta tätorter kommer 

du som cyklist eller gående långt på 15 minuter och ofta nås de huvudsakliga målpunkterna 

inom 5-10 minuter. Tätorterna kommer fortfarande ha ett begränsat utbud jämfört med staden. 

 

Genom att säkerställa utbud samt cykel- och gångbanor kopplat till målpunkterna i 

stadsdelarna och tätorterna kan Norrköping uppnå en 15-minuterstad i staden och tätorterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställdhet och jämlikhet i trafiksystemet 
Det är viktigt att planera för ett jämställt trafiksystem. Kvinnor och män har olika resebehov 

och resmönster. Genom könsuppdelad statistik ges en ökad kunskap om hur kvinnor och män 

reser vilket kan användas för att främja jämställdhetsperspektivet i trafikplaneringen. För att 

uppmärksamma skillnaden i resmönster och öka jämställdheten kan metoden gender 

budgeting användas för att synliggöra hur mycket resurser som läggs på kvinnligt respektive 

manligt resande8. En annan viktig del i trafikplaneringen är att säkerställa rörelsefrihet för alla 

människor. Begreppet mobilitetsfattigdom används ofta för att uttrycka människors 

svårigheter att förflytta sig på grund av exempelvis brist på fordon. Mobilitetsfattigdom är 

ofta kopplat till bristande infrastruktur och service. När planering fokuseras kring starka stråk 

kan mobilitetsfattigdomen öka för dem som inte bor intill dessa. För att planera och skapa ett 

mer jämlikt, integrerat och socialt inkluderande samhälle är det viktigt att ta ställning till, 

mäta och beakta individers olika förutsättningar och tillgång till mobilitet.  

 

 

 

                                                 
8 Sveriges kvinnolobby. (2008). Pengar nu! 

Kartan visar hur långt du som cyklist kommer på 5, 10 och 15 

minuter från Norrköpings stadskärna, räknat med en medelhastighet 

på 18 km/tim. 

Kartan visar hur långt du som cyklist kommer på 5, 10 och 15 

minuter från Krokeks centrum, räknat med en medelhastighet på 18 

km/tim.  
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Tillgänglighet 
Det är viktigt att skapa ett socialt hållbart samhälle där samtliga människor oavsett 

förutsättningar har möjlighet att delta på lika villkor. Norrköping ska vara tillgängligt för alla 

och funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att delta i samhällslivet. Eftersom 

översiktsplanen är vägledande för kommande beslut bör det redan i översiktsplanen integreras 

ett tillgänglighetsperspektiv kopplat till mål och strategier. För att undvika att behöva 

tillgänglighetsanpassa miljön i efterhand ska nya områden byggas tillgängliga direkt. Kopplat 

till infrastrukturen kan tillgänglighetsaspekten hanteras genom utformning av infrastrukturen 

som underlättar framkomligheten för personer med olika typer av funktionsvariationer. Det 

krävs olika typer av åtgärder för att uppfylla olika människors behov. Exempel på åtgärder i 

gaturummet för att öka tillgängligheten är att minska effekten av barriärer, öka 

orienterbarheten och säkra framkomligheten för färdtjänst.  

 

Intermodala resor 
Trafikstrategin hanterar endast resor inom Norrköping men dessa kan utgöra 

en del av en regional resa. Resecentrum ses som knutpunkten för regionala 

resor då huvudnät för gång och cykel ansluts hit, kollektivtrafikens linjer 

angör och det finns pendlarparkering för biltrafiken. Detta innebär stora 

möjligheter för resenärerna att genomföra intermodala resor, vilket innebär att 

flera trafikslag används för att ta sig från sin start- till slutpunkt. Utbudet vid 

resecentrum och Norrköpings bytespunkter ger möjligheter för resenärerna att 

genomföra intermodala resor till och från tätorter, landsbygd och närliggande 

kommuner. 

 

Genom att göra sin pendlingsresa med flera olika trafikslag finns möjlighet för pendlaren att 

antingen få in vardagsmotion eller en möjlighet att arbeta eller vila på ett av kollektivtrafikens 

fordon. Möjligheten att köra bil hela vägen mellan bostad och arbetsplats finns kvar, men för 

att Norrköping ska nå uppsatta kommunala, regionala, nationella och globala mål krävs att 

alla hjälper till och funderar på om det är möjligt att genomföra delar av sin resa på ett 

hållbart sätt.  

 

Strategier 
 Öka förståelsen för hur gående och cyklister rör sig i Norrköping  

 Utöka attraktiva gång- och vistelseytor på platser med hög potential för högt antal 

passerande, där det finns möjlighet till vistelse 

 En barnkonsekvensanalys bör alltid göras i projekt som innehåller beslut som rör barn 

för att säkerställa att barn och ungas rättigheter finns med 

Åtgärdsförslag 
 Genomföra trygghetsinventeringar kontinuerligt  

 Använda gender budgeting för att synliggöra hur prioriterade investeringar påverkar 

jämställdheten 
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Hållbart resande 
Att tillämpa ett arbetssätt för hållbara resor är en viktig del i arbetet för att uppnå en 

ökad andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Idag 

arbetar Norrköpings kommun endast sporadiskt med att 

förändra resvanor. Exempel på insatser som genomförts hittills 

är cykelkampanjer, kompetenshöjande åtgärder i kommunen 

och aktiviteter under Europeiska mobilitetsveckan. I projektet 

Framtidens resor beräknades att systematiskt och processinriktat 

arbete med hållbara resor kan ge en reducering av 

biltrafikarbetet med 5-11 procent. 

 

För att öka andelen hållbara resor är det viktigt att ha kunskap om hur resandet ser ut i 

Norrköping. En stor del av vårt resande görs vanemässigt och vi väljer oftast att resa på 

samma sätt som vi alltid gjort. Enligt resvaneundersökningen från 2018 använder störst andel 

av Norrköpingsborna bilen som sitt primära färdmedelsval, följt av gång, cykel och 

kollektivtrafik. 

  Industrilandskapet i Norrköping. 
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Strategi för hållbart resande 
Att tillämpa ett arbetssätt för hållbart resande är en viktig del i att få fler Norrköpingsbor att 

välja hållbara färdmedel. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande 

tidigt i planeringen. Redan i översiktsplanen behöver det säkerställas att Norrköpingsborna 

har de förutsättningar som krävs för att kunna resa hållbart. En ökad andel hållbara resor 

genererar flera positiva effekter varav folkhälsan och samhällsekonomin är två. 

Scenarioberäkningar för Norrköping visar att ökad fysisk aktivitet med sju minuter per person 

och dag genererar samhällsekonomiska vinster på 362 miljoner 

kronor.  

 

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara 

transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra 

resenärers attityder och beteenden. Konceptet inkluderar mjuka 

åtgärder som till exempel kampanjer, bilpooler, 

parkeringsstyrning och reserådgivning. Genom att enbart arbeta 

med Mobility Management i form av beteendepåverkande 

informationsåtgärder och marknadsföring kan begränsad effekt 

av ökad andel hållbara resor uppnås. För att åstadkomma en 

större effekt är det viktigt att integrera mobility management-

åtgärder i genomförande av infrastrukturprojekt, men även i 

planeringsstadiet av exempelvis nya bostadsområden.  

 

Enligt Trivector kan kampanjer och uppmuntring generera en 

överflyttning från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik 

motsvarande fem procent. Genomförs kampanjen och uppmuntringen tillsammans med 

infrastruktursatsningar för gång och cykel eller parkeringsregleringar kan en överflyttning 

istället uppgå till 10-30 procent.  

 

 
 

Mobility management tillsammans med infrastrukturåtgärder eller parkeringsregleringar ger en stor effekt.  

Illustration: BYN kommunikation utifrån illustration av Trivector.  
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Mobility Management i kollektivtrafiken  
Det finns många möjligheter att främja resande med kollektivtrafik genom Mobility 

Management-åtgärder. Nya sätt att öka resandet med kollektivtrafik bör alltid undersökas och 

prövas. Några metoder som Norrköping hittills har arbetat med eller planerar för är: 

o Kombination av biljettsystem för parkering och kollektivtrafik  

o Målgruppsinriktad information vid ändringar i kollektivtrafiken eller förbättringar i 

infrastrukturen. 

o Kampanjer där fastighetsägare eller andra aktörer erbjuder nyinflyttade prova-på-kort i 

kollektivtrafiken.  

 

    Gröna banvallar för spårvagn, Norra Promenaden i Norrköping.  

Fyrstegsprincipen i det dagliga arbetet 
I syftet att minska behovet av investeringar föreslår trafikstrategin att kommunens 

planeringsområden analyseras utifrån fyrstegsprincipen för att få en områdesanpassad 

åtgärdsplan som främjar hållbart resande. Detta görs som en del i det dagliga arbetet med 

Mobility Management för att identifiera vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva och som 

ger störst effekt för respektive område. 

 

 

Fyrstegsprincipen i Norrköping. 

Illustration: BYN kommunikation 
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Tillgodose behov utan resa 
Det första steget i fyrstegsprincipen handlar om att tänka om. Ett sätt att tänka om på är att se 

om behovet kan tillgodoses utan en resa. Det kan exempelvis handla om att nyttja digitala 

tjänster för att utföra ärenden eller att jobba hemifrån och ha digitala möten. Genom detta 

reduceras antalet resor vilket bidrar till positiva konsekvenser inom flera aspekter.   

Delningstjänster och mikromobilitet 
Människans resandebehov och förutsättningar är i förändring. Under de senaste åren har det 

kommit många nya tjänster och lösningar på marknaden som innebär ett förnyat resande. 

Utvecklingen av bilpooler och andra delningstjänster för att minska behovet av privatägda 

bilar blir allt starkare. Utöver detta har förekomsten av elsparcyklar ökat explosionsartat runt 

om i Sverige. Dessa typer av tjänster har utvecklats med hjälp av digitala lösningar och appar. 

Problematiken kring trafiksäkerhet och parkering av sparkcyklarna lyfts ofta i media med 

koppling till hur rörigt dessa är parkerade och hur dåliga förarna är på att följa trafikregler. 

Men det är viktigt att komma ihåg att detta ökar människans rörelseavstånd vilket kan få 

positiva följer för den sociala hållbarheten och mobilitetsfattigdomen. För att kunna möta 

framtidens delningstjänster och mikromobilitet krävs en ständig omvärldsbevakning. Det kan 

handla om att utöka utrymmet för cykel inom befintlig infrastruktur, se till att det skapas ytor 

för angöring av de framtida trafikslagen eller kanske till och med om att tillhandahålla digitala 

tjänster för en ökad rörelsefrihet. Kommunen har en viktig roll i att främja 

mobilitetslösningar. Kommunen kan utreda mobilitetsförutsättningarna både i befintliga 

områden men också i planeringsskedet vid nyexploatering. Mobilitetsutredningarna kan 

därefter hjälpa både kommunen och fastighetsägarna att utforma platser och fastigheter på ett 

sätt som gynnar ett hållbart resande. Utöver detta kan kommunen möjliggöra för 

mobilitetstjänster i form av exempelvis leveransboxar och laddstationer i kommunala 

anläggningar.  

Nyckelfaktorer för att lyckas 
För att uppnå ett ökat hållbart resande ska nyckelfaktorerna fyrstegsprincipen, Mobility 

Management och samverkan tas hänsyn till och arbetas med inom Norrköpings kommun. 

Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen ska implementeras i det dagliga arbetet i samhällsbyggnadsprocessen. Detta 

genom att fokusera på att minska behovet av resor och optimera befintlig infrastruktur före 

om- och nybyggnation av gator och vägar.  

Mobility Management 

Mobility Management är ett viktigt verktyg för att öka andelen gång-, cykel- och 

kollektivtrafikresor. Genom att kombinera Mobility Management med infrastrukturåtgärder 

ges störst effekt.  

Samverkan 

Det är viktigt att det finns en samverkan både internt inom kommunen och externt med 

aktörer som har direkta kanaler ut till invånare, verksamheter och besökare samt möjlighet att 

ge förutsättningar för hållbart resande. Detta stärker ett arbete med hållbart resande. 
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Strategier 
 Förutsättningar för hållbart resande ska säkerställas i översiktsplanen och detaljplaner  

 Tillämpa Norrköpings tolkning av fyrstegsprincipen i det dagliga arbetet 

 

Åtgärdsförslag 
 Upprätta en hållbart resande-plan 

 Etablera ett arbetssätt för Mobility Management 

 Ta fram en åtgärdsplan för trafikstrategins planeringsområden utifrån 

fyrstegsprincipen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 (106) 

 

  
 

Gångtrafik 
Gång nyttjas i flera syften, exempelvis för pendling, rekreation eller motion. 

Enligt prioriteringsordningen är gång det trafikslag som ska prioriteras högst. I 

Norrköping finns flertalet populära gröna huvudstråk, exempelvis stråket runt 

Motala ström och promenaderna med dess trädalléer. Norrköping har en kompakt stadskärna 

vilket gör gång till ett effektivt trafikslag. I tätorterna erbjuds attraktiva gångstråk i 

landsbygds- eller naturmiljö samt i närhet av vatten. Enligt resvaneundersökningen från 2018 

har 13 procent av Norrköpingsborna gång som sitt huvudsakliga färdmedel. Samma 

undersökning visar att gång är vanligast när avståndet är en kilometer eller kortare. På detta 

avstånd utgör gång 56 procent av resorna. Andelen som går minskar i samband med att 

avståndet ökar. Inom intervallet en till fem kilometer är det endast tolv procent som väljer 

gång.   

 

Gångtrafik är det trafikslag som kräver minst yta per användare. Ur det hänseendet är gång 

yteffektivt och bidrar till ett hållbart och aktivt resande. Genom att välja gång som färdmedel 

främjas folkhälsan då gång förbättrar både fysiskt och psykiskt välmående. Gående genererar 

också liv och rörelse till gaturummet vilket ger en ökad trygghetskänsla och bidrar positivt till 

stadslivet. 

