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FÖRORD 

Dagens trafiksystem står inför stora utmaningar. 
Under senare tid har en rad indikationer pekat 
på att dagens trafiksystem inte är hållbart. 
Klimatförändringarna och kravet på en hållbar 
utveckling innebär stora omställningar av dagens 
trafiksystem, liksom kraven på avsevärt bättre 
energieffektivitet. 

I Norrköpings kommun är omställningsarbetet mot ett 
mer hållbart trafiksystem i full gång med siktet inställt 
på att skapa goda förutsättningar för att Norrköping 
ska vara en attraktiv plats att bo och leva i! 

Senast trafikfrågorna behandlades i ett samlat 
grepp var i samband med framtagandet av 
kommunikationsprogrammet år 2002. Riktlinjer för 
trafik i Norrköpings kommun ersätter det tidigare 
gällande kommunikationsprogrammet och är 
utformat efter ändrade planeringsförutsättningar så 
som nya resmönster, ökad efterfrågan på transporter 
och ökade krav på resurssnål trafik.

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun har 
tagits fram av en arbetsgrupp med representanter 
från stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och 
kommunservice.  Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun skickades ut på remiss i januari 2010 till 
berörda instanser. Under samrådstiden benämndes 
dokumentet för ”Trafikprogram för Norrköpings 
kommun”. Beslut om riktlinjerna kommer att 
fattas av kommunfullmäktige som en del av 
översiktsplanen.
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SAMMANFATTNING 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun ska 
underlätta att Norrköping i framtiden har ett 
trafiksystem som är klimatsmartare, smidigare än 
dagens och som hushåller med våra begränsade 
resurser. 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
behandlar hela kommunen vilket innebär att 
riktlinjerna anger önskad utvecklingsinriktning för 
trafiksystemet i Norrköpings stad, i kommunens 
övriga tätorter samt på landsbygden. 

För att uppnå ambitionen om ett hållbart trafiksystem 
arbetar Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
utifrån fyra övergripande mål och utifrån en 
övergripande trafikstrategi som utgår från gemensam 
översiktsplan för Linköping och Norrköping. 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun beskriver 
tre planeringsverktyg som ska möjliggöra att 

Norrköping i framtiden har ett trafiksystem som är 
hållbart. 

Fyrstegsprincipen (planeringsverktyg 1) och 
den prioriteringsordning (planeringsverktyg 2) 
som Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
förespråkar är verktyg för att effektivare utnyttja 
dagens trafiksystem. 

Hållbart Resande (planeringsverktyg 3) är en relativt 
ny metod för att påverka transporter och människors 
beteenden och trafikrörelser. Det är en viktig del i 
arbetet mot ett mer hållbart trafiksystem.

Uppföljning av Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun ska göras i samband med att 
översiktplanerna för Norrköpings kommun 
aktualitetsförklaras, det vill säga vart fjärde år.
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KAPITEL 1 -  INLEDNING

SYFTE 

Det övergripande syftet med Riktlinjer för trafik 
i Norrköpings kommun är att styra utvecklingen 
av det framtida trafiksystemet till förmån för ett 
hållbart, klimatsmartare och smidigare trafiksystem 
än dagens. Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun är en del av översiktsplanen och anger 
utvecklingsinriktningen för trafiksystemet i hela 
Norrköpings kommun. 

Riktlinjer för Norrköpings kommun är till sin 
karaktär strategisk och har sin utgångspunkt 
i gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping. 

Det f ramtida traf iksystemet

Det framtida trafiksystemet i Norrköping är 
klimatsmart och smidigare än dagens. Det är i första 
hand anpassat till de gåendes, de cyklandes och 
kollektivtrafikens behov; för miljön och vår egen 
hälsa! 

Vi som bor och lever i Norrköping har ändrat våra 
rese- och rörelsemönster i förmån för mer hållbara 
transportsätt och i det framtida trafiksystemet 
samverkar samtliga trafikslag i harmoni med 
varandra.   

De principer som Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun beskriver är tillämpbara för hela 
Norrköpings kommun och anger en önskad 
planeringsinriktning utan att gå ner på en alltför 
detaljerad nivå. 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
förespråkar en helhetssyn som inte enbart fokuserar 
på åtgärder inom transportssektorn. 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
ska ses som ett sätt att integrera samhälls- 
och trafikplanering så att trafikplanering och 
trafiksystemets utformning samspelar med dess 
omgivande bebyggelse.   

Bilen används mindre i det framtida trafiksystemet 
och på ett mer energieffektivt och klimatsmart sätt 
än idag och körs med förnyelsebara drivmedel. I det 
framtida trafiksystemet åker vi bil i gemensamma 
bilpooler till och från strategiskt lokaliserade 
kollektivtrafiknoder för vidare transport med attraktiv 
kollektivtrafik.
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INRIKTNINGEN FÖR PLANERINGEN 
AV TRAFIKSYSTEMET I 
NORRKÖPINGS KOMMUN 

För att uppnå ambitionen om ett hållbart trafiksystem 
utgår Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
utifrån fyra övergripande mål.  

1. Minska antalet allvarligt skadade och 
döda i trafiken

2. Kraftigt öka andelen resor med de 
prioriterade trafikslagen gång, cykel och 
kollektivtrafik och minska andelen resor med 
biltrafik

3. Underskrida med marginal 
miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar 
samt riktvärdena för buller

4. Öka kommunens attraktivitet, trygghet och 
tillgänglighet genom ett trafiksystem som 
samspelar med omgivningen.  
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AVGRÄNSNING

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
behandlar hela kommunen vilket innebär att 
riktlinjerna anger önskad utvecklingsinriktning för 
trafiksystemet i Norrköpings stad, i kommunens 
övriga tätorter samt på landsbygden.
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UTGÅNGSPUNKTER

Det goda l ivet  f inns i  Norrköping  

Visionen om att det goda livet finns i Norrköping, 
handlar om att den som väljer Norrköping, 
också väljer det goda livet. I framtidsvisionen 
för Norrköping 20301 står det att vi är medvetna 
och agerar utifrån att naturlagarna inte är 
förhandlingsbara och att jorden är ett begränsat 
utrymme med begränsade resurser att vårda 
för kommande generationer. Vidare står det i 
visionen att Norrköping leder en utveckling mot 
en väl utbyggd miljöanpassad kollektivtrafik med 
spårvägen som grund, kompletterad med bussar 
drivna med förnybart bränsle.

1 Vision Norrköping 2030 har arbetats fram av partierna i 
Norrköping kommunfullmäktige tillsammans med andra aktörer i 
staden. Visionen antogs av kommunfullmäktige den 29 september 
2008. 

FÖRHÅLLANDE TILL ANNAN 
PLANERING 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun är en del 
av översiktsplanen och ska i samspel med gällande 
översiktsplaner styra den fortsatta utvecklingen av 
infrastruktur för alla trafikslag inom Norrköpings 
kommun. Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun är till sin karaktär strategisk och framtagen 
för att redovisa en viljeinriktning för det framtida 
trafiksystemet.  

