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Sammanfattning 

I följande avsnitt sammanfattas inkomna yttranden från Länsstyrelsen, Trafikverket, Region 

Östergötland och fokusgrupper med externa aktörer som har genomförts under 

samrådsperioden. Vidare i samrådsredogörelsen, sida 11 och framåt, redovisas samtliga 

synpunkter från respektive aktör. Samtliga yttranden finns att läsa i bilagorna.  

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen anser att det är positivt att Norrköpings kommun upprättar en långsiktig 

Trafikstrategi för kommunen. Norrköpings kommun är medveten om de effekter 

trafiksystemets utformning ger för möjligheten att bygga ett hållbart samhälle. Länsstyrelsen 

anser att det är viktigt att strategin får genomslag i kommande planering. 

 

Länsstyrelsen anser att trafikstrategins ambition om minskad klimatpåverkan och minskat 

energiutnyttjande är positiv. Länsstyrelsen ser dock, som även miljökonsekvensbeskrivning 

påtalar, att det finns en risk att konsekvenserna för klimatet blir negativa om planen inte 

genomförs i sin helhet eller i den planerade takten. Därav är det av stor vikt att satsningar och 

investeringar sker fullt ut i enlighet med planen.  

 

Länsstyrelsen är positiv till att Norrköpings kommun avser att jobba enligt fyrstegsprincipen  

och anser att det är av vikt att resursbehoven som fodras för att de beteendeförändringar som 

krävs för att planen ska nå sina mål tillgodoses. 

 

Länsstyrelsen anser även att vissa delar behöver förtydligas i granskningshandlingen, det 

gäller främst att inkludera riksintressena och hur de har beaktats samt att beskriva hur 

regionala resor kan ske genom att kombinera flera trafikslag.  

Trafikverket  

Trafikverket anser att trafikstrategin utgör ett bra underlag för att skapa ett tillgängligt och 

hållbart trafiksystem med god framkomlighet. Det är tydligt hur prioritering ska ske mellan 

olika trafikslag och hur ny infrastruktur samt god drift och underhåll främjar en ökad andel 

cyklister och gående.  

 

Norrköping växer vilket medför en ökning av antalet resor i kommunen och för att ställa om 

till ett hållbart trafiksystem krävs en minskning av antalet bilresor vilket innebär att andelen 

gående, cyklister samt kollektivtrafik behöver öka. Detta kan ske genom att prioritera 

gåendes, cyklisters och kollektivresenärers anspråk på säkerhet, tillgänglighet samt vårdade, 

trivsamma och trygga gaturum. Detta är nödvändigt även om det sker på bekostnad av 

bilisternas anspråk på framkomlighet, åtkomlighet och bekvämlighet.  

 

Avslutningsvis ser Trafikverket mycket positivt på att Trafikstrategin ger en tydlig vägledning 

i kommande planer samt en tydlig strategisk övergripande riktning för Norrköpings kommuns 

framtida trafiksystem. 
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Region Östergötland  

Region Östergötland anser att Trafikstrategi för Norrköping svarar väl mot, strukturbild, LTP 

och RTP. Region Östergötland uppfattar tydligt att trafikstrategin bygger vidare på det 

positiva och gedigna underlag som togs fram 2015-2018 i det gemensamma arbete, med EU 

finansiering, i projektet Framtidens resor i Norrköping (FriN) och med tre ingående parter: 

Norrköpings kommun, Östgötatrafiken samt Region Östergötland med Norrköpings kommun 

som initiativtagare och projektledare.  

 

Region Östergötland vill dock påpeka vikten av att strategin omsätts i konkreta 

handlingsplaner eller på annat sätt arbetas in kommunens planarbete för att säkerställa planens 

genomförbarhet. 

 

Region Östergötland ser positivt på det tematiska tillägget men lämnar synpunkter på delar 

som kan utvecklas. Synpunkter kopplat till revidering av planhandlingen redovisas i 

samrådsredogörelsen.  

Fokusgrupper  

Under samrådet har dialog förts med aktörer från Norrköpings näringsliv. Representanterna 

från fokusgrupperna är i huvudsak positiva till trafikstrategin och uppskattar den dialog som 

initierats under samrådet. Under diskussioner med fokusgrupperna har många synpunkter 

behandlats.  

 

Fokusgruppen med inriktning på gods har lämnat synpunkter gällande utpekade rastplatser, 

fordonsstorlek på leveransfordon samt platser för lastning och lossning av gods.  

 

Fokusgruppen med inriktning på parkering önskar en ökad tydlighet gällande p-

ledningssystem och hur det kan användas och utvecklas. Utöver detta har säkerheten i 

parkeringshus tagits upp samt att det efterfrågan mer flexibla lösningar på parkeringsavgifter. 

Ytterligare lyfts att bilparkering kan ses som ett konkurrensmedel vid uthyrning av lokaler.  

 

Fokusgruppen med inriktning på näringsliv och handel anser att det är viktigt med tydlighet 

för att det ska bli enkelt för kunderna att hitta rätt, oavsett vilket trafikslag som används. De 

lyfter även att alternativen till biltrafik behöver bli bättre för att biltrafiken ska kunna 

begränsas i innerstaden. Utöver detta finns önskemål om en ringlinje för kollektivtrafiken 

vilken skulle möjliggöra kollektivtrafikresor i nya relationer och därmed gynna handeln. Till 

sist lyfts en oro angående om konceptet 15-minutersstaden kan innebära negativa 

konsekvenser.  

Synpunkter från andra aktörer  

Synpunkterna från statliga aktörer är fokuserade på att uppnå klimatmålen och ett ökat 

hållbart resande, det efterfrågas en infrastruktur med bättre möjlighet att ladda elfordon samt 

att ett stort fokus ligger på genomförande av trafikstrategin samt uppföljning av de 

målområden som strategin grundas på.   
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De angränsande kommunerna som lämnat in synpunkter på trafikstrategin önskar 

förtydliganden gällande intermodala resor ur ett regionalt perspektiv, mer fokus på 

delningstjänster och laddinfrastruktur för elfordon.  

 

Företag och andra intresseorganisationer som lämnat synpunkt trycker även dem på att 

laddinfrastrukturen behöver hanteras, men också att stadsutveckling i stationsnära lägen bör 

lyftas fram samt att tillgänglighet till city är viktigt oavsett vilket trafikslag som används för 

att komma dit.  

 

Av de synpunkter som inkommit från kommuninvånarna finns önkesmål om en ökad 

tydlighet i trafiken gällande utformning och skyltning, det pekas ut konkreta förslag på platser 

som behöver förbättras eller byggas om och till sist önskas en ringled.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att synpunkten om laddinfrastruktur inkommit från 

många olika håll vilket indikerar att det är en viktig fråga. Frågan hanteras dock inte inom 

trafikstrategin utan är under utredning inom andra delar av Norrköpings kommun.  
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Vad är en samrådsredogörelse? 

Samrådsredogörelsen är en bilaga till granskningshandlingen av det tematiska tillägget 

Trafikstrategi för Norrköping. Bilagan är en sammanfattning av de synpunkter som lämnats 

på förslaget under samrådet. Samrådsredogörelsen beskriver även hur samrådsprocessen har 

gått till. I samrådsredogörelsen redovisas kommunens svar på inkomna synpunkter 

tillsammans med de huvudsakliga ändringar och/eller tillägg som ska genomföras till 

granskningshandlingen. I kommunens svar framgår det vilka synpunkter som kommer att ingå 

i det fortsatta arbetet och vilka som inte kommer kunna beaktas. 