 

 

 
Det populära gångstråket Åbackarna längst med Motala ström. 
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Strategi för gångtrafik 
Alla är gångtrafikanter i början och slutet av sin resa. Därför har övriga trafikslag 

stor nytta av att gångnätet förbättras. Gående har ett stort behov av genhet. Det 

betyder att gående är mycket känsliga för avstånd och rör sig inte över några större 

avstånd om inte syftet är att enbart flanera eller motionera. Därav är det viktigt att 

gångnätet utformas så att avståndet blir det kortaste möjliga.  

 

Nyckelfaktorer för att lyckas 
För att öka andelen gångtrafikanter i Norrköping och skapa ett attraktivt huvudnät 

för gång ska nyckelfaktorerna trygghet, trafiksäkerhet, genhet och finmaskighet, 

omgivning samt hela-resan-perspektivet säkerställas vid planering och genomförande.  

Trygghet  

Trygghetskänslan ökar med hjälp av belysning, orienterbarhet, skötsel av grönområden och 

låga bullernivåer. En blandstad med olika funktioner och verksamheter i bottenplan bidrar till 

ökad aktivitet och rörelse under flera timmar av dygnet vilket också främjar trygghetskänslan. 

Mer om trygghet går att läsa om i kapitlet Människan. 

Trafiksäkerhet 

Fotgängare är oskyddade trafikanter och därför en utsatt grupp i trafiken. För att öka 

trafiksäkerheten är det viktigt att bygga fler säkra passager över fysiska barriärer. Där det är 

möjligt bör även fysiska barriärer byggas bort helt. Att separera gång- och cykelvägar vid 

stora flöden av trafikanter underlättar framkomligheten och förebygger olycksrisken. Mer om 

trafiksäkerhet går att läsa om i kapitlet Staden. 

Drift och underhåll 

En av de viktigaste faktorerna kopplat till trafiksäkerhet är drift och underhåll. För att 

möjliggöra och öka antalet gångtrafikanter året runt samt för att minska antalet olyckor är 

kontinuerligt underhåll på gångvägnätet avgörande. Mer om drift och underhåll går att läsa 

om i kapitlet Staden. 

Genhet och finmaskighet 

I och med att gående är känsliga för ett ökat avstånd är det viktigt att nätet är så gent som 

möjligt. En omväg kan upplevas för lång, vilket kan innebära att personen väljer ett annat 

trafikslag för sin resa. Ett gent och finmaskigt gångnät är viktigt för att enkelt och effektivt 

kunna ta sig från plats A till plats B genom att gå. 

Omgivning 

Många människor väljer väg efter omgivning för rekreation och pendling. För att gångvägen 

ska upplevas intressant bör omgivningen förändras under resans gång. Möblering i form av 

exempelvis bänkar, ökar attraktiviteten och leder till att fler människor vistas på sträckan. 

Grönstruktur i omgivningen är en central aspekt för att uppnå en trivsam miljö.  
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Hela resan-perspektivet 

Gångtrafik skiljer sig från övriga trafikslag i och med att samtliga resor startar och slutar med 

just gång. Inom trafikstrategins geografiska område är det cirka 46 procent av de boende som 

har 400 meter till sin närmaste hållplats. Det är viktigt att säkerställa att majoriteten av 

Norrköpingsborna fortsatt har god tillgång till hållplats inom gångavstånd. Genom att ta sig 

till en hållplats kan Norrköpingsbon antingen nå sin målpunkt direkt eller resa vidare via en 

bytespunkt.  

Kategorisering för gångnät  
Nätet för gång är uppdelat i tre kategorier: huvudnät i staden, huvudnät i tätorter och lokalnät. 

Oavsett var, bör huvudnätet ha goda kvaliteter i form av belysning och skötsel samt vara 

trafiksäkert. I staden kan detta kravställas eftersom kommunen äger och sköter huvudnätet för 

gång. Tätorterna har ett varierat väghållaransvar vilket innebär att kommunen inte alltid kan 

ställa samma krav som för huvudnätet i staden.  

Huvudnät i staden  

Huvudnätet för gång i staden binder samman stadsdelar och knyter an till huvudsakliga 

målpunkter. Exempel på målpunkter längst med huvudnätet i staden är skolor, hållplatser, 

centrumverksamhet och apotek. Huvudnätet i staden ska vara tillgängligt, framkomligt, 

utformas med ledstråk samt vara belyst. Underhåll sker i olika utsträckning under hela året. 

Där stora flöden av cyklister och gångtrafikanter finns ska gångnätet vara separerat från cykel 

och biltrafik. 

Huvudnät i tätorter  

Huvudnätet i tätorterna utgör stommen i tätortens gångvägnät och kopplar an till huvudsakliga 

målpunkter i tätorten med fokus att leda gående till hållplatser och centrumfunktioner. Syftet 

är att möjliggöra för boende i tätorten att kunna resa hållbart till arbete, skola och förskola. 

Detta genom att antingen kunna gå hela vägen eller kunna gå till en hållplats för att resa 

vidare med kollektivtrafik. Huvudnätet i tätorterna ska upplevas säkert och tryggt.  

Lokalnät 

Lokalnätet för gång utgörs av resterande gångbanor i kommunen. Det huvudsakliga syftet 

med lokalnätet är att koppla upp stadsdelen eller tätorten till huvudnätet och att leda till lokala 

målpunkter. Nätet utgörs främst av gångvägar inom bostadsområden, stadsdelar, parker, torg 

och naturområden. Lokalnätet kan ha varierad karaktär men har generellt inte samma kvalitet 

som huvudnätet. Belysning kan finnas men är inte ett krav för lokalnätet. Lokalnätet för gång 

ritas inte ut i trafikstrategins karta.  

 

 

 

 

 

 

 



56 (106) 

 

  
 

 

Strategier 
 Drift och underhåll på huvudnätet för gång ska hålla god standard året runt 

 Högt trafikerade gång- och cykelvägar ska separeras från varandra 

 Huvudnätet för gång ska vara tryggt och säkert samt anpassas så att det är tillgängligt 

för alla människor att ta sig fram 

 Kvaliteten på det befintliga och tillkommande huvudvägnätet för gång ska säkerställas 

där kommunen är väghållare 

 

Åtgärdsförslag 
 Upprätta en gångplan  

 Omfördela budget för vägunderhåll för att säkerställa möjlighet till god standard på 

huvudnät för gång 

 Definiera god standard för vägunderhåll på huvudnät för gång 

 

 

 

 

Kartan visar befintligt och planerat huvudnät för gång i Norrköpings kommun. Lokalnätet visas inte i kartbilden. 
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Cykeltrafik 
Cykel prioriteras som det andra trafikslaget i prioriteringsordningen efter 

gångtrafik. Genom att prioritera cykel kan framkomlighet som möjliggör gena 

cykelvägar säkerställas, det kan handla om att prioritera ytor för exempelvis cykelparkering 

eller att säkerställa grön våg vid trafiksignaler. Att cykla ger flera hälsofördelar och gör att du 

som resenär kan ta dig till många målpunkter på ett snabbt och smidigt sätt. I samband med 

olika kriser som till exempel pandemi, energi- eller oljekris är cykeln ett robust trafikslag som 

fortfarande fungerar.  

 

En analys som gjorts över trafikstrategins planeringsområden visar hur långt du kommer på 5, 

10 och 15 minuter med cykel. Utifrån analysen kan konstateras att stora delar av Norrköpings 

stadskärna respektive tätorterna nås inom 15 minuter.  

 

 
Kartan visar hur långt du kommer på 5, 10 och 15 minuter med cykel räknat med en medelhastighet på 18 km/tim. 

 

Resvaneundersökning 
Resvaneundersökningen från 2018 visar att cirka tolv procent av Norrköpingsborna har 

cykeln som sitt huvudsakliga färdmedel. Attraktiviteten för cykelresor minskar i relation till 

avståndet och det är en större andel cykelresor i staden jämfört med tätorterna. Resor med 

cykel är vanligast i åldersgruppen 16-29 år. Andelen resor med cykel minskar med 

resenärernas ålder. Åldersgruppen 45-74 år väljer cykeln ungefär hälften av gångerna i 

jämförelse med de yngre åldersgrupperna.  
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Restidskvot 
Ett sätt att mäta cykelns konkurrenskraft gentemot bilens, är att analysera en så kallad 

restidskvot. Restidskvoten beskriver tiden det tar att cykla mellan punkt A och punkt B 

dividerat med tiden det tar att åka bil mellan samma punkter. För att cykeln ska anses ha 

möjlighet att konkurrera med bilen får restidskvoten vara högst 1,5. Analysen visar att det 

finns stor utvecklingspotential där cykeln och bilen konkurrerar. Vid analys av restidskvoten 

antas att en cyklist cyklar i 18 km/tim och att en bilist kör enligt hastighetsbegränsningen. Vid 

beräkning av tiden från dörr till dörr finns i många fall fördelar för cyklisten. I de flesta fall 

kan cykeln parkeras mycket nära målpunkten vilket innebär att cyklisten inte behöver lägga 

tid på att leta och betala parkering till skillnad från bilister. I Norrköping är område 9 (Berget 

och Nordantill) det område som har flest relationer med en restidskvot under 1,5. Dock är det 

endast 5 av 351 pendlingsrelationer som uppnår riktvärdet.  

 

Elcykel har högre medelhastighet jämfört med en traditionell cykel på längre sträckor vilket 

gör att cyklisten kommer längre på samma tid. Därför sänks restidskvoten för elcykel i 

förhållande till traditionell cykel i relationer med längre avstånd, vilket ökar 

konkurrenskraften mot bil.  

 

 

 
Cykling i naturnära miljö. 
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Strategi för cykeltrafik 
Det är viktigt att ta hänsyn till cykeltrafikanternas breda åldersspann 

och olika förutsättningar vid planering för cykeln. Cykelvägnätet ska 

vara gent och funktionellt samt utformas efter cykeltrafikanternas 

olika behov. Det finns flera typer av cyklar och eldrivna färdmedel 

som använder cykelvägnätet, vilka har olika behov av framkomlighet. 

Nätet kommer därför behöva anpassas i bredd och kvalitet för att 

möta framtidens utmaningar med snabbare och bredare cyklar samt 

cykel som godstransport.  

 

I takt med utvecklingen av elcyklar, ökar attraktiviteten för längre cykelpendling. Det blir 

viktigt att säkerställa trafiksäkra, funktionella och tillgängliga cykelstråk för att bemöta 

cyklisternas behov idag och i framtiden. Ett välutvecklat cykelvägnät med tätare maskvidd 

jämfört med bilens sänker restidskvoten och ger större möjligheter för en ökad andel cyklister. 

För att underlätta cykelpendling på längre sträckor blir det viktigt att komplettera felande 

länkar. För att kunna främja ett hållbart resande i nya bostads- och verksamhetsområden är 

det viktigt att trafiksäkra cykelvägar säkerställs och kopplas ihop med befintligt cykelvägnät. 

För att främja cykling krävs även att förbättringar görs på det befintliga cykelvägnätet.  

 

Längs med cykelvägnätet är cykelns framkomlighet viktig. Det kan dock förekomma olika 

typer av störningar som tillfälligt eller permanent begränsar framkomligheten. Störningar i 

form av felplacerade skyltar, omledning av biltrafik eller uteserveringar på cykelbanan kan 

innebära att cyklisten behöver ta en omväg, vilket kan innebära förlorad restid. Vid om- och 

nybyggnation är det vanligt att cykelbanor tas i anspråk för omledning av biltrafik eller 

uppställning på byggarbetsplatser. Norrköping växer och kommer fortsätta göra det under 

många år framöver. Det blir därför viktigt att framkomligheten för cykel säkerställs förbi 

ombyggnationer.  

Bild från forskningsprojektet Störningsfri stad som visar en blockerad cykelbana till följd av byggnation.  

Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet 
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En intressekonflikt mellan uteserveringar och framkomlighet för cyklister uppstår i huvudsak 

längs tre huvudcykelstråk, Kungsgatan, Gamla Rådstugugatan samt Olai Kyrkogata. Längs 

dessa stråk är det ett högt flöde av både gående och cyklister vilket kräver mer yta för att få 

tillräcklig trygghet och trafiksäkerhet. I och med detta uppstår konflikter om ytanspråk vilket 

innebär att prioriteringsordningen ska nyttjas. Prioriteringsordningen fastställer att 

framkomligheten för gående och cyklister ska säkras. Vid tillfällen då ytor för gående nyttjas 

till uteserveringar flyttas de gående till cykelbanan. Som en följd av detta ska cyklister ges ett 

ökat utrymme för att säkerställa dess framkomlighet. Detta kan göras genom att begränsa ytan 

för uteserveringen eller nyttja ytor för biltrafik till att under perioden för uteserveringen bli en 

gång- och cykelgata. 

 

 
Kartan visar konfliktstråk mellan uteserveringar och huvudcykelnät med höga cykelflöden.  

Cykel på landsbygden 

Cykel på landsbygden sker primärt i blandtrafik längs landsväg. Vid stort resandeunderlag 

kan en separat cykelväg vara motiverad. En cykelväg kan också vara motiverad vid 2+1-vägar 

även om resandeunderlaget är lågt. Trafikverket är väghållare för de flesta landsvägar inom 

Norrköpings kommun vilket innebär att cykelvägar intill dessa i de flesta fall hanteras av 

Trafikverket. Kommunen kan om underlag finns lyfta fram behov av ny eller förbättrad 

anslutning till Trafikverket via länstransportplanen.   
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Var är vi och vart ska vi? 
Vad en stad behöver utveckla för att öka andelen cyklister går att beskriva genom tre faser. 

Beroende på vilken fas som staden befinner sig i behöver fokus ligga på  

olika typer av åtgärder för att förbättra cykelplaneringen.  

  

Modell från EU-projektet presto 2011 som identifierar olika framgångsfaktorer som bidrar till 

städernas utveckling som cykelstäder. 