Flödesschemat intill illustrerar hur Riktlinjer för 
trafik i Norrköpings kommun förhåller sig till 
kommunala styrdokument och till övriga relaterade 
trafikdokument.

Framtida trafikrelaterade dokument, så som en 
planeringsinriktning för parkering med tillhörande 
parkeringsnorm, kommer att tas fram utifrån 
de utgångspunkter som Riktlinjer för trafik i 
Norrköpings kommun redogör för.

”Det goda livet finns i Norrköping”  
(vision)

Gemensam översiktsplan  Linköping och 
Norrköping, ÖP 02, Riktlinjer för trafik i 

Norrköpings kommun

Trafiksäkerhetsplan, Cykelplan, 
Plan för bil- och kollektivtrafik  

med mera
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ETT HÅLLBART TRAFIKSYSTEM

I det framtida trafiksystemet samspelar sociala, 
miljömässiga och ekonomiska värden med varandra. 
För Norrköpings del innebär ett hållbart trafiksystem 
följande:  

Social  hål lbarhet

•	 Tillgänglighet
Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun ska 
bidra till ett tillgängligt trafiksystem. 
Med detta menas vilken möjlighet 
kommuninvånarna har när det gäller att ta del av 
och använda det utbud som Norrköping har att 
erbjuda.

•	 Trygghet
Norrköping ska erbjuda samtliga 
kommuninvånare ett trafiksystem som inger och 
upplevs som tryggt. 

•	 Trafiksäkerhet
Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun ska 
bidra till ett trafiksystem som är trafiksäkert. 
Antalet skadade och döda inom Norrköpings 
kommun ska minska. Det långsiktiga målet skall 
vara att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
som följd av olyckor inom trafiksystemet2.

•	 Attraktiv kommun 
Norrköpings framtida trafiksystem ska i samspel 
med kommunens stadsplanering bidra till en 
attraktiv och levande kommun. 

•	 Trafiksystemets mentala och fysiska barriärer 
ska byggas bort för att underlätta för stadslivet/
möten.

2 Grunden för det nationella trafiksäkerhetsarbetet är riksdagens 
beslut om nollvisionen.

•	 Hälsa
Norrköpings framtida trafiksystem ska 
uppmuntra Norrköpings invånare till 
vardagsmotion. Riktlinjer för trafik I 
Norrköpings kommun utgår från en 
prioriteringsordning som innebär att gång, cykel 
och kollektivtrafiken prioriteras.

Ekologisk hål lbarhet

•	 Klimat och miljöpåverkan
Det framtida trafiksystemet ska utformas på 
sådant sätt som leder till att vi hushåller med 
våra begränsade resurser. I begreppet ingår 
även att planera för ett trafiksystem som inte 
överskrider miljökvalitetsnormer för partiklar. 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun har 
ambitionen att begränsa klimatpåverkan genom 
att överföra så många bilresor som möjligt till 
gång, cykel och kollektivtrafik. När det gäller 
godstransporter så ska dessa föras över till 
järnväg och sjöfart.

Ekonomisk hål lbarhet

•	 Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten handlar om att 
planera för ett trafiksystem som främjar en 
hållbar och positiv regional utveckling och som 
hushåller med begränsade resurser. 

Den ekonomiska hållbarheten består även 
i att ha ett trafiksystem som förbättrar 
tillgängligheten för godstransporter på samtliga 
transportslag till utpekade logistik- och 
verksamhetsområden, främst på järnväg och 
sjöfart.
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ÖVRIGA STYRDOKUMENT

Utöver framtidsvisionen för Norrköping 2030, utgör 
följande dokument viktiga inriktningar för Riktlinjer 
för trafik i Norrköpings kommun:

Riksdagens transportpol i t iska mål
Under 2009 har nya transportpolitiska mål beslutats 
av riksdagen.

Det övergripande målet för transportpolitiken, 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet, föreslås 
vara oförändrat. För att underlätta avvägningar 
föreslås hittillsvarande sex delmål ersättas av två 
jämbördiga mål, ett funktionsmål Tillgänglighet 
samt ett hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa. 
Funktionsmålet respektive hänsynsmålet 
konkretiseras, som regeringens bedömningar, i form 
av preciseringar inom ett antal prioriterade områden. 

Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis 
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett 
brutet beroende av fossila drivmedel. 

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen.

Transportsektorn ska även bidra till att övriga 
miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. För 
säkerhetsarbetet gäller fortsatt att transportsystemet 
ska anpassas till att ingen dödas eller skadas 
allvarligt till följd av trafikolyckor. 

Antalet dödade och allvarligt skadade till följd av 
trafikolyckor inom de olika trafikslagen ska fortsatt 
minska. Exempelvis bör inom vägtransportsystemet 
antalet omkomna halveras och antalet allvarligt 
skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 
2020. Det motsvarar en minskning från cirka 440 
omkomna till cirka 220 till år 2020.

Gemensam kl imatvis ion Linköping – 
Norrköping
Linköpings och Norrköpings kommuner är 
föregångare i klimatarbetet genom att:

•	 All kommunal planering sker klimatmedvetet, 
med fokus på att minska utsläppen av 
växthusgaser och anpassa samhället till framtida 
klimatförändringar

•	 Alltid välja förnybara energikällor inom 
transport- och energisystemen

•	 Vid all upphandling ställa klimat- och miljökrav

•	 Öka klimatengagemanget och kommunicera 
klimatfrågan med medarbetare, förtroendevalda, 
boende och verksamma i kommunen

•	 Stödja affärsdriven miljöteknikutveckling
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Den övergripande trafikstrategin i Riktlinjer för 
trafik i Norrköpings kommun är framtagen för 
att uppnå ett hållbart trafiksystem i Norrköpings 
kommun och för att uppnå de fyra övergripande mål 
som tagits fram. Den övergripande trafikstrategin 
är tillämpbar för hela Norrköpings kommun och 
bryts ner i tre delstrategier: en för staden, en för 
de prioriterade utvecklingsorterna, och en för 
landsbygden. 

Riktlinjer för Trafik i Norrköpings kommun utgår 
från gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping då denna översiktsplan lägger fast de 
långsiktiga strukturerna för Norrköpings framtida 
utveckling.

GEMENSAM ÖVERSIKTSPLAN FÖR 
LINKÖPING OCH NORRKÖPING
I gemensam översiktsplan mellan Linköping och 
Norrköping är den bärande stadsbyggnadsidén att 
vi ska förtäta vår innerstad och våra övriga tätorter. 
Ledstjärnan är att skapa en attraktiv stad att leva 
och arbeta i. I realiteten innebär vår nya syn på 
stadens utveckling att det fysiska utrymmet blir en 
begränsad resurs, särskilt i Norrköpings innerstad 
och kring övriga tätorters centrala lägen.