Beskrivning av samrådsprocessen 

Samrådstiden varade mellan den 13 april och 23 juni 2021. Allmänt samråd i form av digitala 

dialogmöten hölls vid sex tillfällen, 22 april 2021, 6 maj 2021 samt 20 maj 2021, samtliga 

datum hade två tillfällen, 12:00-13:00 och 16:30-17:30. Information om det allmänna 

samrådet annonserades i lokaltidning, på sociala medier samt i den digitala trafikstrategin. 

Under de sex tillfällena deltog totalt 20 personer. Under vissa möten var det endast en 

deltagare medan det var upp till fem på ett annat. Dialogen på mötena var bra och deltagarna 

ställde en del frågor om trafikstrategins innehåll. I jämförelse med andra samråd var 

deltagandet ganska lågt, slutsatsen är dock att många tagit del av handlingen då det kommit in 

synpunkter och reaktioner via de tillgängliga kanalerna. Sammanfattningsvis så var de digitala 

dialogmötena den bästa lösningen under rådande förutsättningar. 

 

Under samrådet erbjöds enheter och avdelningar på Samhällsbyggnadskontoret och 

Kommunstyrelsens kontor en digital presentation av trafikstrategin, flertalet av dessa 

accepterade. Totalt hölls nio interna presentationer. Samma erbjudande gick ut till de politiska 

partierna i Norrköping, flertalet av dessa bad om och fick en digital presentation av 

trafikstrategins huvuddrag. Utöver detta har fokusgrupper skapats inom tre ämnesområden: 

parkering, gods och näringsliv. Det har hållits olika antal möten med fokusgrupperna för att 

diskutera hur planhandlingen påverkar de olika aktörerna samt för att samla in underlag för att 

förbättra handlingen. Mer information om vad som kommit upp inom fokusgrupperna 

presenteras i denna samrådsredogörelse.  

 

Planhandlingen är digital och har varit utställd via kommunens hemsida. I övrigt har samråd 

skett genom remissförfarande med statliga, regionala och kommunala instanser. Information 

om samrådet och länk till den digitala handlingen har även skickats till intresseföreningar, 

politiska partier samt vägföreningar inom kommunen. 

Webbverktyget Storymaps 

Trafikstrategi för Norrköping är ett helt digitalt tematiskt tillägg till kommunens 

översiktsplan. Den digitala planhandlingen finns tillgänglig på en webbsida via en plattform 

kallad Storymaps. På denna plattform finns möjlighet att läsa planhandlingen samt att 

interagera i de kartor som ingår i handlingen. Det finns även möjlighet att lämna sin synpunkt 

i en karta. Tyck till-fliken i trafikstrategin möjliggör att läsaren kan lämna en synpunkt direkt 

i kartan genom att klicka på en plats i kartan och därefter skriva in sin synpunkt. Synpunkten 

får sedan ett nummer och symbol som visas i kartan. Samtliga synpunkter som lämnats i via 

Tyck till sammanställs och redovisas i bilaga 20.  Under samrådstiden kom det in 259 

synpunkter i detta verktyg. 
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Enkät 

Det har funnits en enkät tillgänglig under samrådet för allmänheten att besvara angående 

hållbart resande. Under samrådstiden har 453 personer svarat på enkäten. Resultatet från 

enkäten redovisas inte i samrådsredogörelsen då den inte innehåller synpunkter kopplat till 

planhandlingen utan endast generella synpunkter på trafiken i Norrköping. Enkäten kommer 

användas som kunskapsunderlag i kommande trafikplanering. 

Kommunens svar och bemötande 

Under samrådstiden har det sammanlagt kommit in 314 synpunkter på planförslaget. 

Synpunkter har lämnats via trafikstrategins digitala plattform under fliken Tyck till, via mail 

samt via formella yttranden. För att hantera de synpunkter som inkommit klustras samtliga 

synpunkter kopplat till ett trafikslag samman. Dessa synpunkter sammanställs och bemöts i en 

samlad kontext. Yttranden kopplat till utskickad remiss kommenteras enskilt.  

Läsanvisning 

Samrådsredogörelsen innehåller en sammanfattning av de synpunkter som lämnas på 

planhandlingen. Synpunkter som lämnats i det webbaserade verktyget kommer att 

sammanfattas till en sammanhängande text kopplat till det specifika trafikslaget. Dessa 

synpunkter får därför ett gemensamt svar. De formella remissvaren kommer att sammanfattas 

i den mån det är möjligt och varje remissvar besvaras enskilt. Synpunkter som lämnats av 

intresseföreningar, politiska partier och föreningar kommer att sammanfattas och besvaras 

enskilt.   

 

Svar på inkomna synpunkter görs genom antingen kommentar eller fortsatt arbete beroende 

på om synpunkten kommer ingå i det fortsatta arbetet eller om den inte kommer kunna 

beaktas. För att tydliggöra skillnaden har de olika svarstypernas textrutor olika färgkodning.  

 

Exempel på kommentar 

 

Exempel på fortsatt arbete  

Kommentar: Synpunkten kommer inte att hanteras vidare inom trafikstrategin men 

beaktas vid ett genomförande av föreslagna åtgärder.  

 

Fortsatt arbete: I samband med granskningshandlingen kommer en 

genomförandebeskrivning tas fram, denna kommer ligga till grund till kommande 

planering och prioriteringsarbete.  
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Ändringar från samråd till granskning 

Nedan listas en sammanställning på de justeringar som kommer att arbetas in till 

granskningshandlingen. Samtliga punkter är svar på synpunkter som redovisas i samband med 

den inkomna synpunkten efter denna sammanställning. Det fortsatta arbetet redovisas inte i 

kronologisk ordning eller prioriteringsordning. 

 

Fortsatt arbete inför en granskningshandling:   

 

Staden och människan: 

 Trafikstrategin kompletteras med strategiskt ställningstagande kopplat till hur 

trafikolyckor och konsekvenserna av dessa ska begränsas 

 En karta över tillkommande befolkning i respektive planeringsområde tas fram 

 Kopplingen till de 28 planeringsområdena ska förstärkas  

 Förtydliga vikten av arbetet med att tillgodose behov utan att resor behövs 

 Komplettering med information gällande Ostlänken och Norrköpings nya resecentrum 

 Förtydligande gällande samhällsutveckling i stationsnära lägen 

 Ett förtydligande läggs till gällande hur kombinationsresor kan användas för att utföra 

regionala resor på ett hållbart sätt 

 Resultat från barnperspektivsanalys ska inkluderas  

 Belysa behovet av samplaneringen gällande infrastruktur i samband med lokalisering 

av skolor.  

 Inriktningsdokumntet för miljöpolitiken i Norrköping läggs till som underlag 

 Ett förtydligande gällande folkhälsans betydelse i koppling till prioriteringen av 

trafikslagen 

 Begreppet mobilitetsfattigdom har kompletterats med en problematik kopplat till 

starka stråk  

 Inkludera en omvärldsspaning gällande trender kring nutida familjebildare kopplat till 

faktorer så som lokalisering av bostad, bilberoeden, hållbarhetsintresse 

 Avsnittet omvärldsspaning utökas med information om hur Covid-19 har påverkat 

sättet vi reser 

 Kopplingen mellan 15-minutersstaden och behovet av infrastruktur kommer att stärkas  

 Ett ställningstagande gällande förhållningssätt för prioritering av framkomlighet förbi 

de platser där uteserveringar etableras 

 Ett ställningstagande kring vilken hänsyn detaljplanering ska ta gällande utpekanden 

av markreservat på vägar med annat väghållaransvar än Norrköpings kommun. 