Illustration: BYN kommunikation, ursprunglig modell Presto 2011  
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Första fasen 

Norrköping befinner sig i nuläget vid den första fasen som innebär att möjliggöra för säker, 

effektiv och bekväm cykling. I den första fasen finns ett stort fokus på att upprätta ett säkert 

och gent cykelnät, vilket innebär satsningar på infrastrukturen för cykeltrafik. Det är också 

viktigt med mjuka åtgärder i form av påverkanskampanjer. För att kampanjerna ska få 

maximal genomslagskraft måste en bra infrastruktur säkerställas först. Genom att säkerställa 

ett gent, trafiksäkert och finmaskigt cykelnät kan andelen cyklister i Norrköping öka. På så vis 

nås nästa fas i modellen.   

Andra fasen 

I andra fasen kan större fokus läggas på mjuka åtgärder eftersom infrastrukturen då har 

uppnått en bra grundläggande nivå. Genom att arbeta med övertygelse syftar fasen till att få 

fler att cykla och upptäcka det cykelnät som säkerställdes i första fasen. Eftersom 

kombinationen av infrastruktur och kampanjer ger en högre samlat effekt är det i denna fas 

som störst överflyttning sker.  

Tredje fasen  

I den tredje fasen har cirka 30 procent av medborgarna cykel som sitt huvudsakliga 

färdmedel. I denna fas förflyttas fokus från att öka andelen cyklister till att få människor att 

fortsätta cykla. Väl i denna fas är mjuka åtgärder och insatser för infrastruktur jämt fördelat. 

Städer som befinner sig i denna fas idag är till exempel Amsterdam och Köpenhamn. Svenska 

städer som kommit långt med sin cykelplanering är Lund och Uppsala.  

Nyckelfaktorer för att lyckas  
Nyckelfaktorer för att stärka cykelns roll i Norrköping är hastighet, trafiksäkerhet, komfort 

och att separera cykel från gång. Dessa nyckelfaktorer är viktiga både i den fas Norrköping 

befinner sig i nu och i nästkommande faser.  

Hastighet  

Hastighet blir viktig för att cykel ska kunna konkurrera mot bilen. Att planera för effektiva 

och tillgängliga cykelbanor som möjliggör en hög hastighet utan onödiga stopp och hinder är 

viktigt. Om nätet planeras gent samt att skarpa svängar och onödiga stopp undviks kan den 

genomsnittliga hastigheten öka och restiden förkortas. Mer om hastighet går att läsa om i 

kapitlet Staden. 

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet är viktigt för att minska risken för olyckor och öka antalet resor med cykel. 

Det ska vara säkert att cykla oavsett om du är barn, ungdom, vuxen eller äldre. Att minska 

barriärer samt öka antalet passager och cykelöverfarter blir viktigt i arbetet för att stärka 

trafiksäkerheten för cykel. Det är viktigt att se över trafiksäkerheten även på lokalnätet som 

bland annat nyttjas av många barn som ofta har sina målpunkter utmed lokalnätet. Mer om 

trafiksäkerhet går att läsa om i kapitlet Staden. 
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Drift och underhåll 

En av de viktigaste faktorerna kopplat till trafiksäkerhet är drift och underhåll. För att 

möjliggöra och öka antalet resor med cykel året runt samt för att minska antalet olyckor är 

kontinuerligt underhåll på cykelvägnätet avgörande. Mer om drift och underhåll går att läsa 

om i kapitlet Staden. 

Komfort 

Att cykelnätet har en hög komfort är en viktig nyckelfaktor för att uppnå en ökad andel 

cyklister. Med komfort menas att cykelbanan ska vara slät vilket uppnås genom att skarvar, 

brunnslock, ojämnheter och potthål undviks eller åtgärdas. Genom att åtgärda befintliga 

ojämnheter ökar även trafiksäkerheten då risken för fallolyckor kan motverkas. Att planera 

dragningen av cykelnätet så att kuperad mark undviks leder till en ökad komfort.  

Separera gång och cykel 

Att separera trafikslagen gång och cykel är viktigt på stråk med höga flöden. Detta för att öka 

trafiksäkerheten och hastigheten. En gående vill inte bli störd av cyklister och cyklister vill 

inte behöva bromsa, väja eller stanna på grund av gående. Genom att separera gång- och 

cykelvägar med höga flöden ökar attraktiviteten för både gång och cykel.  
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Kategorisering av cykelvägnätet 
Det nuvarande och det framtida cykelvägnätet har kategoriserats i grupperna regionalt 

cykelstråk, huvudcykelnät och lokalt cykelnät. Kategoriseringen syftar till att: 

 

 Skapa ett säkert, gent, enhetligt och komfortabelt cykelvägnät 

 Förenkla möjligheten till att det på ett tydligt och enhetligt sätt går att vägvisa mellan 

olika målpunkter i kommunen 

 Skapa en enhetlig struktur för kommunen, driftentreprenörer och invånare 

 Förenkla för kommunen att vidareutveckla kriterier och standarder för utformning och 

underhåll 

 Utveckla cykelplanering i samhällsbyggnadsprocessen och skapa goda förutsättningar 

för ökat cyklande i nya och befintliga bostadsområden 

 Förenkla rapporteringen och  hanteringen av kommunens cykelvägnät i Nationell 

vägdatabas (NVDB) 

Nedan presenteras den nya kategoriseringen av Norrköpings cykelvägnät som bygger på en 

lokal anpassning av Trafikverkets förslag till kategorisering av cykelvägnätet från 2018. I 

trafikstrategin hanteras inte detaljutformning av cykelnätet i form av bredder, om cykelstråket 

sker på egen cykelväg, på en cykelfartsgata eller i blandtrafik med biltrafik. Sådana detaljer 

hanteras i ett utformningsskede eller i en kommande cykelplan.   

Regionalt cykelstråk  

Regionala cykelstråk binder ihop tätorter i kommunen och angränsande kommuner. Det 

regionala cykelstråket har därmed lång utbredning. Ett regionalt cykelstråk binds ihop med 

huvudcykelnät och lokala cykelnät längs sträckningen samt i start- och slutpunkten. Underhåll 

sker i olika utsträckning under hela året. Regionala cykelstråk ska förses med 

cykelvägvisning.  

Huvudcykelnät  

Huvudcykelnätet förbinder olika delar inom en tätort och har kortare utbredning jämfört med 

de regionala cykelstråken. Syftet med huvudcykelnätet är att binda samman olika stadsdelar 

och möjliggöra för längre resor inom tätorten. Nätet binder ihop olika stadsdelar med 

varandra samt med andra viktiga målpunkter. Huvudcykelnätet bidrar till ett 

sammanhängande huvudvägnät för cykeltrafik. Viktiga målpunkter är till exempel större 

arbetsplatsområden, tätortens centrum, busshållplatser, tågstationer, skolor, sjukhus och större 

fritidsanläggningar. Underhåll sker i olika utsträckning under hela året. Målpunkter skyltas 

från huvudcykelnätet. 

Lokalt cykelnät  

Det lokala cykelvägnätet utgör resterande cykelbanor i kommunen. Lokalnätet kompletterar 

huvudcykelnätet och de regionala stråken. Det huvudsakliga syftet är att tillgodose behov för 

kortare sträckor inom stadsdelen och tätorten för att binda ihop målpunkter med 

huvudcykelnätet eller de regionala cykelstråken. Viktiga målpunkter är exempelvis lokalt 

centrum, offentlig service, skolor, fritidsområden och busshållplatser. Underhåll sker i olika 

utsträckning under hela året. Lokalnätet för cykel ritas inte ut i trafikstrategins karta. 
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Kartan visar befintligt och planerat huvudnät och regionala stråk för cykeltrafik i Norrköpings kommun. Lokalnätet visas inte i 

kartbilden. 

 

Strategier  
 Drift och underhåll på huvudnätet för cykel ska hålla god standard året runt 

 Samplanera cykelinfrastruktur med bebyggelseutveckling i översiktsplanen 

 Vid detaljplanering, utformning och byggnation av cykelinfrastruktur ska 

framkomlighet och trafiksäkerhet säkerställas 

 Högt trafikerade gång- och cykelvägar ska separeras från varandra 

 Under ombyggnation och vid tillfälliga avstängningar ska cykelns framkomlighet 

säkerställas  

 

Åtgärdsförslag 
 Upprätta en cykelplan  

 Utöka cykelvägnätet genom att identifiera och komplettera felande länkar 

 Omfördela budget för vägunderhåll för att säkerställa möjlighet till god standard på 

huvudnät för cykel 

 Definiera god standard för vägunderhåll på huvudnät för cykel 

 Upprätta en plan för att hantera konflikten mellan cykelns framkomlighet och 

uteserveringarnas utrymme längs utpekade stråk 
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Kollektivtrafik 
Norrköping är en stad där kollektivtrafiken inte bara ses som ett sätt att 

förflytta sig, utan har tack vare spårvagnarna blivit till en del av stadens identitet. 

Deras attraktionskraft och effektivitet har under flertalet decennier bidragit till att 

Norrköpingsborna varit flitiga användare av kollektivtrafiken, i förhållande till stadens 

storlek. Kollektivtrafikens framkomlighet är avgörande för att det ska vara ett attraktivt 

färdmedel. För att säkerställa att kollektivtrafiken kan hålla tidtabeller ska den prioriteras 

högst på stomstråken. På det övriga nätet prioriteras kollektivtrafiken efter gång och cykel. 

 

År 2010 genomfördes 80 kollektivtrafikresor per invånare i Norrköping. Sedan dess har dock 

resandet med kollektivtrafiken inte ökat i samma takt som stadens befolkning. Trots att 

Norrköpings struktur med korta avstånd och starka stråk egentligen ger goda förutsättningar 

för ett högt kollektivt resande, visade resvaneundersökningen från 2018 en 

färdmedelsfördelning på 14 procent. Kollektivtrafikresor har under perioden 2010-2018 

minskat till cirka 75 resor per invånare.   

 

Infrastrukturen har inte utvecklats när staden fått en större inflyttning. En konsekvens av 

befolkningstillväxten är ökningen av resor med bil och därmed trängseln på gator som också 

busstrafiken nyttjar. Framkomligheten för bussarna har minskat i delar av staden, vilket lett 

till längre restider, sämre punktlighet och därmed minskad attraktivitet. Samtidigt sker en stor 

del av befolkningstillväxten de senaste åren genom förtätning i centrala och centrumnära 

områden. I dessa områden är efterfrågan på kollektivtrafik lägre än i stadens ytterområden, 

eftersom gång och cykel har större konkurrenskraft i de centrala delarna. Projektet Framtidens 

resor konstaterade att färdvägarna genom centrum är ineffektiva. Inte minst för framtidens 

kopplingar till centralstationen och till den kommande Ostlänken. Det finns behov av flera 

bytespunkter och fler passager över strömmen.  

 

Restidskvot 
Ett sätt att mäta kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilens är restidskvoten. 

Restidskvoten beskriver tiden det tar att resa mellan punkt A och B dividerat med tiden det tar 

att åka bil mellan samma punkter. För att kollektivtrafik ska anses ha möjlighet att konkurrera 

med bilen får restidskvoten i en relation vara högst 1,4 vilket stämmer överens med målet i 

det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

  

Det finns flera relationer i Norrköping som uppnår målet med en restidskvot på maximalt 1,4. 

Av trafikstrategins 351 relationer har 61 en restidskvot under 1,4. Generellt är tätorterna de 

områdena som har lägst restidskvot i Norrköping.  
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Strategi för kollektivtrafik  
För att gå mot en mer hållbar och tillgänglig stad är det viktigt att det finns effektiv 

kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är, efter gångtrafik, det mest yteffektiva sättet att förflytta 

människor och tillåter att bygga en tät stad där marken kan nyttjas till bebyggelse, liv och 

rörelse samt grönområden. Detta samtidigt som mindre mark går åt till vägar, gator och 

parkering. Att erbjuda en väl utbyggd kollektivtrafik är också ett sätt att demokratisera 

resandet, eftersom kollektivtrafiken är öppen för alla, oavsett tillgång till bil. På så sätt 

möjliggörs för större arbets- och utbildningsmarknader för alla socioekonomiska grupper. 

Kollektivtrafik bidrar också till miljö- och klimatnytta, tack vare sin låga energianvändning 

för varje resenär, låga utsläpp och minskning av andelen bilresor.  

 

Kollektivtrafiken i Norrköping har potential att öka sin marknadsandel, om den konsekvent 

byggs ut och ökar i attraktivitet. En del av åtgärderna som leder till ökat resande ligger inom 

Region Östergötland och Östgötatrafikens ansvarsområde, till exempel planering av linjenät 

och tidtabeller. De avgör utbudet, det vill säga hur många spårvagnar och bussar som ska rulla 

på vilka linjer och vilka tider samt ansvarar för pris- och biljettsystem. Norrköpings kommun 

har i sin roll som infrastrukturägare med planeringsansvar för mark, bebyggelse och 

infrastruktur, stora möjligheter att påverka kollektivtrafikens attraktivitet. Eftersom att 

ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur och utbud är delat är det av stor vikt att det finns 

en löpande samverkan mellan Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region 

Östergötland.  

Nyckelfaktorer för att lyckas  
För att öka andelen resor med kollektivtrafiken ska restiden förkortas genom att planera 

infrastrukturen, arbeta bort onödiga stopp mellan hållplatser och möjliggöra effektiva byten. 

För att lyckas med detta är det viktigt att följande nyckelfaktorer säkerställs.  

Samplanering av bebyggelse och kollektivtrafik  

För att kollektivtrafiken ska nyttjas av så många som möjligt ska samplanering av 

bebyggelseområden och kollektivtrafikstråk säkerställas i översiktsplaneringen och 

detaljplaneringen. Kommunala utbyggnadsplaner behöver synkroniseras med 

Östgötatrafikens planer för trafikering och tvärtom. När bostäder, arbetsplatser och större 

målpunkter placeras inom gångavstånd till planerade eller befintliga hållplatser, ökar 

kollektivtrafikens resandeunderlag markant. Det är därför viktigt att översiktsplanen hanterar 

denna samplanering av bostäder och kollektivtrafik för att förankring ska kunna ske i 

detaljplaneskedet.  