Den gemensamma översiktsplanen för Linköping 
och Norrköping ger högsta prioritet till 
bebyggelseutveckling i Linköpings och Norrköpings 
stadskärnor och till täta och snabba förbindelser 
mellan städerna. När det gäller kollektivtrafik har 
också bra förbindelser till städer i omlandet samt 
landsbygden hög prioritet. Kollektivtrafik norrut 
över länsgränsen mot Katrineholm och Nyköping 
vidare mot Stockholm ska också utvecklas. Orternas 
attraktivitet och förutsättningar för cykel och 
kollektivtrafik, arbetsplatser och allsidig service 
stärks.

KAPITEL 2 -  ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRATEGI
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Prioriterade utvecklingsorter med 
allsidig service och god kollektiv-
trafikförsörjning.

Stationer med pendeltåg. Ny 
pendeltågsstation öppnas i 
Skänninge 2012. Pendeltågstrafiken 
förlängs till Åby innan Ostlänken är 
utbyggd. Ny station kan öppnas 
i Norsholm när Ostlänken byggts 
ut och i Malmslätt när Götalands-
banan byggts ut söder om Linköping. 
Övriga markerade pendeltågs-
stationer är befintliga 

Stationer med InterCity/regional-
tågstrafik

Ortstruktur 2030

Resecentrum med höghastighets-
förbindelser

Alternativa spårsträckningar för 
höghastighetståg

Högprioriterad pendelttågstrafik

Regional stomlinje busstrafik

Prioriterad lokal kollektivtrafik

Snabbpendel

Busshållplats

Övriga tätorter i Linköpings och 
Norrköpings kommuner. Växer 
successivt

Linköping och Norrköping, ökad 
befolkning och täthet eftersträvas 

Grov uppskattning av antal inv. 2030

3 000-10 000

500-3 000

10 000-40 000

Linköping
Norrköping > 100 000

Illustration av tätorter i andra kommuner 
som har mer än 500 inv. och ligger vid 
pendeltågs- eller stombusslinje

Särskilda rekommendationer för bebyggelse 
på landsbygden kommer att tas fram inom 
ramen för arbetet med översikts-/utvecklings-
planerna för landsbygden

Möjlighet till utvecklad pendel-
tågstrafik på sikt

Götalandsbanan mot Jönköping

200-500 (redovisas bara 
i Linköpings och 
Norrköpings kommun)

Särskilda satsningar på attraktiva 
lägen i städernas närhet

Teckenförklaring
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DET FRAMTIDA TRAFIKSYSTEMET 
- INNERSTADEN 

Det framtida trafiksystemet i Norrköpings innerstad 
utgår från idén om ökad befolkning och ökad täthet 
i våra städer. Norrköpings innerstad ska mot denna 
bakgrund utvecklas med attraktiva offentliga miljöer, 
mötesplatser, handel och publika verksamheter. 
Utbyggnaden av nya bostäder i innerstaden ska 
prioriteras i lägen inom gångavstånd till resecentrum 
och kollektivtrafik.

Ökad täthet i de centrala delarna av Norrköping 
förutsätter effektivare markanvändning. I ett 
scenario där innerstaden förtätas innebär effektiv 
markanvändning i realiteten att trafikmiljön 
i innerstaden i första hand anpassas till de 
gåendes och cyklisternas villkor. Genom att ge 

förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik 
ökar de naturliga tillfällena till fysisk aktivitet i 
vardagen. En effektivare markanvändning leder 
också till bättre luft och mindre buller. 

I det framtida trafiksystemet ska besökare som ska 
till innerstaden kunna parkera bilen på strategiskt 
lokaliserade och miljöanpassade parkeringshus med 
laddningsstolpar i utkanten av innerstaden för vidare 
transport mot innerstaden.

I det i framtida trafiksystemet i innerstaden 
ska gång- och cykel utgöra det självklara 
transportmedlet. 

BRÅVALLA

mot Linköping

mot Svärtinge, Finspång

mot Kvillinge

mot Arkösund

mot Valdemarsvik

mot Ingelsta,
Åby, Krokek

mot Södra Vrinnevi
mot Söderköping

mot Svärtinge,
Bråvalla strand

RAMBODAL

RISÄNGEN

LINDÖ

LJUNGA

STYRSTADBRÅNNESTAD

SMEDBY

NAVESTAD

OXELBERGEN

HAGEBY

ÖSTAN

SALTÄNGEN

SLOTTSHAGEN

HÄNDELÖ

SYLTEN

TILL

EKTORP

KLINGSBERG

SÖDERSTADEN

LJURA

VRINNEVI

VILBERGEN

KNEIPPEN SÅPKULLEN

STADEN
BERGET

GAMLA

NORDANMARIELUND

BUTÄNGEN

TILL

HAGA
LAGERLUNDA

INGELSTA

ENEBYMO

PRYSSGÅRDEN

HIMMELSTALUND

KLOCKARETORPET

SKARPHAGEN

FISKEBY

MARBY
UNNERSTAD

Resecentrum
Bytespunkt av regional betydelse
Regionalt stomlinjenät buss
Framtida kollektivtrafikstråk i 
gällande planer och program
Framtida kompletteringar i stomlinjenätet
Spårväg 
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Trafiksystemet för Norrköpings kommuns övriga 
tätorter utgår från principen att en förtätning 
kommer att äga rum i de centrala delarna. De 
tätorter som bör prioriteras är de orter som pekas 
ut i gemensam översiktsplan mellan Linköping och 
Norrköping. För samtliga tätorter innefattar det 
framtida trafiksystemet en fungerande och attraktiv 
kollektivtrafikknutpunkt eller pendeltågsstation. 
Denna är lokaliserad i centrum eller på en plats som 
upptar ett så stort befolkningsomland som möjligt. 
Kollektivtrafikknutpunkten eller pendeltågsstationen 
är försedd med attraktiva bilpendlar- och 
cykelparkeringar.  

För utformningen av det framtida trafiksystemet 
i övriga tätorter låter Riktlinjer för trafik i 
Norrköpings kommun Kimstad utgöra modell.

DET FRAMTIDA TRANSPORTSYSTEMET I  ÖVRIGA TÄTORTER 
(PRIORITERADE ORTER)  
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För landsbygden, gäller det inför utformningen av 
det framtida trafiksystemet, att planera för attraktiva 
bilpendlar- och cykelparkeringar i anslutning 
till eller i närhet av kollektivtrafikknutpunkter. 
Utmaningen för det framtida trafiksystemet 
ligger i att påverka människor att ställa bilen på 
pendlarparkeringar för vidare transport. Om inte 
kollektivtrafikpunkter är utbyggda är en bra strategi 
att lokalisera framtida sådana i anslutning till större 
vägar som exempelvis väg 209.  