 Avsnittet om avgränsningar kompletteras med information från projektplanen  
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Hållbart resande:  

 En översyn av mikromobilitet och dess koppling till hållbart resande kommer att göras 

till granskningshandlingen.   

 En schematisk mobilitetshubb för nya resecentrum och Butängen läggs till efter 

avstämning med projektet 

 Exempel på hur samhällsbyggnadskontoret kan stimulera delade mobilitetstjänster i 

framtiden kommer att förtydligats 

 Förtydligande gällande vikten av att det finns goda kommunikationer på plats när nya 

bostadsområden byggs för att få en ökad andel resor med gång, cykel och 

kollektivtrafik 

 Uppdatera exempel på steg 1 och steg 2- åtgärder i fyrstegsprincipen 

 

Gång: 

 Ställningstagande kopplat till vägunderhåll för gående 

 Apotek läggs till som en viktig målpunkt för gående 

 För gångtrafik läggs föreslagna länkar till i granskningshandlingen: 

o Trestegsgatan och Skarphagsleden 

o Ektorpsgatan och Klingsbergsgatan 

o Femöresbron 

 På Nyköpingsvägen pekas en GC-väg ut som befintlig. Den utritade sträckan finns ej i 

dagsläget och tas bort 

 

Cykel: 

 Hela St Persgatan inkluderas i huvudnätet för cykel 

 Ställningstagande gällande utveckling av gång- och cykelbanor på landsbygden.   

 Förtydliga vikten av att koppla samman ny cykelinfrastruktur med befintlig samt 

utveckla och förbättra befintlig infrastruktur 

 Utveckla texten om cykelparkering med fokus på yteffektiva och säkra 

parkeringsplatser 

 Exempel på svenska städer som uppnår den tredje nivån av cykelplanering läggs till 

 Uppdatering med information och ställningstagande kopplat till olika cyklisters behov 

och cyklars förutsättningar 

 

Kollektivtrafik: 

 En definition av bytespunkt ska läggas till i beskrivningen  

 Nuvarande resecentrum, Söder Tull och nya resecentrum läggs till som bytespunkter i 

kartan. 

 Förtydliga vikten av kontinuerlig samverkan med Region Östergötland 

 Barriärer med koppling till spårvägsnätet läggs till 

 Busslinjen mellan Stavsjö och Krokek läggs till i kartan som visar befintlig 

infrastruktur som trafikeras av buss 
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Biltrafik: 

 Ett förtydligande om att ringleden bedöms behövas samt ett resonemang om att det 

krävs begränsningar för biltrafiken innanför ringleden  

 Se över strategier och åtgärdsförslag kopplat till mål om fossilfrihet och hållbar 

utveckling utifrån ett bilperspektiv 

 Ett ställningstagande gällande hur trafikstrategin påverkar in- och utpendling från 

angränsande kommuner 

 Tydliggörande gällande vilket antal fordon som ingår i beräkningen av 500 

fotbollsplaner 

 

Parkering: 

 Förtydliga vikten av ett heltäckande parkeringsledningssystem 

 Se över om det finns fler platser för etablering av mobilitetshubbar som kan pekas ut i 

trafikstrategin 

 Placering av utpekade pendlarparkeringar kommer att ses över 

 

Godstrafik: 

 Markreservatet för Norrleden läggs till i kartan för godstrafik 

 Ställningstagandet gällande fordonsstorleken för gods har förtydligats  

 Komplettering med strategiskt ställningstagande kopplat till behovet av 

riskutredningar för det primära och sekundära vägnätet för transporter av farligt gods 

vid nyetableringar 

 Text gällande mikroterminaler och framtidens typer av godsleveranser kommer att ses 

över för att vägleda kommande arbete med att införa innovativa last mile leveranser 

 Godskartan har kompletterats med nya utpekanden av säkra uppställningsplatser 

 Begreppet rastplats är utbytt till säker uppställningsplats i granskningshandlingen 

 Förtydliga behovet av framkomlighet för fordon som utför drift och underhåll 

 Förtydliga behovet av framkomlighet för fordon kopplat till avfallshantering och 

renhållning 

 Den ungefärliga figuren för det kommande transportintensiva området i Jursla 

kommer att flyttas och justeras för att stämma bättre överens med aktuella planer 

 

 

Helhetsbedömning: 

 En genomförandebeskrivning tas fram som kommer ligga till grund för kommande 

planering och prioriteringsarbete  

 Komplettering med information gällande riksintressen inom utbredningsområdet samt 

hur ostlänken beaktats under utformning av planförslaget 

 En kartbild som visar samtliga trafikslag tillsammans läggs till 

 Tydliggör hur trafikstrategin ska användas vid detaljplanering och exploatering 
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Statliga verk, bolag och myndigheter som besvarat kommunens 
remiss: 

Länsstyrelsen 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 1. 

 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att strategin får ett genomslag i kommande planering. 

  

Utbyggnaden av Ostlänken är av stor betydelse för genomförandet av aktuella åtgärder. 

Länsstyrelsen anser att Ostlänken behöver synliggöras mer i planen, inte minst hur de 

föreslagna strategierna på lämpligt sätt ska samplaneras med etableringen av Ostlänken och 

nytt resecentrum. 

 

Enligt Naturvårdsverket har det visat sig att normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid 

är svårast att följa. Länsstyrelsen ser gärna att mätningarna kopplas till åtgärder för att minska 

halterna av partiklar. 

Inom Trafikstrategins geografiska utbredningsområde förekommer flera riksintressen. 

Trafikstrategin behöver beskriva förekommande riksintressen, hur Trafikstrategin bedöms 

påverka dessa och kommunens ställningstagande. Det är delvis beskrivet i den strategiska 

miljöbedömningen men kan med fördel även nämnas i planbeskrivningen. Länsstyrelsen vill 

här också uppmärksamma att planen behöver belysa hur riksintresseanspråket för Ostlänken 

har beaktats vid utformning av förslaget. 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att kompletteras med information gällande 

Ostlänken och Norrköpings nya resecentrum till granskningshandlingen för 

trafikstrategin.  

 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att kompletteras med information gällande 

riksintressen inom utbredningsområdet samt hur ostlänken beaktats under utformning av 

planförslaget till granskningshandlingen.  

 

Kommentar: I avsnittet om luftmiljö nämns att vissa åtgärder görs för att minska 

halterna av partiklar i koppling till mätningar vilket innebär att denna synpunkt anses 

tillgodosedd.   

 

Kommentar: Trafikstrategin görs som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och antas 

av kommunfullmäktige vilket ger dokumentet en stark grund att stå på. Kommande 

planering och genomförande ska utgå från trafikstrategins ställningstaganden. En 

genomförandebeskrivning kommer att tas fram i samband med granskningshandlingen 

av trafikstrategin. Efter ett antagande utgör trafikstrategin den politiska riktningen och 

kopplas an till budgetprocessen. För att få en politisk förankring har dialoger förts med 

samtliga partier under arbetes gång, vilket kommer fortsätta fram till antagande. Med 

anledning av detta hanteras synpunkten inte vidare i trafikstrategin.   
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Norrköping är en viktig nod för resande och pendling inom regionen. Länsstyrelsen anser att 

kommunen tydligare skulle kommentera möjligheten för hållbara resor och valmöjligheter vid 

pendling från andra kommuner. Det kan gälla kollektivtrafik hela resan, kombinationsresor 

samt möjlighet och behov av infartsparkeringar. 