 

I detaljplaner med behov av kollektivtrafikförsörjning är det viktigt att det sker en 

samplanering med Östgötatrafiken för att klargöra möjligheterna för en trafikering. Det är 

även viktigt att planlägga tillräckligt med utrymme för gena kollektivtrafikstråk från början. 

Samtidigt ger en tät bebyggelse i närhet till kollektivtrafiken ett bra resandeunderlag och 

förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik. I detaljplaneskedet ska stråken beaktas genom 

att det utrymme som krävs för framtida kollektivtrafik reserveras, oavsett vilken typ av 

kollektivtrafik som är aktuellt. Om det i översiktsplanen bedöms lämpligt med utbyggnad av 

spårväg inom ett 50-års perspektiv ska mark för spåranläggning reserveras. Om spårväg är 
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aktuellt ses det som en långsiktig infrastruktursatsning vilket ökar investeringsviljan gällande 

bebyggelse intill spåret. 

Snabbt, effektivt och gent linjenät  

För att restidskvoten ska hållas låg krävs raka och gena spår- och bussförbindelser som tillåter 

hastigheter enligt regionens mål och som inte färdas för mycket omvägar. Ju snabbare 

kollektivtrafiken tar sig fram, desto färre fordon behövs för att bedriva en linje, vilket 

besparar resurser. Dessa resurser kan istället användas till att förstärka trafiken där många vill 

åka eller för att öppna nya linjer till växande områden. Norrköping har ambitionen att 

kollektivtrafiken inte ska behöva stanna någon annan stans än vid hållplatserna. Det vill säga, 

trafiksignaler och övriga trafikanter ska i vanliga fall inte tvinga kollektivtrafiken att stå still. 

När onödiga stopp mellan hållplatserna kan minimeras, förbättras också punktligheten. När 

resenärer kan lita på tidtabellen ökar attraktiviteten mer än genom att enbart ha korta restider.  

Prioritering av stomlinjer 

Gaturummet har ofta en begränsad yta, vilket innebär att en prioritering måste göras gällande 

framkomligheten för de olika trafikslagen. Genom att peka ut nät där respektive trafikslag ska 

ha god framkomlighet blir staden tillgänglig för fler. Det möjliggörs genom att samla 

stomlinjerna på ett fåtal starka stråk med god framkomlighet. Totalt sett blir det då endast ett 

fåtal gator där gående och cyklister får vänta när de korsar kollektivtrafiken. 

Intelligenta transportsystem och kollektivtrafiksignaler 

Med hjälp av datorteknik som sammanfattas under begreppet Intelligenta transportsystem 

(ITS) kan kollektivtrafiken få bättre framkomlighet och pålitlighet. ITS används också för att 

informera resenärer och trafikledningen i realtid om var en spårvagn eller en buss befinner 

sig, nästa avgång samt möjlighet till byten. Där det inte är möjligt att ge kollektivtrafiken eget 

utrymme i gaturummet, kan ITS-lösningar nyttjas för att dela utrymmet och prioritera i tid, 

exempelvis genom att släppa fram kollektivtrafiken på ett gatuavsnitt först, och biltrafiken 

efter. Signalstyrningar ska också kunna förses med ytterligare information som exempelvis 

antal resenärer och positionen i relation till tidtabell, för att internt kunna prioritera mellan 

olika kollektivtrafikfordon som ska fram genom samma korsning. 

Anpassa för gång och cykel till och från hållplatser 

Kollektivtrafikens hållplatser behöver enkelt kunna nås för gående och cyklister, därför är 

placering och anslutande vägar viktiga att tänka på vid planering. Samtidigt ska 

tillgänglighetskraven uppfyllas, så att alla resenärer har möjlighet att åka kollektivt. Enkla 

åtgärder som cykelparkering vid hållplatser kan stödja andra åtgärder, exempelvis snabbt och 

gent linjenät. Generellt är personer beredda att gå en längre sträcka till hållplatsen om bättre 

turtäthet och restid erbjuds jämfört med en kortare sträcka till hållplatsen med ett fåtal 

avgångar och längre restid.  
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Kategorisering av Kollektivtrafiknätet 
Kollektivtrafiknätet är uppdelat i kategorierna stomnät och övrigt nät buss. Stomnätet består 

av spårväg, gator och vägar med högt prioriterad busstrafik. Övrigt nät buss innefattar gator 

som trafikeras med lägre turtäthet.  

Bytespunkt 

En bytespunkt är en större hållplats där man antingen kan byta mellan olika linjer i 

kollektivtrafiken eller till andra färdmedel. Centralt belägna bytespunkter exempelvis Söder 

tull och resecentrum, erbjuder ett stort antal möjligheter att resa med kollektivtrafik. Vid 

denna plats är byten till annan kollektivtrafik prioriterat. Byte mot cykel och bil har lägre 

prioritet. Externa bytespunkter ligger utanför stadscentrum vid infartslederna. Vid dessa 

bytespunkter finns möjlighet att parkera bilen och fortsätta resan in i staden med 

kollektivtrafik eller cykel. Bytespunkterna placeras om möjligt så de angörs av flera linjer 

som har olika resmål. Bilparkering samt säker och funktionell cykelparkering bör finnas vid 

dessa bytespunkter. 

Stomnät 

Stomnätet består av stomnät för buss och spårväg. All infrastruktur för kollektivtrafik 

planeras långsiktigt men spårväg ger en extra långsiktig stabilitet. Ett spårvagnsspår fungerar 

som ett löfte om att stråket kommer trafikeras under flera årtionden.  

Stomnät - Buss 
Stomnätet för buss ska vara anpassat för att trafikeras av Östgötatrafikens stomlinjer. 

Framkomligheten för buss ska säkerställas på stomnätet. Stomnätet anläggs helst på egna 

körfält, bussgator eller kombinerade kollektivtrafikkörfält. Svängrörelser som exempelvis 

sidoförflyttningar mellan olika körfält eller vid cirkulationsplatser ska undvikas och helst 

byggas bort. 

Stomnät - Spårväg 

All spårväg inkluderas i stomnätet. Spårvägen har ytterligare högre prioritet än alla andra 

trafikslag då det råder väjningsplikt mot spårtrafik. Spårväg anläggs helst på egen banvall. 

Reservat - Kollektivtrafik 

Reservat för kollektivtrafik säkras i ett tidigt skede i översiktsplaner och detaljplaner. 

Reservat ska betraktas som en tilltänkt förbindelse i samtliga utredningsskeden. Det kan 

handla om felande länkar mellan befintligt nät och framtida nät, men även om helt nya 

förbindelser.  
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Övrigt nät buss  

Övrigt nät för buss består av de gator och vägar som är anpassade för busstrafik med lägre 

turtäthet eller som inte har taktfast tidtabell. Här ska framkomligheten främjas med åtgärder 

som står i rimligt förhållande till antalet resenärer som har nytta av restidsvinsten. Framtida 

övrigt nät buss, står för tydliga stråk där mark reserveras för busstrafik i planhandlingar eller 

andra kommunala dokument. En del av det som markeras som framtida nät syftar också till 

befintliga gator och vägar som utan planändringar kan anpassas så att busstrafiken uppnår god 

framkomlighet.  

Strategier  
 Längs med stomnätet ska framkomligheten för kollektivtrafik säkerställas  

 Längs med övrigt nät bör framkomligheten för kollektivtrafik säkerställas  

 Möjliggöra effektiva byten mellan kollektivtrafiklinjer och andra trafikslag  

 Säkerställa att vägen till och från hållplatsen har god kvalitet och leder till 

huvudsakliga målpunkter 

 Drift och underhåll av gång- och cykelvägar till och från hållplatser ska ske året runt 

för att upprätthålla god kvalitet 

 Samplanera bebyggelseområden och kollektivtrafik i översiktsplanering och 

detaljplanering 

 Säkerställ reservat för kollektivtrafik i översiktsplanen 

Åtgärdsförslag 
 Upprätta en plan för kollektivtrafikens infrastruktur i samverkan med Östgötatrafiken 

 Identifiera sträckor med låg framkomlighet  

Kartan visar befintligt och planerat stomnät för spårvagn och buss samt övrigt nät för buss. 
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Biltrafik 
Bilen är effektiv vid resor som inkluderar flera målpunkter och ses som ett bekvämt 

färdmedel oavsett väderförhållanden. Valet av färdmedel varierar i kommunen 

beroende på behov och möjlighet att resa på annat sätt än med bil. Innanför promenaderna är 

det korta avstånd mellan målpunkterna vilket leder till ett litet behov av biltrafik. I 

kommunens glesare delar är alternativen färre och avstånden längre vilket ökar behovet av 

bilresor. Under 2018 hade 60 procent av Norrköpingsborna bilen som sitt huvudsakliga 

färdmedel. Den höga färdmedelsandelen visar att Norrköpings biltrafiksystem är välutvecklat 

och att bilen har en naturlig roll. Samtidigt som bilen bidrar med mycket nytta för den även 

med sig flertalet problem där utrymmesbrist, buller, dåliga luftmiljöer och trafikolyckor är 

några exempel. För centrala Norrköping har planeringen i flera decennier inriktats på att 

minska genomfartstrafiken i innerstaden. Enligt prioriteringsordningen prioriteras biltrafik 

lägre än övriga trafikslag med undantag för det övergripande nätet för biltrafik. Detta innebär 

att ytor som inte inkluderas i det övergripande nätet i första hand ska gå till de övriga 

trafikslagen vid utrymmeskonflikter.  

 

Befolkningsmängden i Norrköping har en ständigt ökande trend. Även bilinnehavet i 

Norrköping har ökat sedan 2013. Statistik från 2018 och 2019 visar dock att bilinnehavet 

minskar i förhållande till befolkningsmängden vilket kan innebära en nedåtgående trend. 

Bilinnehav är en faktor som har stor påverkan på dagens samhällsplanering. Studier visar att 

bilarna i Sverige står stilla 96 procent av dygnet vilket påverkar den yta som krävs för att 

hantera de parkerade bilarna. Vid jämförelse av ytbehov för de olika trafikslagen upptar bilen 

mer än dubbelt så mycket yta som cykeln, vilket innebär att ytan skulle kunna användas mer 

effektivt.  

 

 

 

 

 

 

  

Trafikslagens kapacitet per timme samt dess area per 

person. Illustration: BYN kommunikation, utifrån 

Transportekonomiskt institut (1995).  

Bilinnehav per 1000 invånare 2010-2019. 

Illustration: BYN kommunikation 
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Kapacitet på stadens broar 
Alla gator och vägar har en teoretisk maxgräns för hur många fordon som kan passera under 

ett dygn. Kapaciteten beror på antal körfält, hastighet och avstånd mellan korsningspunkter. 

En kapacitetsanalys har genomförts på de sex broarna som tillåter biltrafik över Motala ström. 

I kartbilden visas den teoretiskt beräknade kapaciteten per bro tillsammans med antal fordon 

som passerar broarna under ett dygn år 2019. 

Total kapacitet samt kvarvarande eller överskriden kapacitet på broar över Motala ström i Norrköpings kommun, beräknat år 

2019. På Bergsbron och Hamnbron överskrids kapaciteten. Illustration: Baserad på illustration från BYN kommunikation 

 

Utifrån hur det såg ut 2019 klarar broarna över strömmen att hantera den totala mängden 

bilresor som sker varje dag. Kapaciteten överskrids vid Bergsbron och Hamnbron men 

eftersom den sammanlagda kapaciteten på broarna inte överskrids finns möjlighet till att flytta 

biltrafik för att utnyttja stadens broar maximalt. För att flytta trafik krävs att det införs 

begräsningar i form av regleringar eller förändrad utformning. Kapacitetsmässigt kan de 

12 000 resor som sker över Bergsbron flyttas över till E4:an, Riksbron och Gamlebron genom 

att Bergsbron får en reducerad framkomlighet eller stängs av för genomfart av biltrafik. På så 

vis blir det fortfarande möjligt att angöra målpunkter med bil från antingen norr eller söder 

men det skulle inte vara möjligt för genomfartstrafik på Kungsgatan. Detta skulle även ge 

bättre förutsättningar för kollektivtrafik längs med Kungsgatan som under rådande 

trafikförhållande inte har möjlighet att trafikera Kungsgatan på ett effektivt sätt.     
 

År 2035 är vi fler som bor i Norrköping och reser vi lika mycket som idag innebär 

befolkningsökningen att det en vanlig vardag kommer genomföras cirka 100 000 fler resor 

per dygn. Oavsett vilket färdmedel som de tillkommande resorna genomförs med kommer det 

ställas högre krav på trafiksystemet. Utifrån den genomförda kapacitetstudien måste antalet 

tillkomna bilresor över Motala ström hållas nere. Det mest effektiva sättet att lyckas med 

detta är att begränsa framkomligheten för biltrafik och erbjuda andra mer yteffektiva 

alternativ.  
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Strategi för biltrafik  
Kommunfullmäktige i Norrköping har beslutat att biltrafikarbetet 

inte ska öka trots en ökad befolkning samt att andelen som använder 

bilen ska minska till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. För 

att uppnå målen måste begränsningar på vägnätet för biltrafik 

införas, i takt med att alternativa hållbara färdmedel blir bättre och 

mer effektiva. Alla kan inte genomföra alla sina resor med 

kollektivtrafik, gång och cykel men många kan göra fler, eller större 

del av sin resa med dessa trafikslag. Minskad andel biltrafik leder till 

förbättrad folkhälsa, bättre yteffektivitet och mindre driftkostnader 

för kommunen.  

 

När begränsningar genomförs på vägnätet för biltrafiken och vid utformning av gaturummet 

måste framkomligheten för fordon som sköter renhållning samt drift och underhåll 

säkerställas. Dessa fordon måste kunna samspela med övriga trafikanter i gaturummet och 

sätter gränserna för hur gaturummet kan utformas. 