DET FRAMTIDA TRAFIKSYSTEMET PÅ LANDSBYGDEN

För att parkeringarna verkligen ska användas ska 
det vara nära till hållplatser med täta buss- eller 
spårvagnsavgångar och vara säkra. För att människor 
på landsbygden som ska in till staden eller till andra 
målpunkter ska ställa bilen på en pendlarparkering 
måste kollektivtrafiken vara attraktiv, effektiv och gå 
ofta.
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PLANERINGSVERKTYG

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun beskriver 
tre planeringsverktyg som samtliga ska underlätta att 
Norrköping i framtiden har ett trafiksystem som är 
hållbart. 

1. Fyrstegspr incipen

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för 
planering inom vägtransportsystemet som innebär 
att möjliga förbättringar i transportsystemet ska 
prövas stegvis. Principen lanserades ursprungligen 
av Vägverket men idag lyfts principen upp som 
en metod att minska trafikens negativa effekter på 
exempelvis trängsel, luftkvalitén och klimatet och 
som en metod för att hushålla med resurser och 
minska vägtransportsystemets miljöpåverkan.
Med hjälp av fyrstegsprincipen ska Norrköpings 
kommun steg för steg analysera hur ett trafikproblem 
bäst kan lösas och om det finns andra alternativ till 
att bygga nytt. 

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt där 
utgångspunkten är helhetssyn och planering utifrån 
människors behov och miljöns begränsningar. 

Med hjälp av fyrstegsprincipen ska endast ny 
infrastruktur planeras om alla andra medel inte 
klarar att uppnå målen. Riktlinjer för Trafik i 
Norrköpings kommun föreslår att utforma det 
framtida trafiksystemet efter fyrstegsprincipen och 
att val av åtgärd på trafiksystemet i Norrköpings 
kommun ska göras i följande steg:

Steg 1: 
Åtgärder som kan påverka behovet av transporter 
och val av transportsätt. Till exempel: Information 
och kommunikation som förändrar människors val 
av färdmedel, transportsnål bebyggelseplanering, 
bilpooler, bättre skötsel av cykelvägar.

Steg 2:
Åtgärder som effektiviserar utnyttjandet av befintligt 
vägnät och fordon. Exempel: Trafikstyrning, 
signalprioritering, kollektivtrafikinformation i realtid 
och annan väginformatik, hastighetsändringar, 
samåkning, större fordon och samordning av 
transporter i kollektivtrafiken.

Steg 3: 
Begränsade ombyggnadsåtgärder. Exempel: 
Enklare ombyggnader av väg- och gatumiljön. 
Hastighetsnedsättningar genom åtgärder som refuger 
och sidoförflyttningar.

Steg 4:  
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
Exempel: Nybyggnad av vägar, gator eller 
större ombyggnader av befintligt vägnät, cykel, 
gåfartsgator, enkelriktning med mera. 
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2. Pr ior i ter ing mel lan ol ika 
t raf ikslag

För att uppnå ett hållbart trafiksystem ska en 
särskild prioriteringsordning mellan trafiksystems 
olika transportslag tillämpas. Ambitionen är att 
Norrköpings trafiksystem ska vara effektivt och 
så smidigt som möjligt och att samtliga trafikslag 
samverkar med varandra. Prioriteringsordningen 
tillämpas i Norrköpings innerstad, de utpekade 
utvecklingsorterna och på landsbygden.  
Prioriteringsordningen mellan trafiksystemets 
olika transportslag ska leda till att Norrköpings 
framtida trafiksystem ska underlätta medborgarnas 
möjligheter att röra sig till fots, cykel eller med 
kollektivtrafik. Det är viktigt att Norrköpings 
trafiksystem utformas så att miljön och 
medborgarnas hälsa förbättras och att det stimulerar 
medborgarna till vardagsmotion.

Prioriteringen mellan trafiksystemets trafikslag 
och dess tillämpning beror på de geografiska 
förutsättningar som ges inom det område som 
trafiksystemet avser. Prioriteringsordningen kan 
därför se olika ut i olika delar av Norrköpings 
kommun. 

Innerstaden skiljer sig till exempel från 
landsbygd ifråga om utbud och närhet till service, 
kollektivtrafik barnsomsorg, med mera. 

På landsbygden uppstår ytterst sällan konflikter 
mellan de olika trafikslagens huvudnät.

Vid konfliktpunkter i trafiksystemet i Norrköpings 
innerstad och övriga tätorter, det vill säga på de 
punkter där samtliga transportslag möts, och där 
markutrymmet är begränsat, förespråkar Riktlinjer 
för trafik i Norrköpings kommun att gång- och 
cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras. 
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1. GÅNG OCH CYKEL

2. KOLLEKTIVTRAFIK

3. BILTRAFIK

Vid utformningen av gator (vid konfliktpunkter) ska 
trafikslagen prioriteras i följande ordning:

3. Hål lbart  Resande

Sedan 1990-talet har begreppet hållbart 
transportsystem förekommit i olika policydokument 
och på alla nivåer från EU till kommuner. Begreppet 
används i  många olika sammanhang, dock oftast 
utan att användarna gjort klart dess innebörd. 
Hållbart transportsystem har, inte minst genom 
olika EU-dokument, allt mer kommit att bli ett 
övergripande synsätt på transportpolitiken, där 
hållbarhetsaspekterna inkluderas bland många andra 
aspekter på trafiken. 
Begreppet är kopplat till den definition av 
hållbar utveckling som formulerades 1987 av 
Brundtlandkommissionen: Hållbar utveckling 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov. Definitionen har en tydlig långsiktig 
tidsaspekt och innefattar både en ekonomisk, 
ekologisk och en social dimension. 

En omfattande genomgång av olika definitioner 
och deras användning visar att enighet i princip 
råder om en rad aspekter som måste uppfyllas 
för att transportsystemet ska kunna bidra till en 
hållbar utveckling3. Transportefterfrågan och/
eller transportberoendet måste minska, hållbara 
transportsätt måste främjas så att andelen för 
dessa ökar, fordon och infrastruktur bör vara mer 
miljöanpassade/hållbara.
3  Gudmundsson, 2008, Sustainable Mobility and 
incremental change – Some building blocks for IMPACT. 
TransportMistra

Oftast råder i praktisk planering stor enighet om 
dessa hållbarhetskomponenter, medan förståelse för 
och kunskap om hur detta förmedlas ner till konkreta 
kriterier och krav på transportsystemets planering 
och funktion ofta brister. 

De åtgärder som man kan använda för att gå i 
riktning mot ett hållbart transportsystem kan delas 
in i:

•	 Regleringar och ekonomiska styrmedel

•	 Teknisk utveckling, förutsättningar

•	 Fysisk planering och fysiska åtgärder, 
förutsättningar

•	 Beteendepåverkan

Dessa fyra åtgärdstyper bör för att ge bästa effekt 
kombineras i olika strategier och åtgärdspaket. 
I arbetet med dessa erfordras information och 
kommunikation mellan inblandade parter.