 

Länsstyrelsen ser, som även miljökonsekvensbeskrivning påtalar att det finns en risk att om 

planen inte genomförs i sin helhet eller i den planerade takten kan konsekvenserna för 

klimatet bli negativa. Därav är det av stor vikt att satsningar och investeringar sker fullt ut i 

enlighet med planen.  

 

För att biltrafiken ska minska behöver alternativa färdsätt och alternativa parkeringsplatser 

ges utrymme medan de som är beroende av bilen för tillgänglighet eller transporter fortsatt 

ska kunna nyttja det färdsättet. 

 

Länsstyrelsen anser att det är av vikt att resursbehoven som fodras för att de 

beteendeförändringar som krävs för att planen ska nå sina mål tillgodoses. 

  

Kommentar: En genomförandebeskrivning kommer att tas fram i samband med 

granskningshandlingen av trafikstrategin. Efter ett antagande utgör trafikstrategin den 

politiska riktningen och kopplas an till budgetprocessen. Med anledning av detta hanteras 

synpunkten inte vidare i trafikstrategin.   

 

Kommentar: Ställningstagandena i trafikstrategin innebär att framkomligheten ska öka 

för gång, cykel och kollektivtrafik, i vissa fall på bekostnad av bilens framkomlighet. 

Förbättrande åtgärder i infrastrukturen kompletteras med påverkansarbete och en 

uppmaning till Norrköpingsborna om att se över sina resvanor. Det kommer dock 

fortfarande att vara möjligt att ta sig till de allra flesta målpunkter med bil. Synpunktens 

anses vara tillgodosedd och hanteras inte vidare.  

 

Kommentar: Trafikstrategin möjliggör för ökat fokus på beteendeförändringar men har 

fokus på fysiska strukturer. I strategin finns ett åtgärdsförslag om en plan för Mobility 

management vilket skulle vara en fördjupning inom dessa frågor. Resursbehov lyfts inte 

upp i denna typ av plandokument vilket innebär att synpunkten inte hanteras vidare.   
 

 

Fortsatt arbete: Ett förtydligande läggs till gällande hur kombinationsresor kan användas 

för att utföra regionala resor på ett hållbart sätt.  
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Skogsstyrelsen 

Följande punkter är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i 

bilaga 2. 

 

Vissa planerade infrastrukturobjekt som pekas ut påverkar naturreservat. Vid ett 

genomförande behöver hänsyn tas till Biotopskyddsområden, Natura-2000 och 

naturvårdsavtal.  

E.on 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 3. 

E.ON Värme förutsätter vidare att eventuella ombyggnationer som genomförs med stöd av 

trafikstrategin förläggs så att de skyddsavstånd som gäller enligt bestämmelser för 

grävarbeten nära fjärrvärme- och fjärrkylaledningar med kringutrustning respekteras. 

Energimyndigheten 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 4. 

 

Elektrifieringen av såväl lätta som tunga fordon går fort och kommer att påverka 

trafiksystemet väsentligt där elförsörjningen blir mer och mer integrerad i transportsektorn. 

Med tanke på det tidsperspektiv som trafikstrategin har anser Energimyndigheten att det hade 

varit en fördel om strategin kunde kompletteras med en strategisk plan gällande utbyggnaden 

av laddinfrastruktur. 

 

Kommentar: Synpunkten kommer inte att hanteras vidare inom trafikstrategin men 

beaktas vid ett genomförande av föreslagna åtgärder. Hänsyn kommer då tas till Natura-

2000 samt Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.  

 

Kommentar: Vid genomförande av åtgärder som pekas ut i trafikstrategin eller som 

etableras till följd av trafikstrategin kommer hänsyn tas till skyddsavstånd tillsammans 

med flertalet andra aspekter. Med anledning av detta hanteras synpunkten inte i 

trafikstrategin.  

 

Kommentar: Enligt avgränsning i projektplanen hanteras inte drivmedelsfrågan i 

trafikstrategin. ” Frågan om omställning till förnybara drivmedel ingår inte heller i 

trafikstrategin, dessa frågor hanteras istället inom energiplanen. Trafikstrategin har till 

syfte att främja resande med hållbara transportslag, vilket indirekt gynnar användningen 

av förnybara drivmedel, men trafikstrategin avgränsas till att inte föra någon diskussion 

gällande vilken typ av drivmedel som ska användas i Norrköping. I och med införandet av 

den nationella kvotplikten kommer inblandningen av förnybara drivmedel i fossila 

drivmedel att stegvis öka de kommande åren.” Synpunkten kommer inte hanteras vidare i 

trafikstrategin. 
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Trafikverket 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 5. 

I samband med en eventuell uppdatering av den gemensamma översiktsplanen för Norrköping 

och Linköping så finns det en potential i att de bägge kommunerna även samarbetar i 

övergripande trafikstrategiska frågor. 

Jernhusen 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 6. 

 

Staden ska ansluta på ett tydligt och sömlöst sätt till Centralstationen och bytespunkten. 

Offentliga rum kopplade till stationen ska vara väl synliga och underlätta orienteringen. 

Upplevda avstånd och barriärer ska undanröjas så långt det är möjligt, exempelvis bristande 

fotgängarmiljö med otrygghet, buller eller höjd- och riktningsförändringar. Även utbudet av 

funktioner längs stråk är viktigt att beakta.  

 

Samspelet mellan planering av bebyggelse och trafik är viktig för att utveckla hög 

tillgänglighet och goda livsmiljöer på begränsad yta. En hållbar framtid innebär att utveckla 

med en kombination av god arkitektur och en god trafikplanering.  

 

Jernhusen hade gärna sett att Norrköpings kommun kompletterar Trafikhierarki med 

inkludering av mobilitet tydligare än vad som nu är gjort. Utöver en utveckling av dagens 

fysiska miljö förordar vi också att arbeta med att skapa en attraktiv mobilitetslösning redan 

idag med resenären i centrum. Det handlar då om turtäthet och att det ska vara enkelt att 

använda olika sätt att transportera sig, samt att byta mellan dessa. 

  

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att kompletteras med information gällande 

Ostlänken och Norrköpings nya resecentrum till granskningshandlingen.  

 

Fortsatt arbete: Ett förtydligande gällande samhällsutveckling i stationsnära lägen 

kommer att läggas till i granskningshandlingen.   

 

Kommentar: Trafikstrategins prioriteringsordning kommer inte att revideras i syfte att 

lyfta fram mobiliteten. Vikten av attraktiva mobilitetslösningar och ett hela resan-

perspektiv har dock förtydligats till granskningshandlingen.  

 

Kommentar: Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin men tas med ansvarig 

enhet på Samhällsbyggnadskontoret. 
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VTI 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 7. 