Stadsmässiga kvaliteter i gaturummet 
Längs med huvudnätet innanför ringleden ska gatorna utformas för att minska 

genomfartstrafiken och anpassas efter stadens gestaltning. Dessa gator har pekats ut som 

stadshuvudgator i Översiktsplan för staden för att säkerställa stadsmässiga kvaliteter. 

Eftersom alla stadshuvudgator har unika förutsättningar och ska fyllas med olika funktioner 

behöver de hanteras individuellt. Gemensamt för stadshuvudgator är att lokala målpunkter 

och stadsliv står i fokus. Det är viktigt med en balansering mellan olika trafikslag, låg 

hastighet och grönska samt att det finns säkra passager för gående och cyklister.  

 

Följande gator är utpekade som stadshuvudgator och har eller ska genomgå en förändring för 

att uppnå stadsmässiga kvaliteter: Söderköpingsvägen, Hagebygatan, Gamla Övägen, 

Skarphagsleden, Linköpingsvägen, Finspångsvägen, Stockholmsvägen, Albrektsvägen, 

Ståthögavägen och Lindövägen. Promenaderna definieras också som stadshuvudgator. 

 

Visionsbild för en stadshuvudgata över Örbyleden i Stockholm. 

Foto: White arkitekter 
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Nyckelfaktorer för att lyckas 
Trafikstrategin har identifierat ett antal nyckelfaktorer för den strategiska planeringen av 

biltrafiken. Dessa nyckelfaktorer är viktiga både idag och i framtiden.  

Rätt typ av gata på rätt plats 

I Norrköping har gång, cykel, kollektivtrafik och gods högre prioritet än biltrafik. Det innebär 

att när det finns en konflikt mellan bilen och något annat trafikslag prioriteras det före 

biltrafiken. Prioriteringen kan se olika ut på olika platser i kommunen men inriktningen är att 

det ska vara enklare att gå, cykla och åka kollektivt än vad det är att åka bil.   

 

Rutnätsstrukturen kan användas för att skapa bilfria vistelseytor genom att fyra eller fler 

kvarter läggs ihop och skapar ett kvarter där biltrafik endast har tillgång till ytterkanten. 

Inuti kvarteret är gator och ytor anpassade för oskyddade trafikanter. Genom detta kan 

trafikslagen använda olika gator, vilket både blir yteffektivt och främjar framkomligheten i 

trafiksystemet.  

 

I bostadsområden, centrumområden och längs med promenadstråk värdesätts låga hastigheter 

för att öka trafiksäkerheten, tryggheten och för att skapa trevligare vistelsemiljöer. Gatornas 

utformning ska spegla reglerad hastighet. För att främja andra trafikslag behöver 

framkomlighet och kapacitet på bilvägnätet stå tillbaka där det inte är absolut nödvändigt. 

Undantaget gällande prioriteringen är det övergripande nätet för biltrafik som inkluderar 

bland annat ringleden runt staden.  

Undvika korta resor med bil 

Korta resor kan oftast genomföras med andra trafikslag än bil, på ett tid- och 

kostnadseffektivt sätt. Oavsett om du bor i innerstaden eller i någon av tätorterna finns det 

korta resor som idag genomförs med bil som inte behöver göra det.  

Byta färdmedel för fortsatt resa 

Olika områden i Norrköping har olika förutsättningar när det kommer till att resa med andra 

trafikslag än bil. Områdena inom staden har i regel uppkopplingar gällande kollektivtrafik och 

cykel för att genomföra både korta och långa resor på ett hållbart sätt. Boende i områden som 

ligger utanför stadskärnan har generellt längre till närmsta hållplats, vilket gör det attraktivt 

att åka bil till hållplatsen för att sedan resa vidare med kollektivtrafik. Genom att 

pendlarparkeringar, mobilitetshubbar och infartsparkeringar erbjuds kan du som resenär 

enkelt byta färdmedel från bilen till kollektivtrafik eller cykel för att ta dig in till staden. Om 

fler Norrköpingsbor väljer gång, cykel eller kollektivtrafik minskar belastningen på stadens 

broar och tröga korsningspunkter.  

Uppkoppling till målpunkter 

Alla kommunens målpunkter behöver vara tillgängliga för kommunens invånare men det 

behöver inte betyda att varje individuell målpunkt ska ha en direkt uppkoppling som är 

anpassad för biltrafik. Genom att parkera bilen i ett av stadens parkeringshus ges möjligheten 

att nå arbetsplatser, butiker och annan service inom gångavstånd. Detta gäller även vid 

användning av kollektivtrafikens befintliga utbud. Genom att samla parkeringsmöjligheter 
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med gångavstånd till stadens många målpunkter effektiviseras användningen av allmänna 

ytor.  

Stärkt ringled 

Ringleden ska vara det starkaste och mest naturliga stråket för resor runt staden. Om ringleden 

ska utvecklas i syfte att främja resor runt staden samt för att koppla samman det nationella 

vägnätet är det viktigt att kapaciteten i stadens centrala delar samtidigt begränsas. Om 

ringleden förstärks utan att de alternativa färdvägarna samtidigt begränsas skapas en ökad 

biltrafik istället för en flyttad biltrafik. Det är även viktigt att säkerställa att en förstärkt 

ringled inte leder till ökad biltrafik samt att jobba med fyrstegsprincipens första steg och 

påverkansåtgärder för att få Norrköpingsborna att göra medvetna resval.  

 

Bilisten hänvisas till att åka runt staden genom att nyttja de yttre broarna som har högre 

kapacitet än de centrala broarna. Biltrafik från tätorterna och andra kommuner hänvisas till att 

anlända till staden från norr eller söder för att undvika genomfartstrafik. När ringleden 

kompletteras med en östlig förbindelse i form av Johannisborgsförbindelsen, minskar behovet 

av kapacitet på Hamnbron, vilket möjliggör en reducering av kapacitet.    

 

Ringleden utgörs av innerstadens yttre broar, Riksbron och den framtida Johannisborgsbron. 

Fram tills att Johannisborgsbron är på plats utgör Hamnbron den östra förbindelsen av 

ringleden. Innanför ringleden utgörs gatunätet av ett huvudnät och ett lokalnät med en lägre 

framkomlighet för bil.  

 

Ett verktyg för att åstadkomma en minskad biltrafik och en förbättrad miljö i innerstaden är 

att aktivt begränsa möjligheten att köra bil genom den centrala staden. Sådana begränsningar 

kan genomföras i samband med att alternativa lösningar sätts i drift. 

                  Ringled 2020                                   Framtida ringled  

  

Kartorna visar befintlig ringled och framtida ringled runt Norrköping.   
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Uppföljning 

För att följa utvecklingen av biltrafik och övergången till de prioriterade trafikslagen behöver 

kontinuerliga mätningar säkerställas. Norrköping har ett definierat mätsnitt som består av 

broarna över Motala ström. Mätsnittet utvecklas kontinuerligt med nya tekniska lösningar för 

att bättre kunna mäta utvecklingen av både bil, gång och cykel. Nya broar som upprättas 

behöver utrustas med mätteknik som kan sammanfogas med resterande broar. På så vis kan 

utvecklingen och övergången till ett mer hållbart resande följas upp.  

Kategorier av bilvägnätet 
Bilvägnätet utgörs av kategorierna övergripande nät, huvudnät och lokalnät. Kategoriseringen 

av bilvägnätet utgår från syftet med gatan eller vägen. Beroende på område och vilka andra 

funktioner som ska inkluderas i gaturummet varierar krav på kvalitet och utformning. Nedan 

redovisas de olika näten för biltrafik som pekas ut i trafikstrategin.  

Övergripande nät 

Det övergripande nätet används för biltrafik som har regionala eller nationella start- och 

målpunkter eller som ska ledas runt innerstaden för fortsatt resa inom Norrköpings kommun. 

Nätet består av vägar som leder biltrafik in till eller förbi en tätort från omgivande nationellt 

vägnät samt av den definierade ringleden runt Norrköping. I det övergripande nätet inkluderas 

de statliga vägarna E4 och E22 samt de infartsleder och större vägar som ansluter till dessa. 

Ringleden definieras av Söderleden, Riksvägen, Ståthögavägen och Sjötullsgatan. 

Huvudnät 

Huvudnätet för bil består av gator där det förekommer biltrafik genom tätorten, till och från 

tätorten samt mellan stadsdelar inom tätorten. Viktiga målpunkter är centrum, 

verksamhetsområden och besökspunkter inom stadsdelen eller tätorten. Utformningen på 

huvudnätet varierar stort beroende på var i kommunen vi befinner oss och anpassas utifrån 

miljön och de lokala förutsättningarna som finns på platsen. Innanför Ringleden är huvudnätet 

för bil anpassat efter stadsmiljön och underordnat andra trafikslag. Utformningen ska ge 

utrymme för flertalet gång- och cykelpassager, kollektivtrafikkörfält samt alléer eller andra 

gröna inslag.  

Lokalnät 

Lokalnätet utgör de resterande gatorna för biltrafik i kommunen. Det lokala nätet finns inom 

stadsdelen eller tätorten och har i de flesta fall målpunkter utmed gatan. Viktiga målpunkter är 

exempelvis bostäder, mindre butiker eller andra besöksmål inom stadsdelen. Lokalnätet leder 

ut till huvudnätet eller det övergripande nätet. Lokalnätet för biltrafik ritas inte ut i 

trafikstrategins karta. 

Reservat 

Reservat innebär ett framtida behov av vägförbindelse eller kommunikationsstråk som ska 

bevakas i kommande planeringsskeden.  
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Strategier 
 Säkerställ att ringleden runt staden har högre kapacitet än stråk genom staden 

 Begränsa biltrafikens framkomlighet innanför ringleden till förmån för gång, cykel 

och kollektivtrafik  

 Bidra till minskade utsläppen i kommunen genom att minska andelen biltrafik 

Åtgärdsförslag 
 Upprätta en biltrafikplan 

 Identifiera strategiska platser i innerstaden där bilen kan nedprioriteras till förmån för 

andra trafikslag  

 

  

Kartan visar befintligt och planerat huvudnät och övergripandenät samt reservat för biltrafik. Reservat för biltrafik 

genom Vrinneviskogen planeras i tunnel. 
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Parkering  
I Norrköpings erbjuds flera typer av parkeringsmöjligheter i form av markförlagd 

parkering, kantstensparkering, parkeringshus, cykelboxar och cykelparkering. 

Parkeringsytorna ägs av kommunen och privata aktörer. I centrala Norrköping finns åtta 

större allmänna parkeringsanläggningar. Beläggningsstatistik för parkeringsanläggningarna 

visar att det är totalt 600-1800 lediga parkeringsplatser i snitt per vardag. Tillsammans med 

viss markparkering har parkeringshusen kapacitet att hantera Norrköpings parkeringsbehov 

för besökande och boende. Utifrån riktvärdena för acceptabla gångavstånd som fastställdes 

2017 i Riktlinjer för parkering, anses parkeringsanläggningarna ha god täckning då det endast 

är ett mindre utrymme i centrala Norrköping där gångavståndet är något längre. I kartbilden 

visas var parkeringsanläggningarna är belägna och hur täckningsgraden på 200 meter för 

besökande och butiker breder ut sig över centrala staden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pendlarparkeringar och infartsparkeringar kan pendlare parkera sin bil och sedan fortsätta 

sin resa med gång, cykel, kollektivtrafik eller samåka med annan bilist. I Norrköping finns 

tolv parkeringar som kan användas i detta syfte,  11 av dessa har en låg beläggning. Den 

parkering med hög beläggningsgrad är pendlarparkeringen i Kimstad vilket kopplas samman 

med Östgötapendels höga turutbud.   

Kartan visar parkeringshus i staden.  

Riktlinjer för parkering.  
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Strategi för parkering  
Norrköping kommer fortsätta att växa och förtätas i framtiden, vilket innebär att det 

gemensamma utrymmet i staden kommer bli än mer värdefullt och 

begränsat. Bilparkering upptar en stor del av den gemensamma ytan 

i staden. Eftersom bilen står stilla 96 procent av tiden, kommer det 

krävas planering som prioriterar mer yteffektiva alternativ som 

bidrar till en god stadsmiljö. För att möjliggöra en mer effektiv 

användning av dagens bilparkering behöver kommunen sträva efter 

att parkering samutnyttjas, samlas på gemensamma ytor och i 

parkeringsanläggningar. Bilpooler samt andra mobilitets- och 

delningstjänster bidrar till ett minskat behov av privatägda bilar och 

parkeringsplatser. En bilpoolsbil kan ersätta 5-10 privatägda bilar 

och 15-30 parkeringsplatser. För att uppnå en mer yteffektiv 

användning av bilparkering krävs nära samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, 

exploatörer och andra privata parkerings- och mobilitetsaktörer.  

Cykelparkering 
För att öka attraktiviteten att välja cykeln 

exempelvis till skolan, arbetet eller resecentrum 

är det viktigt att säkra cykelparkeringar 

upprättas. Det ska kännas tryggt och vara enkelt 

att hitta en plats att parkera sin cykel på, både i 

offentliga miljöer och i bostadsområden. I täta 

stadsmiljöer där det är brist på cykelställ ska 

boendeparkering innefatta cykelställ på gatan. 

Att parkera cykeln ska kännas säkert och därför 

behöver ett säkerhetsperspektiv integreras vid 

planering av cykelparkeringar. Det är viktigt att 

det finns cykelparkeringar vid 

pendlarparkeringar för att möjliggöra effektiva 

byten och beakta ett hela resan-perspektiv. Det 

finns behov av att fler säkra och yteffektiva 

cykelparkeringar etableras i kommunen för att 

öka attraktiviteten för cykelresor.  

Tvåvåningscykelställ.  

Beräkningen inkluderar samtlig parkeringsyta för de 33 300 registrerade personbilar år 2018 i centrala 

Norrköping, samt att det går 2 fotbollsplaner på 1 hektar. 