Ovanstående kan beskrivas med följande figur.
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Metodiken eller arbetssättet Hållbart Resande 
används av många aktörer i Sverige. En allmängiltig 
definition saknas men denna skrift utgår från den 
definition som använts inom projektet Den Goda 
Staden. Hållbart Resande är en metod för att öka 
andelen hållbara resor och avser ”transporter och 
resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi 
och samhällsutveckling som hälsa och miljö”.

Mer konkret menas att minska ensam- åkande i bil 
och i första hand resa med hållbara färdsätt såsom 
gång, cykel och kollektivtrafik och att resor inte 
behöver genomföras alls. I andra hand kan även en 
effektivare bilanvändning, i form av exempelvis 
bilpool eller samåkning och i viss mån också resor 
med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas 
som hållbara transporsätt.

Det konkreta arbetet inom metodiken Hållbart 
Resande handlar om flera olika saker:

•	 att påverka resenärens kunskap, attityder 
och beteenden i riktning mot ett mer hållbart 
resande, dessa satsningar kallas ofta för 
Mobility Management och är en del av det 
bredare begreppet Hållbart Resande.

•	 att påverka beslutfattares, både politiker och 
tjänstemäns, kunskap attityder och beteenden 
som skapar förutsättningar i samhället som 
underlättar ett mer hållbart resande, här ingår 
bl.a. hållbar planering och byggande av ny 
infrastruktur.

•	 ekonomiska styrmedel och reglering som 
påverkar resenärens val av transportsätt.

•	 Ny teknik.

Hål lbart  Resande – beteendepåverkan och hål lbar planer ing
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Mobility Management är ett koncept för 
beteendepåverkan inom transportområdet och ett 
komplement till mera traditionell trafikplanering. 
Det har utvecklats på europeisk nivå, främst 
i ett antal EU-projekt och inom ramen för 
samarbetsplattformen EPOMM, European Platform 
on Mobility Management, där Sverige har deltagit i 
ett flertal år.  

Mobility Management är en viktig del av Hållbart 
Resande. Mobility Management avgränsar sig till 
resenären som målgrupp jämfört med Hållbart 
Resande som har ett bredare angreppssätt och en 
bredare målgrupp.

Den senaste versionen av definition4 på Mobility 
Management lyder:

Mobility management (MM) är ett koncept 
för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers 
attityder och beteenden. 

Till detta finns också ett förklarande stycke:

Grundläggande för mobility management är ”mjuka” 
åtgärder, som information och kommunikation, 
organisation av tjänster och koordination av olika 
partners verksamheter. ”Mjuka” åtgärder förbättrar 
ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder inom 
stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar 
eller cykelbanor). 

Mobility management-åtgärder (jämfört med 
”hårda” åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora 
finansiella investeringar och de kännetecknas 
samtidigt av en bra kostnads/nyttokvot.

4 Definitionen av Mobility Management och dess innehåll 
har successivt utvecklats inom en rad olika EU-projekt, bl a 
MOMENTUM, MOSAIC och MOST. Den senaste som anges här 
är framtagen inom projektet MAX (slutredovisades 2009) och 
även godkänd av EPOMMs styrelse.

I Sverige används ofta av en kortare definition: 
Mobility Management är mjuka åtgärder för att 
påverka resan innan den har börjat.

Mobility management-åtgärder genomförs ibland 
ensamma, och har då begränsad effekt. Mer effektivt 
är att använda MM som en del i ett åtgärdspaket, 
till exempel  genom att kampanjer kombineras med 
infrastruktur, prissättningspolitik eller regleringar. 

Mobility management är alltså inte ett 
universalmedel som helt ersätter eller utesluter 
tekniska lösningar. Mobility management är oftare 
ett komplement – ett förstärkningsmedel som får nya 
eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. 
Att mobility management ibland helt kan eliminera 
behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en 
regel.

Beteendepåverkan -  Mobi l i ty  Management,  et t  komplement
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I detta kapitel görs en genomgång av trafiksystemets 
samtliga trafikslag. Trafikslagens framtida utveckling 
utgår från riktlinjernas trafikstrategi.

GÅNGTRAFIK
Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun utgår 
från att det är gångtrafikanterna som gör staden till 
en levande plats. Tillsammans med cykeltrafiken är 

KAPITEL 3 -  TRAFIKSYSTEMETS TRAFIKSLAG

gångtrafiken det mest hållbara sättet att färdas på, 
samtidigt som de också är de mest oskyddade av 
samtliga trafikanter i trafiksystemet. I Norrköping 
är det svårt att urskilja stråk som enbart eller 
huvudsakligen används av gående och i dagsläget 
finns endast enstaka stråk där gångtrafikanterna 
dominerar. Drottninggatan är kanske det mest 
tydliga exemplet trots spårvagnarna.
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Fotgängaren rör sig inte över några större avstånd, 
om inte syftet i sig är att gå ut och gå. 

På avståndet 1,5–2 kilometer är det vanligaste 
färdsättet att gå till fots och även vid sträckor på 2–3 
kilometer är andelen gående betydande.

Strategi  för  gångtraf ik
Gångtrafiken i det framtida transportsystemet 
i Norrköping bör enligt Riktlinjer för trafik i 
Norrköpings kommun utformas utifrån idén om att 
städerna blir tätare så att en stor del av de lokala 
förflyttningarna kan göras till fots, på cykel och 
med kollektivtrafik. Denna princip bör tillämpas i 
såväl innerstaden som i de orter och platser inom 
Norrköpings kommun som pekas ut i gemensam 
översiktsplan mellan Linköping och Norrköping som 
särkilt intressanta att utveckla på lång sikt.

Inför utformningen av det framtida transportnätet 
behöver gångtrafikanternas behov uppmärksammas 
på samma sätt som för cykeln, kollektivtrafiken 
och bilen. Målsättningen är att ta fram en plan för 
ett sammanhängande gångnät. Särskilt viktigt är att 
prioritera och utveckla gångstråk inom intervallet 
1,5–3 kilometer från centrum och i närhet av och till 
större kollektivtrafikpunkter. 

Eftersom behovet av genhet är stort för 
gångtrafikanter är det viktigt att planera det framtida 
transportsystemet därefter. Man bör till exempel inte 
planera ett gångstråk så att vägen går runt en stor 
parkeringsplats eller allmänning. Ytterligare faktorer 
som är viktiga att beakta är att gångnätet skall vara 
sammanhängande, att det skall finnas möjlighet att 
nå fram till byggnader, stora köpcentra med mera. 
Ovanstående principer gäller självklart även för 
funktionshindrade människor.