 

Det är viktigt att fundera vidare på hur trafikstrategin kan förankras och implementeras som 

en del av kommunens arbete i stort. Hur riggas en styrförmåga mer konkret, det vill säga hur 

ser kommunen till att strategin kan genomföras på det sättet som den är föreslagen, och att 

organisation och budgetprocess anpassas för att stödja trafikstrategins genomförande? En 

väsentlig fråga rör också att säkerställa strategins långsiktighet och styrförmåga över tid och 

politiska majoritetsskiften.  

 

En mer detaljerad vision av 15-minutersstaden behövs för mindre orter och glesbebyggda 

områden. Vad som skulle kunna förstärkas i det fortsatta arbetet inom detta område är hur en 

ambition att möjliggöra 15-minutersstaden knyter an till strategier för att skapa tillgänglighet 

utan behov att alls resa, och aktivt arbete med att påverka framtida trafikvolymer och val av 

färdsätt.  

 

Stråktänkande kan vara ett intressant synsätt att använda och då åsyftas inte primärt stråk 

mellan två målpunkter, utan fokus på vad som finns utefter stråket tillsammans med 

målpunkterna så att det blir tydligt att det är bilens utrymme som ska minska. 

 

Kommentar: Trafikstrategin görs som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och 

antas av kommunfullmäktige vilket ger dokumentet en stark grund att stå på. 

Kommande planering och genomförande ska utgå från trafikstrategins 

ställningstaganden. En genomförandebeskrivning kommer att tas fram i samband med 

granskningshandlingen av trafikstrategin. Efter ett antagande utgör trafikstrategin den 

politiska riktningen och kopplas an till budgetprocessen. För att få en politisk förankring 

har dialoger förts med samtliga partier under arbetes gång, vilket kommer fortsätta fram 

till antagande. Med anledning av detta hanteras synpunkten inte vidare i trafikstrategin.   

 

Kommentar: Längs med de gator som pekas ut som stadshuvudgator samspelar 

mobilitet och stadsmässiga kvaliteter för att skapa attraktiva stråk för både transport och 

vistelse. Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin.   

Fortsatt arbete: 15-minutersstaden innebär att en person kan nå det den behöver inom 

15 minuter som gående eller cyklist. Konceptet möjliggör för fler att gå och cykla till 

sina främsta målpunkter. För att detta ska vara möjligt krävs en bra infrastruktur med ett 

finmaskigt och gent nät. Kopplingen mellan 15-minutersstaden och behovet av 

infrastruktur kommer att stärkas i granskningshandlingen.   
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Vi noterar att förslaget till trafikstrategi saknar resonemang om vilken roll mikromobilitet kan 

spela i utvecklingen mot hållbart resande, och hur denna typ av nya inslag i trafik- och 

stadsmiljön kan påverka förutsättningarna att realisera trafikstrategins intentioner.  

 

En särskild utmaning i planering och genomförande av gång -och cykelinfrastruktur med god 

kvalitet rör nya stadsdelar: hur säkerställs kvalitet och genomförande i projekt där många 

aktörer samspelar på begränsade ytor när staden byggs ut och utvecklas? När ni tar 

trafikstrategin vidare är det av stor vikt att ytterligare klargöra hur dessa frågor hanteras och 

säkerställs i detaljplanering och exploateringsavtal.  

 

Cyklister idag cyklar med olika hastigheter. Det vore värdefullt att utveckla resonemang kring 

detta, och att cykeln som fordon blir alltmer mångfacetterad med varierande funktion och 

utformning, storlek och hastighet. Cykeln som fordon utvecklas i snabb takt och det gäller 

även olika sätt att cykla på. Kopplat till detta kan det behövas ytterligare konkretion och 

tydliggöranden om vad som menas med en bred cykelgata inför kommande förankringsfas i 

arbetet med förslaget till trafikstrategi. 

Det finns en potentiell konflikt i hur idén om starka stråk förhåller sig till idéer om social 

rättvisa och transportfattigdom, vilket vore värdefullt att belysa i det fortsatta arbetet. 

  

I parkeringsstrategin för cykel ser vi det som viktigt att även beakta olika typer av cyklister, 

både privatcyklister som använder cykel som transportmedel till och från arbete och även 

personer som använder cykeln som transportmedel under arbetstid, (hemtjänst, 

kommunsjukvård, vaktmästare och andra).   

 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att uppdateras med information och 

ställningstagande kopplat till olika cyklisters behov och cyklars förutsättningar. 

 

Fortsatt arbete: En översyn av mikromobilitet och dess koppling till hållbart resande 

kommer att göras till granskningshandlingen.   

Fortsatt arbete: I granskningshandlingen kommer det finnas strategier som ska användas 

av stadsbyggnadsprojektet för att det ska vara tydligt vilka mål som finns vid exploatering 

av nya områden. 

Fortsatt arbete: Begreppet mobilitetsfattigdom har kompletterats med 

problematiseringen med ökad mobilitetsfattigdom för dem som inte bor längs med starka 

stråk.  

 

Kommentar: Oavsett vem som cyklar och i vilket syfte så är Norrköping i behov av ett 

mer gent och trafiksäkert cykelnät. Fokusområden för Norrköping ligger i att säkra 

infrastrukturen för cyklister oavsett om det är privatcyklister eller om cykeln används 

under arbetstid. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin. 
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Vårt intryck är att övergripande resonemang om biltrafikens utveckling, som generellt sett är 

tydliga och väl kopplade till mål om fossilfrihet och hållbar utveckling, inte fullt ut har 

översatts i strategier och åtgärdsförslag. Trafikstrategin i stort innehåller skrivningar som 

medför tydliga konsekvenser för biltrafiken och som betonar att transportsystemets 

omställning framöver kommer kräva prioriteringar mellan trafikslag, och att biltrafikens 

framkomlighet på vissa platser behöver minskas i takt med att förbättringar i andra trafikslag 

och åtgärder för stärkt tillgänglighet genomförs. I avsnittet om biltrafik hade det kunnat 

tydliggöras vad dessa prioriteringar kan komma att innebära för biltrafikens utveckling.  

 

Vi saknar ett resonemang om hur idén om fortsatt tillgänglighet för bil i ringlederna kan bidra 

till (eller riskera att motverka) övergripande mål om fossilfrihet och minskad bilanvändning. 

Ringlederna möjliggör en fortsatt hög bilanvändning för människor som bor och/eller arbetar 

utanför innerstaden. På vilket sätt kan utveckling av ringleden kombineras med 

trafikstrategins betoning av fyrstegsprincipen och mobility management? 

 

En tydligare strategi för ett helhetskoncept för cykling bör utarbetas framöver, som inbegriper 

allt från säkra parkeringar och fastlåsningsmöjligheter till hur låne-/hyrcykelsystem ska 

integreras med övriga transportslag, bytespunkter och parkeringar. Här krävs även samarbete 

mellan kommunen, fastighetsägare, exploatörer och andra privata parkerings- och 

mobilitetsaktörer för att möjliggöra snabba och säkra parkeringsmöjligheter för cykel. 

Strategier för parkering och parkeringsgarage generellt behöver även inkludera cyklar. 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att se över strategier och åtgärdsförslag kopplat 

till mål om fossilfrihet och hållbar utveckling utifrån ett bilperspektiv. 