Illustration: BYN kommunikation 



80 (106) 

 

  
 

Mobilitetshus 
Ett mobilitetshus är en yteffektiv form av förvaring av fordon. Till skillnad från traditionella 

parkeringshus erbjuds även andra tjänster och funktioner kopplade till människors behov av 

mobilitet. Förutom parkeringsplatser för privatägda bilar kan ett mobilitetshus exempelvis 

innehålla delningstjänster för bil och cykel, el-laddning, paketutlämning, information om 

kollektivtrafikavgångar och cykelverkstad. Vid nybyggnation och renoveringar av befintliga 

parkeringsanläggningar bör mobilitetshus byggas istället för traditionella parkeringshus för att 

uppmuntra attraktiva delningstjänster och hållbart resande. 

Parkeringsnorm 
Kommunens parkeringsnorm som antogs 2017 är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen 

av staden och den bör anpassas och revideras för att premiera hållbara parkerings- och 

mobilitetslösningar. Parkeringsnormen styr antalet parkeringsplatser som byggs vilket 

påverkar priset på bostaden. Det är dock viktigt att planeringsbesluten har en geografisk och 

platsspecifik dimension vid val av parkeringsåtgärder. Det är stor skillnad på 

förutsättningarna för innerstaden och landsbygden gällande god tillgång till kollektivtrafik, 

service och arbetsplatser. Åtgärder behöver anpassas efter platsens förutsättningar.  

Parkeringens kostnad 
Det är viktigt att synliggöra den faktiska kostnaden för parkering och den alternativa 

kostnaden för vad som går förlorat då en bil upptar platsen. Parkeringskostnad är en viktig 

nyckelfaktor för att kunna effektivisera parkeringsyta för bilar i Norrköping. Tillgången till 

gratis eller kraftigt subventionerad parkering vid målpunkter och arbetsplatser har en 

avgörande effekt på val av färdmedel. 
  
Genom att kontinuerligt se över parkeringsavgifter och tidsregleringar kan kommunen 

påverka utbud och efterfrågan av parkering för att prioritera besökare och boende samt 

säkerställa en god framkomlighet för de prioriterade trafikslagen och godstrafiken.  

 

En parkeringsplats kostar mycket pengar. Förutom underhåll och drift tar bilparkering upp 

markyta som ofta har ett högt alternativt värde. För att synliggöra parkeringsplatsens faktiska 

kostnad behöver därför markytans värde räknas in i investeringskostnaden för 

parkeringsplatsen. Kostnaden att etablera en markparkering varierar beroende på plats men 

inkluderas markvärdet uppgår priset för en parkeringsplats i Norrköping till 5 000-8 500 

kronor per år eller 400-700 kronor per månad. En parkeringsplats i ett garage eller i ett 

parkeringshus är dyrare och kan uppgå till 14 400-28 800 kronor per år eller 1 200-2 400 

kronor per månad. Staden är begränsad och genom mer effektiva lösningar för bilparkering 

skulle parkeringsytor kunna frigöras till förmån för bostäder, stadsliv och rörelse. 

Tabellen visar uppskattade kostnader för parkering i Norrköping. 
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Boendeparkering 
Norrköpings kommun har under många år använt boendeparkering för att styra och ordna 

trafiken. Boendeparkering används främst i äldre områden där möjligheten till parkering på 

kvartersmark är låg. Boendeparkering bör i fortsättningen införas för att styra tillgången till 

gratis parkering på allmän platsmark och säkerställa parkeringsmöjligheter för boende  i 

sådana stadsdelar. När vi bygger nytt och nya stadsdelar tillkommer ska boendeparkering på 

allmän platsmark inte anordnas utan parkering för boende förläggs på kvartersmark. För att 

minska ytanspråket kan parkering samlas i gemensamma mobilitetsanläggningar under 

bostaden eller i närområdet.  

Parkeringsledningssystem 
För att samla parkeringsmöjligheter på färre antal platser bör dessa vara lätta att hitta även för 

trafikanter som inte har lokalkännedom. Genom att underlätta färdvägen till allmänt 

tillgängliga parkeringshus ökar acceptansen till att reducera antal parkeringsplatser längs med 

gator. På så vis kan ytor i begränsade gaturum användas till vistelse, transport för gående och 

cyklister eller lastplatser. Norrköpings befintliga parkeringsledningssystem som i dagsläget 

kopplar samman parkeringshusen i staden bör fortsätta utvecklas. Samtliga 

parkeringsanläggningar som erbjuder allmän parkering ska bindas samman med kommunens 

pendlarparkeringar. På sikt bör parkeringsledningssystemet kopplas samman och kombineras 

med annan digital information, exempelvis kollektivtrafikens avgångar och tillgång till 

mobilitetstjänster för att främja det intermodala resandet. Ett effektivt och integrerat 

parkeringsledningssystem minskar trafik som letar efter parkeringsplatser vilket både minskar 

trängsel och tillgängliggör staden.  
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Kategorisering av parkeringsanläggningar 
I Norrköping kategoriseras de olika parkeringsanläggningarna utifrån dess huvudsakliga syfte 

och placering. Översiktsplan för staden från 2017 pekar ut lämpliga platser för utveckling av 

pendlarparkeringar. Trafikstrategin kompletterar dessa med platser som pekats ut i 

Översiktsplan för landsbygd från 2017, punkter som identifierats i Framtidens resor samt 

befintliga parkeringsanläggningar.  

Pendlarparkering 

Pendlarparkeringar ligger främst i tätorterna, i nära anslutning till en större hållplats eller 

tågstation. Syftet är att kunna parkera bilar eller cyklar på platsen för att resa vidare med 

kollektivtrafik. Det är därför viktigt att säkerheten säkerställs för att det ska kännas tryggt 

både att vara på platsen och att lämna sin bil eller cykel där. Tätorterna Kimstad, Krokek och 

Strömsfors har redan befintliga pendlarparkeringar. Skärblacka, Svärtinge, Åby, Ljunga och 

Östra Husby anses vara i behov av pendlarparkeringar för att möjliggöra byte från bil och 

cykel till kollektivtrafik. För att pendlar- och infartsparkeringar ska fungera som ett bra 

alternativ till bilen och få hög beläggning krävs åtgärder för att göra det enklare för 

kollektivtrafik och cykel. Exempelvis tätare turutbud och busskörfält för kollektivtrafiken 

samt gena cykelbanor och säker cykelparkering för cyklisten. Kommunen har en stor roll i att 

styra trafiken med taxor, arbeta för flexibla parkeringstal vid nyproduktion och förespråka 

olika mobilitetslösningar.  

Infartsparkering  

Infartsparkeringar planeras in i ytterkanten av centrala Norrköping, i nära anslutning till starka 

kollektivtrafik- och cykelstråk. Syftet med infartsparkeringar är att koppla samman bilnätet 

med stadens cykel- och kollektivtrafiknät, vilket ses som en bra lösning som förbättrar 

möjligheterna för de som bor i områden utanför staden och på landsbygden att inte behöva ta 

bilen hela vägen in till staden. Infartsparkeringarna är ett av flera verktyg för att 

tillgängliggöra mer yta i de centrala delarna av staden. Även om inte beläggning på befintliga 

infartsparkeringar är stora så behöver mark säkerställas redan i översiktsplanen för att inte 

bygga bort möjligheterna för infartsparkeringar.  

Mobilitetshubb 

Anläggningarna planeras att finnas på strategiska platser där det finns möjlighet att byta 

trafikslag till kollektivtrafik, cykel eller mikromobilitetstjänster som till exempel 

elsparkcyklar eller cykelpool. Det ska även finnas möjlighet att byta mellan landsbygdstrafik 

och stadstrafik. Andra kringtjänster i form av pakethämtning och cykelservice kan 

förekomma. Mobilitetshubbar finns inte i Norrköping i dagsläget men pekas ut i syfte att visa 

på vilka platser som skulle vara lämpliga.  

Parkeringshus 

Kategorin inkluderar parkeringshus som är allmänt tillgängliga för besök, boende eller 

långtidsparkering men som inte kräver en förhyrd parkeringsplats. Dessa är belägna centralt 

och utgör den huvudsakliga parkeringsmöjligheten för besökare till staden.  

Allmän parkering  

Större allmänt tillgängliga parkeringsplatser på markytor.  
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Kartbilden visar befintlig och planerade infarts-, pendlar- och allmänna parkeringar, befintliga parkeringshus, planerade 

mobilitetshubbar samt befintlig samåkning.  

 

 

Strategier 
 Använd parkeringsavgifter och tidsregleringar för att anpassa utbudet och efterfrågan 

 Tillgång till säker och funktionell cykelparkering i staden och i tätorterna 

 Kontinuerligt uppdatera Riktlinjer för parkering  

 Säkerställ yta för olika typer av parkeringsmöjligheter i översiktsplaneringen och 

detaljplaneringen 

 Sträva efter att parkering samutnyttjas och samlas på gemensamma ytor och i 

parkeringsanläggningar 

 

Åtgärdsförslag 
 Koppla samman samtliga allmänt tillgängliga parkeringsanläggningar i ett gemensamt 

parkeringsledningssystem  

 Upprätta en handlingsplan för parkering 
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Godstrafik 
Norrköping har en närhet till stora produktions- och konsumtionsområden vilket 

gör att många aktörer etablerar verksamhet i Norrköping för distribution inom 

Sverige, Norden och Östersjöområdet. Hamnens närhet till Trafikverkets funktionellt 

prioriterade vägnät och Södra stambanan skapar goda logistiska förutsättningar för regionala, 

nationella och internationella transporter. Behovet av transporter ökar ständigt i Norrköping 

och det starka logistiska läget kräver en tydlig infrastruktur för att kunna hantera framtidens 

efterfrågan. Inom gods finns samhällsviktiga funktioner, det kan handla om fordon för 

service, renhållning och avfallshantering men också om fordon med leveranser till våra 

matbutiker och apotek. I huvudsak nyttjar godstrafiken och biltrafiken samma nät men för att 

säkra framkomlighet och möjliggöra platser för angöring prioriteras gods framför bilen. Detta 

kan exempelvis innebära att gator stängs av för biltrafik men att godstrafiken kan ta sig in på 

dessa platser ändå. 

 

Industrier och drivmedelsstationer ger upphov till farliga transporter som ställer krav på 

infrastruktur och kringliggande område. Samtidigt som fordonen som levererar gods inne i 

staden får mindre yta till sitt förfogande ökar mängden gods som behöver levereras. Detta 

ställer högre krav på att transporterna blir effektiva gällande både fyllnadsgrad, för att minska 

antalet transporter, och minskar sitt ytanspråk för att kunna samsas med stadslivet och övrig 

trafik. Det blir även viktigare att transporterna blir tystare och släpper ut mindre avgaser för 

att öka trivseln i staden och bidra till en positiv klimatpåverkan. I innerstaden kommer det 

dimensionerande fordonet att vara fordon för sophantering, renhållning och drift. Dessa 

fordon tillsammans med godsleveranser sätter gränserna för hur gaturummet kan utformas 

och måste kunna samspela med övriga trafikanter i gaturummet. Godsets största belastning på 

buller, luftmiljö, klimat och ekonomi sker inom den sista delen av transporten till kund. För 

att lyckas med godsplanering på både nationell och kommunal nivå behöver det därför finnas 

omlastningsmöjligheter för transport vidare in till staden.   

 

 
 

  

Godstransport i stadsmiljö. 

Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet 
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Strategi för godstrafik  
Befintliga och nya utpekade verksamhetsområden ska kopplas upp till det statliga väg- och 

järnvägsnätet samt ha tillgång till riksintresset Norrköpings hamn. Inne i staden prioriteras 

transporter med mindre fordon för att ge plats i gaturummet till människor och övriga 

tranportsfunktioner. Leveranser till platser med hög efterfrågan kan behöva samordnas och 

ske med större fordon utanför rusningstid för att på så sätt tillgodose leveransbehovet utan att 

vara i konflikt med stadslivet. Det uppstår en intressekonflikt om storleken på fordon i 

innerstaden begränsas samtidigt som efterfrågan på leveranser ökar. Lösningen på 

intressekonflikten är samordnade transporter eller omlastning till mindre fordon utanför 

staden för att genomföra den sista transportsträckan. Förutsättningar för att möjliggöra 

leveranser med cykelbud förespråkas där det är möjligt för att på så sätt bidra till en bättre 

luftmiljö. Olika områden i kommunen har olika förutsättningar gällande godsflöden men 

infrastrukturen till området ska alltid främja hållbarhet.  

 

Trafikstrategin pekar ut de huvudsakliga transportstråken till, från och inom Norrköping i 

form av ett huvudnät för godstransporter. Huvudnätet är en del av bilinfrastrukturen men med 

ett utpekat behov av anpassning för godstransporter. Ytanspråk som godstransporter kräver i 

gatusektioner på huvudnätet hanteras dock på en mer detaljerad planeringsnivå.  

Transport av farligt gods hänvisas till huvudnätet för godstrafik samtidigt som innerstaden är 

förlagd med ett förbud mot sådana transporter. På så vis kan innerstaden fredas från en ökad 

risk av att utsättas för utsläpp vid olyckor samtidigt som nödvändiga transporter kan 

genomföras på huvudnätet. Transport av farligt gods ska alltid ta den kortaste vägen på en 

tillåten körsträcka till och från sin målpunkt vilket gör att de vägar där det inte finns ett 

reglerat förbud mot farligt gods kan nyttjas. För nyetableringar intill huvudnätet bör det göras 

en riskbedömning gällande närheten till väg där det förekommer eller kan förekomma farligt 

gods.  