Inför det framtida arbetet för trafikslaget gång är det 
även viktigt att kunna identifiera var gående, äldre 
och funktionshindrade behöver passera bilnätet. 
Dessa passager måste utformas med extra stor 
omsorg för att vara attraktiva. 
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CYKELTRAFIK

Cykeln som transportmedel har en försumbar 
negativ inverkan på miljön och försämrar inte 
klimatet eftersom den inte släpper ut koldioxid. 
Den har därför en given plats i ett miljöanpassat 
trafiksystem. Om alla använde cykeln till sina 
korta resor skulle man kunna minska trafikens 
miljöbelastning avsevärt. I Sverige står korta bilresor 
under fem kilometer för ungefär 3 procent av det 
totala trafikarbetet med bil, men ungefär 26 procent 
av utsläppen. En överflyttning av dessa resor till 
cykel ger betydande trafikmiljövinster samtidigt som 
den enskilde trafikanten får bättre hälsa. 

I Norrköping kan cykelnätet delas in i huvudnät, 
sekundärnät och lokalnät. 

Huvudnätet ska ha de bästa cykelvägarna och 
tillåta cyklisterna att färdas i högsta hastighet. Ofta 
sammanfaller bilarnas huvudgator med de stråk 
som man med störst genhet tar sig till sin målpunkt 
och således är det här som de viktigaste stråken för 
cyklister blir placerade. Huvudnätet kan förändras 
när staden förändras, till exempel när nya områden 
byggs ut eller när områdens karaktär förändras, som 
för Södra Butängen.

Strategi  för  cykel t raf ik
Cykeln är som mest konkurrenskraftig på resor 
mellan en och fem kilometer.
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Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun föreslår 
ett sammanhängande och överblickbart cykelnät med 
hög tillgänglighet som är tydligt i sin utformning och 
som bidrar till ökad trygghet för alla. 

Den framtida cykelinfrastrukturen bör precis som 
för gångtrafiken, utformas utifrån idén om att 
städerna blir tätare. Denna princip bör tillämpas i 
såväl innerstaden som i de orter och platser inom 
Norrköpings kommun som pekas ut i gemensam 
översiktsplan som särskilt intressanta att utveckla på 
lång sikt. 

Det långsiktiga målet är att skapa strukturer så att en 
så stor del som möjligt av de lokala förflyttningarna 
kan göras på cykel. För de orter i Norrköpings 

kommun som har pendeltågsstationer, eller kommer 
att få en sådan, bör fokus läggas på att tillhandahålla 
invånarna så gena och säkra cykelvägar som möjligt 
till och från kollektivtrafikknutpunkter. 

Vid kollektivtrafikknutpunkter bör det även finnas 
ändamålsenliga cykelparkeringsplatser.

För att kunna öka cykelns konkurrenskraft mot 
andra transportmedel krävs ett målinriktat arbete 
präglat av helhetssyn. Flertalet metoder kan 
användas för att överföra biltrafik till cykeltrafik. 
Förutom att bygga ut cykelnätet är det mycket 
viktigt med påverkansåtgärder. Det är också 
angeläget att cykelnätet underhålls på ett bra sätt, 
det gäller städning, snöröjning, belysning och andra 
säkerhetsåtgärder.
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KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafik är det mest effektiva trafikslaget 
för resor som är längre än vanliga gång- och 
cykelavstånd och som sker i stråk där många 
människor reser samtidigt. 

I Norrköping består tätortstrafiken av huvudsakligen 
två spårvagnslinjer, fyra stadsbusslinjer 
samt anropsstyrd trafik med stadsdelsbussar. 
Landsbygdstrafiken har tre mycket starka stråk från 
söder, väster och norr. Från öster finns ett stråk från 
Vikbolandet som är något svagare. 

Riktlinjer för trafik i Norrköpings kommun 
arbetar för att öka antalet kollektivtrafikresenärer 
och för att öka kollektivtrafikens andel i 
färdmedelsfördelningen. För att lyckas med detta 
förespråkar Riktlinjer för trafik i Norrköpings 

kommun en förstärkt samverkan mellan 
bebyggelseplaneringen och gång-, cykel- och 
kollektivtrafiken.  

Strategi  för  kol lekt ivtraf ik
Spårvägen utgör stommen i kollektivtrafiken 
i Norrköpings tätort, medan pendeltåg och 
expressbussar utgör stommen i kollektivtrafiken 
till kommundelarna utanför tätorten samt till 
grannkommunerna. Spårbunden kollektivtrafik har 
förmåga att attrahera fler resenärer än busstrafik. 
Därför ska spårvägsnätet behållas och vid behov 
byggas ut. Även nya linjer och stationer för 
pendeltåg eller alternativt trafikering med andra 
former av tåg.
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Nya stadsdelar måste planeras så att 
kollektivtrafikstråk finns med från början. Alla 
nya kollektivtrafikstråk bör utformas med sådan 
geometri att de tillåter trafikering med spårfordon, 
även om underlaget till en början endast motiverar 
busstrafik. Att resenärer kan nå många målpunkter 
utan byte, och att många bostäder och lokaler 
ligger mycket nära stationer och hållplatser, bidrar 
starkt till att många väljer att resa kollektivt. Det 
stärker också marknadsunderlaget för tågtrafik. Det 
är särskilt viktigt att lokalisera verksamheter som 
behöver hög regional tillgänglighet, och målpunkter 
för många resande, i stationsnära lägen.

För de allra kortaste resorna, främst i tätorten, ska 
gångtrafiken vara det första valet. Något längre resor 
i tätorten, ca 1-3 kilometer, bör cykel prioriteras först. 
Kollektivtrafiken har högsta prioritet vid resor som är 
längre än 2-3 kilometer. 

I innerstaden bör kollektivtrafiksystemet vara 
prioriterat på de punkter och platser där flera 
trafikslag konkurrerar om gaturummet. Prioritering 
av kollektivtrafiken i transportsystemet ska ske 
genom signalprioritet eller genom separata körfält och 
banvallar där det är möjligt, i vissa fall även genom 

planskildhet mot övriga trafikslag. Synsättet måste 
ändras så att bilen i framtiden ses som ett komplement 
till kollektivtrafiken.  

För landsbygden måste det finnas ett nät av både spår- 
och busstrafik för att inom rimlig restid kunna komma 
till de önskade målpunkterna både i och utanför 
tätorten. En snabb matartrafik till pendeltågen måste 
finnas parallellt med direktbussar från landsbygden 
och till tunga målpunkter i tätorten. 

Genom att prioritera kollektivtrafiken med rakare 
linjesträckningar och förbättrad turtäthet samt, på 
väg in i staden, med planskilda korsningar eller 
signalprioritet uppnås en kvalitetshöjning som 
attraherar både nuvarande resenärer och kommande. 
Glest bebyggda områden ska få tillgång till 
stomlinjerna genom att erbjuda parkering för cyklar 
och bilar vid strategiska hållplatser samt genom att 
tillhandahålla cykelvägar till dessa hållplatser. 