 

Fortsatt arbete: I dagens läge bedöms ringleden behövas för att flytta biltrafik som idag 

åker genom delar av staden där andra trafikslag behöver prioriteras. Vid en utbyggnad 

av ringleden är det dock viktigt att säkerställa att kapaciteten på ringleden inte blir så 

hög att den leder till inducerad trafik. I samband med en utbyggnad av ringleden krävs 

även begränsningar för biltrafiken innanför ringleden. Utöver kapacitetsbegränsningar är 

det också viktigt att få Norrköpingsborna att göra medvetna resval. Ett förtydligande 

gällande detta kommer att inkluderas i granskningshandlingen. 

 

Kommentar: En strategi för ett helhetskoncept för cykling är för detaljerat för att 

hanteras i trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till den underliggande cykelplanen 

som är under framtagande och hanteras inte vidare i trafikstrategin.  
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Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att införa uppföljningsbara 

mätpunkter för bil, gång och cykeltrafik. Dessa i kombination med 

resvaneundersökningar kommer möjliggöra uppföljning av trafikstrategins 

målområden. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

Regionala verk, bolag och myndigheter som besvarat kommunens 
remiss: 

Region Östergötland 

Följande punkter är en sammanfattning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden, 

hela yttrandet återfinnes i bilaga 8.  

Bränslen och fordonseffektivitet som är viktiga delar i omställningen till fossilfritt 

transportsystem behandlas inte i strategier och åtgärdsförslag.  

 

Följ upp målområden genom att införa mätbara indikatorer för trafikvolymer och 

färdmedelsandelar. 

 

 

 

 

 

 

Strategin behöver omsättas i konkreta handlingsplaner. 

 

Minska antalet resor per person genom att tillgodose behov utan att resor behövs.  

 

 

 

Kommentar: I projektplanen finns en avgränsning kopplat till drivmedelsfrågan. 

”Frågan om omställning till förnybara drivmedel ingår inte heller i trafikstrategin, 

dessa frågor hanteras istället inom energiplanen. Trafikstrategin har till syfte att 

främja resande med hållbara transportslag, vilket indirekt gynnar användningen av 

förnybara drivmedel, men trafikstrategin avgränsas till att inte föra någon diskussion 

gällande vilken typ av drivmedel som ska användas i Norrköping. I och med 

införandet av den nationella kvotplikten kommer inblandningen av förnybara 

drivmedel i fossila drivmedel att stegvis öka de kommande åren.” Med anledning av 

detta kommer synpunkten inte att hanteras i trafikstrategin. 

Fortsatt arbete: I samband med granskningshandlingen kommer en 

genomförandebeskrivning tas fram, denna kommer ligga till grund till kommande 

planering och prioriteringsarbete. 

Fortsatt arbete: Trafikstratgin inkluderar arbetet med att minska resebehovet i 

beskrivningen av fyrstegsprincipen. Vikten av arbetet med att tillgodose behov utan att 

resor behövs ska förtydligas inför kommande version.  
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Vid en utbyggnad av ringleden för biltrafik måste kapaciteten i centrala staden tydligt 

begränsas. 

 
 

Nämn steg 1 och 2-åtgärderna tidsdifferentierad prissättning, skolstart och öppettider av 

offentliga förvaltningar. 

 
 

Nämn den samhällsekonomiska nytta som aktiva resor ger. 

 

Säkerställ framkomlighet och kort inställningstid för polis, ambulans och räddningstjänst samt 

regelbundna samråd med huvudmännen för utryckningstrafiken. 

Omfattningen i antal nya länkar och den totala längden på dessa är inte hållbar och förenlig 

med fyrstegsprincipen. 

 

Nämn vikten av löpande samverkan med Region Östergötland. 

 

Kommentar: Detta hanteras i strategikapitlet för biltrafik under nyckelfaktorer för att 

lyckas: ”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.” Synpunkten 

anses vara beaktad.  

 

Fortsatt arbete: I avsedd text ges exempel på steg 1 och steg 2- åtgärder, formuleringen 

kompletteras i granskningshandlingen. 

Fortsatt arbete: Samverkan med Region Östergötland är viktigt för att lyckas med 

genomförandet av trafikstrategin och för att gå i linje med trafikstrategins målområden. 

Vikten av kontinuerlig samverkan kommer förtydligas i granskningshandlingen.  

Kommentar: Något regelbundet samråd bedöms inte vara nödvändigt men vid relevanta 

fall konsulteras räddningstjänsten och även företaget som bedriver ambulanstrafik. Av 

denna anledning hanteras inte synpunkten vidare i trafikstrategin.   

Fortsatt arbete: För att öka attraktiviteten för de hållbara trafikslagen är vissa av de 

föreslagna länkarna nödvändiga. Trafikstrategin möjliggör byggnation genom att 

reservera mark så att möjligheten inte byggs bort i framtiden. En 

genomförandebeskrivning kommer att tas fram i samband med granskningshandlingen.  

Kommentar: Den samhällsekonomiska nyttan för aktiva resor lyfts fram i avsnittet om 

hållbara resor och cykel. Synpunkten anses därmed vara tillgodosedd och hanteras inte 

vidare.  
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Redovisa fördelning av tillkommande Norrköpingsbor i planeringsområdena 

Räddningstjänsten Östra Götaland 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 9. 

 

Räddningstjänsten anser att kommunen tydligare i sin trafikstrategi bör hantera perspektivet 

avseende att begränsa trafikolyckor och konsekvenser av dessa, både med avseende på de mer 

vardagliga trafikolyckorna och med avseende på olyckor som involverar farligt gods.  

 

Det är räddningstjänstens åsikt att kommunen bör beskriva och redovisa i trafikstrategin var 

olyckor och tillbud sker och vilken typ av konsekvenser de ger upphov till. Både med 

avseende på människors hälsa och säkerhet men även ur rent samhällsekonomiska och 

miljömässiga aspekter.   

 

Trafikolyckor medför varje år ett större antal trafikstockningar som får stor påverkan på 

framkomligheten i staden med stor påverkan på samhällsekonomin och miljön genom ökad 

tomgångsskörning. Utifrån en sådan beskrivning bör kommunen beskriva vilka åtgärder som 

ska vidtas för att minska frekvensen av olyckor nu och ur ett framtidsperspektiv med 

eventuella förändrade transportsätt och trafikslag. Det bör även beskrivas hur konsekvensen 

av sådana olyckor helt eller delvis kan begränsas.  

 

Fortsatt arbete: En karta över tillkommande befolkning i respektive planeringsområde 

tas fram inför ett antagande av trafikstrategin.  

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret tar årligen fram en trafiksäkerhetsrapport som 

innehåller information om olyckor, i denna inkluderas exempelvis plats och omfattning 

på skada. Synpunkten anses kräva högre detaljeringsnivå än vad som hanteras i 

trafikstrategin, den anses dock tillgodosedd med hänvisningen till 

trafiksäkerhetsrapporten. Med anledning av detta hanteras synpunkten inte vidare i 

trafikstrategin.   

 

Kommentar: Tekniska nämnden har beslutat att anta en Riktlinje för trafiksäkerhet. 

Riktlinjen beskriver hur Norrköpings kommun ska arbeta med trafiksäkerhet för att 

uppnå Nollvisionen samt på sikt öka möjligheterna för att uppnå ett hållbart resande. 

Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Tekniska nämnden har beslutat att anta en Riktlinje för trafiksäkerhet. 

Riktlinjen beskriver hur Norrköpings kommun ska arbeta med trafiksäkerhet för att uppnå 

Nollvisionen samt på sikt öka möjligheterna för att uppnå ett hållbart resande. 

Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin. 
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Det är vidare räddningstjänstens åsikt att kommunen bör, utifrån det utpekade primära och 

sekundära vägnätet för transporter av farligt gods, genomföra kvantitativa riskutredningar 

baserade på mängder och typer av farligt gods som transporteras där.  

 

Räddningstjänsten anser att en riskutredning bör utreda konsekvenserna av hur flöden av 

farligt gods påverkas av en byggnation av Johannisborgsförbindelsen samt övriga åtgärder 

som ingår i paketet att skapa en bättre anslutning mellan E4:an norrgående och E22:an. Samt i 

förlängningen vilka effekter det får på riskavstånd i anslutning till de olika vägavsnitten. 

 

 

  

Kommentar: Denna synpunkt anses ha en för hög detaljeringsnivå och kommer inte 

hanteras vidare i trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig projektledare för 

Johannisbergsförbindelsen.  

 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kompletteras med strategiskt ställningstagande kopplat 

till behovet av riskutredningar för det primära och sekundära vägnätet för transporter av 

farligt gods vid etablering av nya verksamheter. Kvantitativa riskutredningar baserade på 

mängder och typer av farligt gods inte hanteras inom trafikstrategin men synpunkten 

gällande detta skickas till berörd enhet på Samhällsbyggnadskontoret. 
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Kommuner som besvarat kommunens remiss: 

Nyköpings kommun 

Följande punkter är en sammanfattning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden, 

hela yttrandet återfinnes i bilaga 10. 

 

Strategin kan vinna på att fördjupa ambitioner för stadsbyggnadsprinciper i stationsnära läge. 

 

Ett ställningstagande kring funktionella arbetsmarknadsregioner, regionala resmönster och 

bytesrelationer vore av godo för att förtydliga kommunens ambitioner i relation till Mälabs 

och Östgötatrafikens uppdrag.  

 

Lokal kollektivtrafik bör kompletteras med hur regionala resor ska företas på ett 

sammanhållet sätt genom kombinationsresor lokalt med cykel, buss eller spårvagn och byten 

till och från regional (tåg)trafik.  

 

En mobilitetshub även vid järnvägsstationen vore strategisk för att öka möjligheter för 

inresandes koppling med från tåg vidare i staden. 

Kartan över kollektivtrafik saknar beskrivning av "Bytespunkter". Vidare bör Centralstationen 

klassas som bytespunkt. Stavsjö ingår i lokal funktionell arbetsmarknadsregion till 

Norrköping/Krokek. Busslinjenätet "övrigt nät" saknar busslinjen mellan Stavsjö och Krokek. 

 

Fortsatt arbete: Ett förtydligande läggs till gällande hur kombinationsresor kan användas 

för att utföra regionala resor på ett hållbart sätt.  

Fortsatt arbete: Ett förtydligande gällande samhällsutveckling i stationsnära lägen 

kommer att läggas till i granskningshandlingen.   

 

Fortsatt arbete: En schematisk mobilitetshubb läggs till vid nya resecentrum och 

Butängen.  

Kommentar: Ett ställningstagande kopplat till kommunens ambitioner i relation till 

Mälab och Östgötatrafikens uppdrag anses inte rymmas inom trafikstrategins uppdrag 

och kommer inte att hanteras vidare i trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till 

ansvarig enhet inom Samhällsbyggnadskontoret.   

  

Fortsatt arbete: En definition av bytespunkt läggs till i beskrivningen. Nuvarande 

resecentrum, Söder Tull och nya resecentrum läggs till som bytespunkter i kartan. 

Busslinjen mellan Stavsjö och Krokek läggs till i kartan som visar befintlig infrastruktur 

som trafikeras av buss. 
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Linköpings kommun 

Följande punkter är en sammanfattning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden, 

hela yttrandet återfinnes i bilaga 11. 
 

I inledningen visas en karta där kommunen har delats in i 28 planeringsområden. Ett förslag 

är att skapa en tydligare koppling till de 28 planeringsområdena vidare i dokumentet genom 

att skapa områdesspecifika strategier. 
 

 

Strategierna i trafikstrategin svarar inte på hur kommunen ska möta och stimulera 

utvecklingen av elfordon och automatisering. Utbyggnad av laddningsinfrastruktur är 

exempel på en nyckelfråga som kan ha betydelse för utvecklingen. 

 

Inkludera delningsekonomi och utvecklingen av delade mobilitetstjänster i 

omvärldsspaningen. En ökad delning av fordon och tjänster har god potential att bidra till ett 

mer hållbart resande med positiva effekter på byggkostnader, miljö, utrymme samt bidra till 

att minska mobilitetsfattigdom och sociala barriärer. Strategin pekar ut lägen för två 

mobilitetshubbar och nämner bilpool som en MM-åtgärd men skulle kunna säga mer om hur 

kommunen ska arbeta för att stimulera utvecklingen av delade mobilitetstjänster. 

 

 

  

Fortsatt arbete: Kopplingen till de 28 planeringsområdena kommer att förstärkas i 

granskningshandlingen. Det kommer inte tas fram någon områdesspecifik strategi men 

trafikstrategin möjliggör att områdesspecifika strategier kan tas fram.  

 

Fortsatt arbete: Eftersom delade mobilitetstjänster kan bidra till en ökning av hållbart 

resande har samhällsbyggnadskontoret generellt en positiv inställning till detta. Exempel 

på hur samhällsbyggnadskontoret kan stimulera detta i framtiden kommer att förtydligats 

till granskningshandlingen av trafikstrategin. 

 

Kommentar: Enligt avgränsning i projektplanen hanteras inte drivmedelsfrågan i 

trafikstrategin. ” Frågan om omställning till förnybara drivmedel ingår inte heller i 

trafikstrategin, dessa frågor hanteras istället inom energiplanen. Trafikstrategin har till syfte 

att främja resande med hållbara transportslag, vilket indirekt gynnar användningen av 

förnybara drivmedel, men trafikstrategin avgränsas till att inte föra någon diskussion gällande 

vilken typ av drivmedel som ska användas i Norrköping. I och med införandet av den 

nationella kvotplikten kommer inblandningen av förnybara drivmedel i fossila drivmedel att 

stegvis öka de kommande åren.” Synpunkten kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin. 
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Finspångs kommun 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 12. 

 

Finspångs kommun korsas av riksväg 51 vilken är ett vältrafikerat godsstråk från Bergslagen 

till Norrköping, oftast med målpunkt Norrköpings hamn. En fortsatt mycket god tillgång till 

hamnen och övriga centrala knutpunkter är viktigt för både genomfartstrafiken, men främst 

för den befintliga industrin i Finspång som behöver dessa tillgängliga kopplingar för sin 

fortsatta utveckling. Finspångs kommun menar att kopplingen mellan Norrköpings hamn, 

E4:an, E22 samt järnvägens stambana behöver säkerställas i strategin för godstrafik. 

 

 

Gällande strategins utformning för kollektivtrafik, gång samt cykel så menar Finspångs 

kommun att det är viktigt att säkerställa att de som arbets- och studiependlar mellan Finspång 

och Norrköping inte hindras från att nå viktiga målpunkter i Norrköping på ett effektivt sätt. 

Ökade antal byten med kollektivtrafik eller försvårande att med bil ta sig till stora arbets- eller 

studieplatser kommer försvåra utbytet mellan kommunerna. 

 

Söderköpings kommun 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 13. 