 

För att möjliggöra transporter med lastbil till och från Norrköpings stora verksamhetsområden 

krävs möjlighet för förare att få den kravställda vilotiden. Därför finns det redan idag ett stort 

behov av ytor för uppställning i närhet av trafikplatserna längs med E4. Är platserna 

genomtänkt placerade möjliggör dessa samplaneringar mellan vila och leveranser, vilket 

effektiviserar transporterna. I första hand bör platser med befintlig infrastruktur, vatten- och 

avlopp samt goda markförhållanden användas för sådana etableringar. Ska mark tas i anspråk 

i närhet av verksamhetsområden krävs lämplighetsutredningar gällande geologiska 

förutsättningar och möjlighet till vatten och avlopp. I trafikstrategin pekas det ut förslag på 

områden för etablering av uppställning där det finns ett behov idag och där verksamhetsytor 

prognostiseras att öka i framtiden. 
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Nyckelfaktorer för att lyckas  
För att skapa ett effektivt nät för godstrafik som klarar av att hantera den ökade efterfrågan på 

leveranser till och inom kommunen ska nyckelfaktorerna uppkopplat, stabilt och anpassat 

säkerställas där omlastning spelar en central roll.  

Omlastning 

Fjärrekipage med större fordon behöver fortsatt möjlighet att röra sig i kommunen. 

Huvudnätet för gods behöver vara anpassat för större och längre transporter för att dessa ska 

kunna tillgodose stadens behov av fjärrleveranser. För att tillgodose innerstadens 

leveransbehov utan att behöva dimensionera centrala stadsgator för lastbil med släp krävs 

omlastning till mindre fordonstyper som levererar den sista biten. För att skapa effektiva 

flöden av mindre transporter kan mikroterminaler etableras där gods kan lämnas av 

transportör för att hämtas av slutkund eller verksamhet. Vid tillkommande större 

bostadsområden behöver plats för mikroterminaler säkerställas för att tillgodose den ökade 

efterfrågan på leveranser utan att ta yta i anspråk. Det kan även finnas behov av ytor som 

nyttjas som uppställningsplatser för exempelvis cykelbud och batteribyten av elsparkcyklar. 

Fjärrtransporter med mellanstora fordonstyper kan leverera direkt till mikroterminal. 

Uppkopplat 

För att nyttja Norrköpings logistiska läge är det viktigt att de områden där det finns eller 

planeras för godsalstrande verksamheter är uppkopplat till det nationella vägnätet. Vid 

planläggning av verksamhetsområden ska infrastrukturen mellan området och det statliga 

vägnätet anpassas för godstransporter.  

Stabilt 

Infrastrukturen mellan Norrköpings verksamhetsområden, det nationella vägnätet och hamnen 

ska vara robust och klara av att hantera gods utan att infrastrukturen går sönder. Detta både 

för att minska underhållskostnader och för att säkerställa leveranser.   

Anpassat 

Det är viktigt att de stråk där det idag förekommer stora och tunga transporter pekas ut för att 

bibehålla dagens framkomlighet. Färdvägen behöver inte alltid vara farbar för stora och tunga 

fordon men längs med de stråk som är utpekade behöver dessa fordon kunna ta sig fram när 

dispens har getts. Placering av fasta hinder som begränsar höjd och bredd ska ta hänsyn till 

behovet av den typ av transporter som färdas på sträckan. Nya färdvägar till och från hamnen 

ska anpassas efter framtida transportbehov. 

Innovation och nutidsanpassning 

Nya möjligheter dyker upp regelbundet och det gäller att godsbranschen och staden drar nytta 

av nya innovativa lösningar. De leveranser som sker idag kan se helt annorlunda ut i 

framtiden. Branschen och staden behöver vara beredda på förändring och kontinuerligt 

utvärdera de förutsättningar som råder. Leveranser till leveransboxar på allmänplats eller 

tillfälliga terminaler som ställs upp på torg eller allmänna ytor är en sådan lösning som i vissa 

fall skulle kunna underlätta för både transportör och slutkund.  



87 (106) 

 

  
 

Kategorisering av godsnät  
Nätet för gods utgår från befintliga verksamhetsområden och områden där det finns potential 

för tillkommande, godsalstrande verksamheter. Nätet delas in i kategorier beroende på om det 

är kommunalt eller statligt huvudmannaskap samt om området inkluderas i det nät som 

trafikstrategin föreslår att storleken på fordon regleras.  

Statligt huvudnät 

Vägar med statligt väghållaransvar i Norrköpings kommun utgör de huvudsakliga 

transportvägarna till och från Norrköping. Det statliga vägnätet kopplar samman olika 

kommuners vägnät och möjliggör transporter mellan kommuner. Det statliga huvudnätet 

utgör även den primära färdvägen för farligt gods. 

Kommunalt huvudnät 

Vägar med kommunalt huvudmannaskap som kopplar samman 

godsalstrande områden med Norrköpings hamn och det statliga vägnätet. Det 

är främst längs med dessa vägar dispenstransporter till och från Norrköpings 

hamn sker. Det kommunala vägnätet möjliggör godstransporter inom 

kommunen, och är den sista eller första biten på resan för gods mellan 

kommuner. Det är viktigt att det kommunala vägnätet är tillgängligt för tung 

trafik till områden med godsalstrande verksamheter.  

Reglerat nät 

Det reglerade nätet består av vägar inom centrala Norrköping med syftet att reducera antalet 

större fordon till förmån för mindre fordon. Sedan 2010 finns det en reglerad 

längdbegränsning på 13 meter i centrala Norrköping. Dock kan vissa leveranser gynnas av att 

ske med färre antal större fordon istället för flera mindre transporter. Det begränsade nätet 

inkluderar även ett förbud mot transporter med farligt gods.  

Kommande transportintensiva områden  

I trafikstrategin pekas några områden ut som kommande transportintensiva områden. Det 

innebär att dessa områden kommer bli mer transportintensiva i framtiden. Transporterna kan 

ske till och från verksamheter eller till följd av masshantering. Vissa områden som 

exempelvis Malmölandet, har redan idag flera stora verksamheter men planeras att växa 

ytterligare. Andra områden som till exempel Klinga planeras istället att gradvis växa fram. 

Gemensamt för dessa områden är att det kommer förekomma en stor andel tunga transporter 

som ställer krav på infrastrukturen och uppkoppling till området.  

Uppställningsplats  

I trafikstrategin pekas områden ut där det finns ett behov av att etablera uppställningsplatser. 

Områdena bedöms ha kort färdväg till ett flertal godsalstrande områden och vara väl 

uppkopplade till huvudnätet för gods. Inom dessa områden kan även mindre terminaler för 

omlastning etableras för vidare transport in till centrala staden. Platser som kan kombineras 

och både utgöra säkra uppställningsplatser och omlastningsplatser är att föredra då det då går 

att koppla fler funktioner till platsen. Alla utpekade uppställningsplatser behöver inte 

tillkomma men ytorna ligger som beredskap för att säkra att funktionen tillkommer.  
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Omlastning 
I trafikstrategin pekas områden ut där det finns behov av att möjliggöra yta för omlastning till 

andra typer av fraktfordon. Platserna pekas ut vid uppställningsplats läns det statliga 

huvudnätet. Längs med E4 ska det finnas möjlighet att stanna och att lasta om. Alla utpekade 

omlastningsplatser behöver inte tillkomma men ytorna ligger som beredskap för att säkra att 

funktionen tillkommer.  

 
 

Strategier 
 Säkerställ att nya verksamhetsområden har den infrastruktur som krävs för att kunna 

skapa effektiva och hållbara transporter  

 Anpassa regleringar av tillåtna fordon i innerstaden för att främja omlastning till 

mindre fordon  

 Säkerställ ytor för mikroterminaler samt andra gemensamma arbets- och 

omlastningsytor i staden  

 Säkerställ att nyetableringar intill huvudnätet klarar av förbipasserande farligt gods i 

den omfattning som är aktuell för platsen  

 

Åtgärdsförslag 
 Säkerställ yta för framtida uppställningsplatser 

 Kartlägg platser i befintlig miljö där det är möjligt att etablera mikroterminaler samt ta 

fram ett upplägg för hur detta kan genomföras 

Kartbilden visar planerade transportintensiva områden, behov av uppställningsplats, befintligt och kommande 

kommunalt och statligt huvudnät samt ett reglerat nät.  
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5 Helhetsbedömning 
Genomförandebeskrivning 

Miljöbedömning 

Slutsats 
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Genomförandebeskrivning  
För att Norrköping ska kunna växa och klara ett ökat antal resor och samtidigt ställa om till ett 

hållbart och tillgängligt trafiksystem, krävs att efterföljande planering och prioritering följer 

trafikstrategins strategier och åtgärdsförslag. Trafikstrategins förslag innebär att möjliggöra 

mer yta för liv och rörelse i staden, öka andelen hållbara resor samt skapa ett tillgängligt och 

effektivt trafiksystem för hela kommunen. Varje trafikområde har behandlats separat för att 

säkerställa dess framkomlighet och prioriteringsordning i gaturummet. Vid sammanvägning 

av samtliga trafikområden ges helhetsbilden av Norrköpings framtida trafiksystem. För att 

trafikstrategins målbild ska uppnås krävs ett fortsatt arbete med samtliga trafikområden. 

 

För att trafikstrategin ska bidra till en förändring i enlighet med de nio målområdena är det 

viktigt att den efterföljs i samhällsbyggnadsprocessen. Fyrstegsprincipen och 

prioriteringsordningen ska användas och vara ett stöd i samtliga projekt och exploateringar. 

Användandet av fyrstegsprincipen ska stärkas i det dagliga arbetet genom att ses som en 

kontinuerlig process där steg 1-åtgärderna genomförs kontinuerligt. Därtill görs parallella 

insatser regelbundet med åtgärder inom steg 2. Endast när behov finns kompletteras steg 1 

och 2 med insatser inom steg 3, för att mer sällan kompletteras med åtgärder inom steg 4. Att 

arbeta enligt fyrstegsprincipen innebär stora möjligheter till påverkan på färdmedelsval samt 

en ökad kostnadseffektivitet i och med de låga kostnaderna för åtgärder i steg 1 och 2.  

 

I syftet att minska behovet av investeringar föreslår trafikstrategin att kommunens 

planeringsområden analyseras utifrån fyrstegsprincipen för att få en områdesanpassad 

åtgärdsplan som främjar hållbart resande. Detta görs som en del i det dagliga arbetet med 

Mobility Management för att identifiera vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva och som 

ger störst effekt för respektive område. 
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Sammanställning av åtgärdsförslag 
I trafikstrategin listas åtgärdsförslag för respektive trafikområde. Åtgärdsförslagen består av 

viktiga åtgärder som en del i det fortsatta arbetet på en mer detaljerad planeringsnivå eller i ett 

genomförandeskede. 

 

Sammanställning av strategier 
Utöver åtgärdsförslag listas även strategier i respektive trafikområde. Strategierna ska ses som 

en sammanfattning av de viktigaste delarna för en utveckling i riktning mot trafikstrategins 

nio målområden.  
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Utpekade länkar 
I trafikstrategin pekas nya länkar ut för samtliga trafikslag. Länkarna har olika karaktär, vissa 

är steg 2-åtgärder, vilket innebär optimering av befintlig infrastruktur i form av exempelvis 

målning. Andra utpekade länkar innebär helt ny infrastruktur. Det är även olika tidsperspektiv 

på när de olika länkarna kan tillkomma i den befintliga infrastrukturen. Fyra tidsperioder har 

använts för att förtydliga när i tiden förändring kan vara aktuell. Enligt fyrstegsprincipen ska 

större ny- och reinvesteringar senareläggas i så stor grad som mjöligt.  Den första tidsperioden 

visar länkar som kan tillkomma inom 5 år efter planens antagande, nästa tidsperiod visar 5 – 

15 år, den tredje tidsperioden visar vad som kan tillkomma efter 15 år och den sista 

tidsperioden illustrerar utblickar mot framtiden utan angiven tidsperiod. Tidsperioderna är 

schematiska och kan komma att justeras efter planens antagande.  

 

Efter antagande av trafikstrategin krävs ytterligare beslut innan investeringar enligt de 

utpekade länkarna kan ske vilket illustreras av rutan Välja åtgärder & budgetera enligt den 

kontinuerliga översiktsplaneringen. 
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I nedanstående kartor visas samtliga nya länkar, för olika tidsperioder.   

 
 

 

 
 

Kartbild med nya länkar 2022 – 2028. 

 

Kartbild med nya länkar 2029 – 2035. 
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Kartbild med nya länkar efter 2035. 

 

Kartbild med nya länkar strategisk markreserv. 
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Samlad miljöbedömning 
Den föreslagna trafikstrategin har en inriktning mot att ställa om till ett hållbart trafiksystem 

och ett tydligt fokus på människan. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att trafikstrategin ger 

goda förutsättningar att stärka arbetet för hållbara transporter. Strategin bedöms stärka 

förutsättningarna för att nå kommunens ambitiösa mål om fossilfrihet genom prioritering av 

hållbara transportslag, även om måluppfyllnad också är beroende av andra faktorer. Genom 

prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik, framför tillväxt av biltrafiken, ger strategin 

positiva konsekvenser för buller och luftkvalitet. Hållbara trafiksystem innebär stor positiv 

inverkan på sociala aspekter som trygghet, trafiksäkerhet, levande stadsmiljö. En hållbar 

stadsutveckling ger också förutsättningar för hushållning med markresurser. Med ökad 

tillgänglighet och minskning av buller kan upplevelsevärden stärkas, till exempel upplevelsen 

av natur- och kulturvärden samt stadsbild. Genom att högre flöden av trafik prioriteras till 

huvudstråk och ringleder kan andra områden där det finns risk för att många människor 

exponeras samtidigt avlastas.  

 

Även om strategin ger en övergripande positiv konsekvens för buller och luftkvalitet kan 

belastning även tillkomma i nya lägen vid utbyggnad av nya gator och vägar för biltrafik samt 

nya kollektivtrafikstråk. Det innebär att negativa störningseffekter kan flyttas till nya 

områden. Samtida förtätning av staden kan även förvärra buller- och luftsituationen i 

specifika områden, vilket behöver beaktas. Att fortsatt övervaka och bevaka buller och 

luftkvalitet är avgörande för att förebygga negativa konsekvenser. 