För dem som reser till och från landsbygden och 
har svårt att förflytta sig till hållplatserna med cykel 
eller bil upprätthålls ett basutbud med anropsstyrd 
kompletteringstrafik.   
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BILTRAFIK

Få uppfinningar har revolutionerat människans liv på 
samma sätt som bilen. Att snabbt kunna förflytta sig, 
utan att behöva passa tidtabeller eller ta hänsyn till 
järnvägssträckningar, har under loppet av mindre än 
hundra år blivit en självklarhet för de flesta av oss. 

När Norrköping växer ökar behovet av fler resor 
och transporter. Innerstaden ska enligt gällande 
översiktsplaner förtätas och när detta sker är det 
viktigt att gator och vägar används på ett anpassat, 
resurseffektivt sätt.

I Norrköping består biltrafiknätet av huvudgator, 
som utgör ryggraden i bilnätet, och lokalgator. 
De stora infarterna till Norrköping och de största 
huvudgatorna runt staden kallas för genomfartsgator. 
Sådana gator finns väster och söder om staden men 
inget lämpligt alternativ finns öster om staden. Såväl 
trafik till innerstaden som genomfartstrafik använder 
Östra Promenaden och Hamnbron. 

I centrala Norrköping är promenaderna tillsammans 
med Kungsgatan de mest viktiga huvudgatorna. 
Genomfartstrafik i centrum ska minimeras. 

I lokalvägnätet ingår alla övriga gator i centrum och 
bostadsområden. Principerna för vägnätets funktion 
är de samma i Norrköpings tätort som i kommunens 
övriga tätorter. 

Strategi  för  b i l t raf iken
I det framtida trafiksystemet har bilen blivit 
miljövänligare än dagens och drivs med 
förnyelsebara drivmedel. Användandet av bilen har i 
det framtida trafiksystemet förändras till förmån för 
mer hållbara sätt att transportera sig från en plats till 
en annan. 

I ett välfungerande trafiksystem samverkar samtliga 
trafikslag i harmoni med varandra. I sammanhanget 
är det viktigt att påpeka att även en miljövänlig bil 
kräver stort markutrymme och bidrar till buller från 
däck, partiklar från vägslitage, trängsel och sämre 
trafiksäkerhet.

För att uppnå de ambitioner som Riktlinjer för trafik 
i Norrköpings kommun anger behöver utrymmet 
på gator och vägar användas på ett så anpassat och 
resurseffektivt sätt som möjligt. Särskilt viktigt blir 
detta under en tid då den bärande stadsbyggnadsidén 
i Norrköping utgår från att de centrala delarna av 
staden ska förtätas och att så många människor som 
möjligt ska bo och verka centralt. 

I det framtida transportsystemet ska 
genomfartstrafiken inte behöva färdas genom 
centrum.
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Idag har vi i Norrköping många trånga miljöer 
och alla trafikslag kan inte få plats på alla 
gator. Vid konflikter om utrymmet hänvisas till 
prioriteringsordningen mellan olika trafikslag som 
beskrivs tidigare i Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun.

•	 Anpassa biltrafikens hastighet så att övriga 
transportslag behåller eller förbättrar sin 
attraktivitet och så att trafiksäkerheten ökar5. 

•	 De stora lederna utanför de centrala delarna av 
staden är prioriterade trafikstråk för biltrafiken. 
Det är viktigt att dessa stråk har högre 
attraktivitet än stråk genom innerstaden.      
      

5 En hastighetsanalys pågår för samtliga tätorter i Norrköpings 
kommun. 

•	 Genomfartstrafik i centrum och i övriga 
delar av Norrköping ska undvikas. Samtidigt 
ska byggandet av alltför utspridd och gles 
stadsutveckling undvikas eftersom dessa orsakar 
långa omvägar när man förflyttar sig mellan 
två stadsdelar med bil. Dessa två ambitioner 
kan innebära en målkonflikt som kräver lokalt 
anpassade lösningar och behöver därför utredas 
noga när nya detaljplaner tas fram .

•	 God tillgänglighet för biltrafik till hela 
innerstaden är viktigt. Hastigheten på biltrafiken 
ska anpassas efter de oskyddade trafikanternas 
villkor. 

•	 Biltrafik mot centrum ska erbjudas att parkera 
vid hållplatser med effektiv kollektivtrafik för 
vidare färd. 

BRÅVALLA
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GODSTRAFIK

Norrköping är en så kallad intermodal logistiknod i 
det europeiska och nationella godstransportsystemet. 
Här möts sjövägar och landförbindelser som länkar 
samman de skandinaviska storstadsregionerna 
med nationellt betydelsefulla kombiterminaler och 
luftfart. 

De nationella transportverken har träffat en 
gemensam överenskommelse med Norrköpings 
kommun, Östsam, länsstyrelsen och Norrköpings 
Hamn och Stuveri AB. Syftet är att stärka 
Norrköpings förutsättningar att vidareutvecklas som 
intermodal knutpunkt. 

Genom att samordna internationella, nationella, 
regionala och lokala krav på transportsystemet ska 
förutsättningarna för effektiva kombinationer av 
flera olika transportslag förbättras. Det ska bidra 
till att minska trafikens klimatpåverkan och andra 
miljöstörningar samt avlasta hårt trafikerade vägar 
och spår. 

Norrköpingspaketet innehåller flera åtgärder som 
genomförs stegvis. Nedanstående punkter ingår i 
Norrköpingspaketet:

•	 Breddning och fördjupning av farleden till 
Pampusterminalen för att få en effektivare och 
säkrare inseglingsränna så att större fartyg kan 
tas emot i Norrköpings hamn

•	 Ombyggnad till kombiterminal och förstärkning 
av kajer vid Pampusterminalen

•	 Direkt järnvägsförbindelse mellan 
kombiterminalen och södra Stambanan för 
effektivare godstransporter till Stockholm och 
Mälardalen

•	 Ny väganslutning (Norrleden) som förbinder 
E4, E22, samt riksvägarna 51, 55 och 56 med 
Pampusterminalen

•	 Riksväg 51, förbifart Svärtinge 

För att uppnå de ambitioner som Riktlinjer för trafik 
i Norrköpings kommun anger kan Norrköpings 
kommun genomföra åtgärder inom Mobility 
Management samt aktivt arbeta med att styra 
bilparkeringen. 

Kommunen kan även aktivt arbeta med 
arbetsplatsernas resor för att uppnå uppsatta 
ambitioner i Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun.

Parker ing

Parkering utgör en viktig del av stadsplaneringen. 
De parkeringslösningar vi väljer påverkar bland 
annat stadens täthet. Parkeringsförutsättningarna 
har också tydlig påverkan på val av färdmedel. De 
avgifter, tidsregleringar och tillgångar som finns på 
parkeringsplatser påverkar direkt färdmedelsvalet. 
Kommunen har stora möjligheter att påverka 
inom parkeringsområdet då det oftast handlar om 
kommunala beslut. 