 

Vilka positiva konsekvenser som uppstår är även till stor del beroende av att de uttalade 

strategierna förverkligas i enlighet med den målbild som presenteras. Det ställer stora krav på 

efterföljande planering och genomförande av enskilda infrastruktursatsningar. Utformning 

och anpassningar av enskilda objekt har betydelse för att inte medföra negativa konsekvenser 

för till exempel berörda kulturmiljöer, känsliga landskaps- och stadsbilder liksom 

förekommande naturvärden. Bristfälliga anpassningar riskerar att medföra negativa 

konsekvenser.  

 

För att avsedd effekt ska kunna uppnås krävs att trafikstrategin implementeras i praktiken och 

att utpekade satsningar på hållbara transporter kommer på plats. Utöver detta krävs att 

tillräckliga resurser avsätts för att skapa de beteendeförändringar som avses så att människor 

går över till hållbara resor i ökande grad.   

 

Sammantaget har trafikstrategin en god ambition för hållbara resor och utgör en grund för att 

endast använda förnybara energislag och bränslen år 2030. Det bedöms dock finnas en risk att 

inte uppnå potentialen i klimatreducering om satsningar och investeringar inte sker i enlighet 

med strategins prioritering och tidsplanering. I praktiken krävs en hög grad av 

implementering av uttalade strategier för att ambitionen ska bli verklighet, och har därmed 

betydelse för klimatkonsekvensen. Möjligheten att nå uppställda klimatmål är även beroende 

av ytterligare samverkande faktorer, såsom elektrifiering av transportsektorn och nyttjande av 

fossila bränslen inom andra samhällsområden, så som industri och uppvärmning. 

 

Läs mer om trafikstrategins konsekvenser i Miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Slutsats 
Genom att planera enligt de strategier som framgår i trafikstrategin kan ytor för gång, cykel, 

kollektivtrafik samt vistelse säkerställas. Prioriteringsordningen är tydlig och ska vara 

vägledande i all planering av samhällets utveckling. Att utgå från trafikstrategin vid planering 

kommer att göra det mer attraktivt att resa hållbart vilket i sin tur minskar efterfrågan på ytor 

för exempelvis bilparkering.  

 

Vid en utveckling av Norrköping föreslås att mobilitetsutredningar ska genomföras för att 

fastställa vilket behov av mobilitetstjänster som finns i området. Genom att sedan planera 

enligt denna utredning kan behoven av längre resor reduceras och i vissa fall elimineras helt. 

En utveckling mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle där barriäreffekten tonas ned och där 

trafiksystemet är tillgängligt för alla invånare nås genom att säkra ytor för människan. Vid 

ombyggnation av gator och vägar ska hänsyn tas till människan vilket möjliggör en 

reducering av barriärer.   

 

Vid jämförelse av framtidens Norrköping där utveckling sker enligt trafikstrategin och ett 

Norrköping som fortsätter utvecklas utan prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik syns 

skillnader i färdmedelsfördelningen. Vid utveckling av kommunen enligt trafikstrategin kan 

gång, cykel och kollektivtrafik tillsammans nå en andel på 48-53 procent till skillnad från en 

andel på 44 procent vid utveckling enligt nuvarande planering. I staden är skillnaden ännu 

större, där kan en färdmedelsandel på 57-62 procent uppnås i jämförelse med en andel på 51 

procent med nuvarande planering. Analysens resultat indikerar att trafikstrategins 

åtgärdsförslag, strategier och föreslagna länkar går i linje med uppsatta målområden.  
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6 Riksintressen 
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Riksintressen  
Inom planområdet för trafikstrategin finns flera riksintressen gällande kulturmiljö, naturvård, 

Natura 2000, högexploaterad kust och kommunikationer. Vid framtagandet av trafikstrategin 

har riksintressen beaktats och trafikstrategin bedöms kunna genomföras utan risk för påtaglig 

skada på något riksintresse. Dock kan anpassningar till förekommande riksintressen behöva 

vidtas i senare planeringssteg och vid genomförande av enskilda infrastruktursatsningar. 

Nedan redovisas särskilt berörda riksintressen inom kommunen. 

Riksintressen för kulturmiljövården  

Riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kapitlet 6 § Miljöbalken och utpekas av 

Riksantikvarieämbetet. Det finns sammanlagt tjugo områden inom Norrköpings kommun som 

är av riksintresse för kulturmiljövården. Trafikstrategin tangerar eller passerar 9 områden för 

Kulturmiljövård. Vid realisering av objekt inom dessa områden kommer hänsyn tas till 

riksintresset. Riksintresset för kulturmiljö E53 Abborreberg påverkas minimalt då förslaget på 

tillkommande länkar föreslås ligga inom befintlig infrastruktur. 

 

 Norrköping stad 

 Abborreberg 

 Himmelstalund - Leonardsberg – Skälv 

 Ringstad – Grimstad 

 Lövstad 

 Norsholm – Tångestad 

 Göta Kanal 

 Tingstad 

 Dagsberg 

  Riksintresse för kulturmiljövård och nya länkar från trafikstrategin. 
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Riksintresse naturvård  

Riksintresse för naturvården regleras i 3 kapitlet 6 § Miljöbalken och pekas ut av 

Naturvårdsverket. Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i 

svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Det finns nitton 

områden med riksintresse för naturvården inom Norrköpings kommun varav ett tangerar 

utpekande av ny infrastruktur som föreslås av trafikstrategin. Detta område är Bråvikens 

förkastningssystem som tangerar utpekandet en ny länk i form av ett regionalt cykelstråk. Vid 

realisering behöver hänsyn tas till riksintresse och utformning av ny infrastruktur behöver ske 

med hänsyn till riksintresset. 

Riksintresse Natura 2000  

Sedan 1 juli 2001 är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen (4 kapitlet 1 och 8 

§§ Miljöbalken). Ingrepp får bara göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden. Ett flertal Natura 2000-områden finns inom kommunen. De flesta av dessa 

ligger inte inom områden som berörs av trafikstrategin men områdena på Händelö och 

Ingelsta berörs av utpekat markanspråk. För att realisera markanspråk på dessa platser 

behöver hänsyn tas till Natura 2000 och säkerställa att det inte påtagligt skadar natur- och 

kulturvärden. 

 
  

Riksintresse för naturvård och nya länkar från trafikstrategin. 

 

Riksintresse för Natura 2000 och nya länkar från trafikstrategin. 

 

Riksintresse för Natura2000 och nya länkar från trafikstrategin. 
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Riksintresse för högexploaterad kust  

Riksintresse för högexploaterad kust berör Bråviken och med stränder, vilket även inkluderar 

Händelö. Detta riksintresse syftar till att skydda områden som i sin helhet är av riksintresse 

med hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden. Trafikstrategin bedöms kunna 

genomföras utan risk för inverkan på riksintresset.  

Riksintresse för kommunikationer  

Riksintresse för kommunikationer berör anläggningar med speciella funktioner, så som den 

befintliga Södra stambanan och framtida planerad järnvägsutbyggnad av Ostlänken, inklusive 

Norrköpings centralstation/resecentrum. Riksintresse berör även de större vägarna såsom E4 

och E22. Norrköpings hamn utgör riksintresse för sjöfart och omfattar även trafikleder och 

större vägar som leder dit då tillgängligheten är en del av hamnens funktion.  

Kungsängens flygplats utgör riksintresse, med ett influensområde som berör centrala delar av 

Norrköping. Trafikstrategin bedöms kunna genomföras på ett sätt som beaktar gällande 

riksintressen. Då trafikleder och vägar till och från riksintressen för kommunikationer (såsom 

hamnen och centralstationen) beaktas i trafikstrategin sker ingen negativ påverkan på 

riksintressena. Korsande, tangerande och parallella tillkommande länkar som pekas ut i 

trafikstrategin bedöms kunna genomföras tillsammans eller enskilt med en realisering av 

utpekat riksintresse förutsatt att hänsyn tas till de enskilda objekten. Exempelvis pekar 

trafikstrategin ut flera cykellänkar som korsar korridoren för den framtida Ostlänken. Detta 

bedöms kunna genomföras med full hänsyn till riksintresset.  
 

 

Riksintresse för kommunikationer och nya länkar från trafikstrategin. 
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Riksintresse för anläggning för vattenförsörjning  

Den anläggning som berörs av riksintresset är Borgs vattenverk. Anläggningen ligger i 

anslutning till infrastruktur genom Södra stambanan och E4. Betydelse för riksintresset är 

vattenkvalitet i Glan som utgör vattentäkt och försörjer anläggningen med råvatten liksom att 

åtgärder i övrigt inte påverkar riksintresset negativt. I den mån som vattenkvalitet kan 

förbättras genom trafikstrategins inriktning kan förutsättningarna för detta riksintresse stärkas 

på ett övergripande plan. 

 

 

 

Riksintresse för friluftsliv 

Riksintresse för friluftsliv berör Göta Kanal. Detta riksintresse syftar till att skydda landets 

främsta kanalmiljö av stor teknikhistorisk betydelse. Utpekat regionalt cykelstråk går i redan 

befintligt vägområde vilket innebär att trafikstrategin bedöms kunna genomföras utan risk för 

inverkan på riksintresset.  

 

Riksintresse för anläggning för vattenförsörjning och nya länkar från trafikstrategin.  

 

Riksintresse för friluftsliv och nya länkar från trafikstrategin.  
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Riksintresse för totalförsvar 

Riksintresse för totalförsvaret utgörs av bland annat skjut- och övningsfält, 

flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Områden som berörs av 

omgivningspåverkan från den militära verksamhet, som är ett riksintresse, redovisas som 

påverkansområde. Inom påverkansområden måste Försvarsmakten kunna säkerställa att ny 

bebyggelse eller andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett 

område av betydelse för totalförsvarets militära del. Därför ska alla plan- och lovärenden 

inom påverkansområden remitteras till Försvarsmakten. Vid realisering behöver hänsyn tas 

till riksintresse och utformning av ny infrastruktur behöver ske med hänsyn till riksintresset.   

Riksintresse för yrkesfiske 

Riksintresse för yrkesfiske avser områden i havet, insjöar, älvar samt hamnar. Det omfattar i 

första hand de viktigaste fångstområdena, men även viktiga vandringsstråk samt lek- och 

uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller skaldjur. Mark- och 

vattenområden som har betydelse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra näringarnas bedrivande. Trafikstrategin bedöms kunna genomföras utan risk för 

inverkan på riksintresset.  
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Postadress:581 86 Linköping Telefon: 010-223 50 00 E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/ostergotland

Norrköpings kommun
oversiktsplanering@norrkoping.se

Granskning av tillägg till översiktsplan – 
Trafikstrategi för Norrköping
Norrköpings kommun har översänt granskning av Tillägg till 
översiktsplan – Trafikstrategi för Norrköping enligt 3 kapitlet 14§ 
Plan- och bygglagen (PBL). Handlingarna innehåller planbeskrivning 
inklusive kartbilagor, miljökonsekvensbeskrivning, 
samrådsredogörelse och sändlista. 

Länsstyrelsen ska under granskningstiden avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget enligt 3 kap 16§ PBL. Av 
yttrandet ska det framgå om: 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken, 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 
miljöbalken inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket 
miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt 
sätt, och 

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Lag (2020:76).

Länsstyrelsens synpunkter

Allmänt
Länsstyrelsen bedömer att planen följer bestämmelserna i 3 kap 3-6§§ 
plan- och bygglagen om översiktsplaners utformning och innehåll. 
Planen kommer att bli värdefull för fortsatt planering och prövning. 

Yttrande

Datum
2022-01-11

Ärendebeteckning 
401-20671-2021
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Avseende de frågor som Länsstyrelsen särskilt har att bevaka har 
Länsstyrelsen följande synpunkter om planförslaget.

Riksintressen 
Planförslaget berörs av riksintressen inom miljöbalken kapitel 3 för 
naturvård inklusive Natura 2000, yrkesfiske, kulturmiljövård, 
friluftsliv, vattenförsörjning, kommunikationer (vägar, järnväg, 
luftfart) och totalförsvar samt inom miljöbalken kapitel 4 
högexploaterad kust. 

Länsstyrelsen anser att de förekommande riksintressena är korrekt 
redovisade och tillräckligt beaktade i planen. med undantag av vad 
som framgår av nedanstående kommentarer. 

Naturvård inklusive Natura 2000
Länsstyrelsen anser att riksintresse Naturvård är korrekt redovisade 
och att hänsyn är taget. Länsstyrelsen informerar om att Natura 2000-
lagstiftningen enbart reglerar naturvärden.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen saknar nämnandet av riksintresset för kulturmiljön E53 
Abborreberg som enligt kartredovisningen berörs. I Trafikstrategin 
uttrycker kommunen att hänsyn kommer tas till riksintresset vid 
realisering av objekt. De synpunkter Länsstyrelsen hade avseende 
kulturmiljö i granskning av Översiktsplan för staden kvarstår. 
Länsstyrelsen är positiv att kommunen har för avsikt att ta hänsyn till 
riksintressen för kulturmiljö, men att det inte är möjligt att ta slutlig 
ställning i detta skede.

Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen anser att miljökvalitetsnormer för luft och buller har 
hanterats på ett tillfredställande sätt. Norrköping har tidigare haft ett 
åtgärdsprogram för luft som är avslutat. Om risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormer för luft uppstår så ska kommunen rapportera 
detta till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen samt upprätta ett nytt 
åtgärdsprogram.

Mellankommunal samordning
Länsstyrelsen har inget att erinra avseende kommunens hantering av 
mellankommunal samordning.

Skydd mot olyckor, översvämning och erosion
Länsstyrelsen bedömer att det är tillräckligt behandlat i planen. 
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Ann Holmlid med samhällsplanerare 
Jonas Nygren som föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson, naturskyddshandläggare 
Ulrika Larsson, antikvarie Louise Törnvall och 
miljöskyddhandläggare Annika Arvidsson Rosén medverkat. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Trafikverket
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