Norrköpings kommun saknar idag en tydlig och 
sammanhållen parkeringsidé,  vilket föreslås 
framarbetas efter antagandet av Riktlinjer för trafik 
i Norrköpings kommun. Inom ramen för det arbetet 
ska även den gällande parkeringsnormen från 1984 
ses över. Parkeringsplaneringen ska användas som 
ett av verktygen för att uppnå målen i Riktlinjer för 
trafik i Norrköpings kommun samt behandla hur 
boendeparkeringen och avgiftsnivåer ska utvecklas i 
staden. 

Troligtvis integreras även cykelparkeringsplatser i 
den nya parkeringsnormen.
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Strategi  för  godstraf ik

Norrköpingspaketets åtgärdspunkter innebär för 
Norrköpings del att staden på lång sikt kan flytta 
ut den idag centralt belägna hamnverksamheten 
till förmån för ny stadsutveckling. Denna 
strategi stämmer överens med de ambitioner 
som Norrköpings kommun har om förtätning av 
innerstaden. Investeringarna som kommer att 
göras inom ramen för Norrköpingspaketet kommer 
även att avlasta Norrköpings innerstad från tung 
genomfartstrafik vilket är bra ur hälso-, boendes och 
miljösynpunkt. I det framtida trafiksystemet färdas 
godstrafik på lastbil runt innerstaden. 
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De fyra övergripande mål som Riktlinjer för 
trafik i Norrköpings kommun har arbetat fram 
är till för att styra utvecklingen av det framtida 
trafiksystemet. Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun ska användas för att utforma ett så smidigt, 
klimateffektivt och säkert trafiksystem som möjligt.

Uppföljning av Riktlinjer för trafik i Norrköpings 
kommun ska göras i samband med det att 
översiktplanerna för Norrköpings kommun 
aktualitetsförklaras, det vill säga vart fjärde år. 
Revidering, aktualitetsförklaring och uppföljning av 
riktlinjerna ansvarar stadsplaneringsnämnden och 
tekniska nämnden för.

Revidering och uppföljning av riktlinjerna ska göras 
utifrån de fyra övergripande målen som Riktlinjer 
för trafik i Norrköpings kommun tagit fram och hur 
målen har uppfyllts. Målen ska följas upp genom att 
jämföra hur trafiksystemet har utvecklats från det 
datum som riktlinjerna godkänns. Jämförelsetal vid 
uppföljning fås genom att studera statistik och siffror 
från senast genomförda undersökningar. 

KAPITEL 4 -  KONSEKVENSER OCH UPPFÖLJNING

RESVANOR I NORRKÖPING 2010
En resvaneundersökningen har genomförts som en 
postenkät under hösten 2010 och vänt sig till 5 800 
personer i åldern 16-84 år i Norrköpings kommun. 

Undersökningen visade att bilen är det klart 
dominerande färdsättet med nästan 60 % av alla 
resor som Norrköpingsbor i åldern 16-84 år gör en 
genomsnittlig dag.

Mer än var femte resa som är 1 kilometer och kortare 
görs med bil. För resor som är över 1 kilometer och 
maximalt 5 kilometer långa används i mer än hälften 
av fallen bilen. Boende utanför Norrköpings tätort 
använder bilen i större utsträckning för sina resor än 
de som bor i huvudtätorten. 

17 % av Norrköpingsborna uppger dock att de har 
som mål, funderar på eller faktiskt tänker minska 
sitt bilresande för dagliga resor den nästkommande 
månaden.

Den genomförda resvaneundersökningen är 
ett bra verktyg för Norrköpings kommun och 
för arbetet mot ett mer hållbart trafiksystem. 
Resvaneundersökningen underlättar även 
uppföljning av riktlinjernas mål och utgör ett 
viktigt verktyg för att rikta ekonomiska styrmedel 
och reglering som påverkar resenärens val av 
transportsätt.
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Barr iär
Ett hinder, som försvårar möjligheterna att ta sig 
fram, exempelvis trafiken på en gata.

Belastningsgrad
Används för att ange hur hög belastningen är på en 
gata eller i en korsning. Anger förhållandet mellan 
aktuell trafikmängd och den trafikmängd som gatan 
eller korsningen maximalt kan klara av.

Bi l t raf ikarbete
Avser hur lång sträcka som alla bilar tillsammans 
förflyttar sig per år och mäts i antalet 
fordonskilometer per år.

Emission
Avser utsläpp, i detta fall från fordon i form av buller 
eller avgaser.

Framkomlighet
Det finns ett starkt samband mellan begreppen 
tillgänglighet och framkomlighet.Båda handlar 
om tidsförbrukning. Begreppet framkomlighet 
handlar dock om hur mycket tid som förbrukas i 
den enskilda korsningen eller längs den enskilda 
gatulänken. Framkomligheten beskrivs ofta med 
hjälp av begreppet belastningsgrad.

Huvudgata/huvudnät
Gata som huvudsakligen ska användas för biltrafik 
mellan olika områden i en stad eller för biltrafik 
till och från stadsområdet. Huvudgatorna bildar 
tillsammans ett huvudnät. Vissa delar av huvudnätet 
kan användas för genomfartstrafik.

Kapaci tet
Ett mått på hur mycket trafik som en gata eller 
trafikanläggning maximalt kan klara av.

Klassi f icer ing av gatunät
Avser ett sätt att beskriva hur ett gatunät fungerar. 
Ofta handlar det om att beskriva vilka gator som 
ingår i huvudnätet och vilken funktion de har där.

Korr idor
Avser ett område som exempelvis kan inrymma en 
framtida spårtrafik eller en framtida vägdragning.

Logist ik
Ett ord som används i många sammanhang. Här 
avser vi hantering av gods.

Huvudcykelstråk  
Huvudcykelstråk är det viktigaste stråk i Norrköping 
där cyklisterna färdas längre sträckor med krav på 
högre färdhastighet. 

Rest idskvot
Restidskvoten är skillnaden mellan det faktiska 
avståndet mellan två punkter och fågelavståndet 
mellan dessa punkter.

 
Det bör inte vara en alltför 

lång omväg att promenera eller ta cykeln och därför 
är det viktigt att undersöka restidskvoten från 
planområdet till målpunkterna.

Separer ing
Att skilja på olika trafikslag, vilket i princip kan 
ske på två sätt, antingen genom att ge dem egna 
utrymmen eller genom att skilja dem åt i tiden, 
exempelvis i en trafiksignal.

Ti l lgängl ighet
Med tillgänglighet menas här möjligheterna att 
nå staden och dess olika delar. Hög tillgänglighet 
gör det lättare att färdas. Resmöjligheterna ökar, 
resan blir snabbare. Hög tillgänglighet förknippas 
ofta med bilen. Tillgängligheten till en stadsdel, 
exempelvis till centrum, består dock av den samlade 
tillgängligheten för alla trafikslag.

BILAGA 1 – BEGREPPSFÖRKLARINGAR



STADSBYGGNADSKONTORET

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
www.norrkoping.se