 

Ökad drift och underhåll på gc-vägar är bra men vad händer med olycksrisken mellan bil och 

gc om vägarnas drift och underhåll av biltrafik sänks?  

 

 

  

Kommentar: I samrådshandlingen pekas Rikväg 51 ut som ett befintligt statligt 

huvudnät för godstrafik, övergripande nät för biltrafik och stomnät för kollektivtrafik. 

Dessa utpekanden visar på vikten av vägsträckningen. Utöver detta pekas Händelöleden 

ut som en kommande länk vilken skulle förstärka kopplingen ytterligare. Synpunkten 

anses vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin.   

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer ta fram ett ställningstagande gällande hur 

trafikstrategin påverkar in- och utpendling från angränsande kommuner.   

 

Kommentar: Detaljer kring hur drift kommer planeras och genomföras utifrån den 

prioritering som trafikstrategin föreslår hanteras inte i trafikstrategin. Synpunkten 

hanteras inte vidare i trafikstrategin men skickas vidare till ansvarig enhet inom 

Samhällsbyggnadskontoret.   
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De utpekade målområdena går mycket i vart annat det är inte så stora variationer.  

Omvärldsanalyser kan naturligtvis spana och peka åt olika håll. Ett annat exempel än 

strategins är dagens nya familjebildare som har en gemensam dröm om småhus, många har 

bil, de är hållbarhetsintresserade och adaptiva men utan betalningsförmåga. 

 

 

Det har gjort jämförelser mellan skadade och omkomna i Linköping, Norrköping, Eskilstuna. 

Är trafikstrategierna i de olika kommunerna likvärdiga eller varför har just de kommunerna 

valts ut? 

 

Det är bra med jämställdhetsfokus och hade gärna sett även fokus på ekonomisk jämställdhet.  

 

Begreppet planskildheter behöver förklaras närmare. Det är svårt att tyda vilken typ av 

planskildhet det är på de olika markeringarna. 

 

Det hade varit önskvärt med en tydlig koppling mellan de olika kartorna för att få 

helhetsbilden. En karta med alla lager. 

Kommentar: Målområdena är på en strategisk nivå och kan ledas ner till mer konkreta 

och varierande mät- och uppföljningsbara mål i senare skeden. Samtliga målområden 

bedöms behövas för att skapa den helhetsbild av trafiksystemet som trafikstrategin syftar 

att uppnå. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.   

Fortsatt arbete: Inkludera en omvärldsspaning gällande trender kring nutida 

familjebildare kopplat till faktorer så som lokalisering av bostad, bilberoeden, 

hållbarhetsintresse.  

 

Kommentar: Kommunerna har valts för att de har liknande storlek som Norrköping. 

Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.    

Kommentar: I strategikapitlet för staden och människan presenteras åtgärdsförlaget 

”Använda gender budgeting för att synliggöra hur prioriterade investeringar påverkar 

jämställdheten”. Detta syftar till att synliggöra och även förbättra den ekonomiska 

jämställdheten kopplat till trafikområdet. Synpunkten anses tillgodosedd och hanteras 

inte vidare i trafikstrategin. 

Kommentar: I trafikstrategin tar vi inte ställning till vilken typ av planskildhet det gäller 

då det är en detaljerad utformningsfråga. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

Fortsatt arbete: Granskningshandlingen kompletteras med en kartbild som visar samtliga 

trafikslag tillsammans.   
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Det kan finnas vissa svårigheter med olika planeringshorisonter för olika planer och 

strategier. 

 

Kapitlet "Utmaning yta" i text står det 33 300 bilar och bilden visar 63 650 om det är rätt 

behöver det framgå tydligare vad man menar. 

 

 
  

Fortsatt arbete: Tydliggörande gällande vilket antal fordon som ingår i beräkningen av 

500 fotbollsplaner görs till granskningshandlingen. 

Fortsatt arbete: I samband med granskningshandlingen kommer en 

genomförandebeskrivning tas fram, denna kommer ligga till grund till kommande 

planering och prioriteringsarbete. 
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Kommunala bolag som besvarat kommunens remiss:  

Nodra AB 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 14. 
 
I takt med att den tunga trafiken leds om till yttre trafikleder och att fler och fler gator i staden 

får fysiska hinder i syfte att minska biltrafiken och främja de oskyddade trafikslagen börjar nu 

de konventionella renhållningsfordonen bli den största fordonstypen som trafikerar stadens 

gator. Det är därför väsentligt att kommunens strategi för trafikfrågor också inkluderar det 

transportslag/behov som sätter gränserna för hur gaturummet kan utformas. Det bör finnas 

information och en strategi kring samspelet i gaturummen för avfallsinsamlingsfordon och 

andra utpekade prioriterade grupper.  

 

I trafikstrategin finns information om vilka styrdokument som ligger till grund för det 

tematiska tillägget. Här ser vi att det saknas information om avfallsplanen. I avfallsplanen 

finns det mål som ska uppfyllas inom ramarna för grundläggande infrastruktur. Om avsteg 

från avfallsplanen planeras ska samråd med Nodra ske.  

 

Om man väljer att avgränsa avfallsinsamling i trafikstrategin bör det skrivas in som en 

avgränsning med motivering, samt även förklara hur den ska hanteras i samhällsbyggnadens 

olika infrastrukturprojekt.  

 

Plantering av växter kring cykelvägar med mera bör planeras så att ledningar inte 

nödvändigtvis behöver ligga mitt i asfalterad yta. Äldre, större, träd begränsar möjlighet till 

förläggning utanför asfalterade ytan tack vare sina omfattande rotsystem. Planen bör ta höjd 

för ett utökat behov av ledningar och infrastruktur i mark inom teknikens livslängd det vill 

säga 40 – 50 år. 

Kommentar: Trafikstrategin gör inga avsteg från avfallsplanen eftersom trafikstrategin 

inte hanterar utformningsfrågor. Därför anses ett samråd inte vara nödvändigt. I och med 

att avfallshantering inte ingår inom trafikstrategins uppdrag kommer denna synpunkt inte 

att hanteras vidare.  

Fortsatt arbete: Ämnesområdet Avfallshantering avgränsas bort enligt projektplanen 

från trafikstrategin. Granskningshandlingen kommer att kompletteras med ett 

förtydligande gällande denna avgränsning.  

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att förtydliga behovet av framkomlighet för 

fordon kopplat till avfallshantering och renhållning i granskningshandlingen.  

Kommentar: Utformningsfrågor kopplat till planteringar längs med infrastrukturen är 

för detaljerade för att ingå i trafikstrategin. Synpunkten kommer inte att hanteras vidare i 

trafikstrategin med skickas vidare till ansvarig avdelning inom 

Samhällsbyggnadskontoret. 
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Vid begränsningar av gatuutrymmen är det viktigt att säkerhetsställa att framdrift för 

dimensionerande fordon för att utföra drift och underhåll ändå kan säkerhetsställas samt att 

det finns erforderligt utrymme att göra de åtgärder som kan komma att krävas på 

ledningsnätet och övriga anläggningar. Nuvarande driftfordon är svåra att ersätta med mindre 

fordon såsom föreslås för godstrafiken och därav är det av vikt att man har med sig hur man 

skall hantera dessa delar i den vidare stadsplaneringen.  

 
 

  

Kommentar: Utformningsfrågor kopplat till gatubredd och sektioner är för detaljerade 

för att ingå i trafikstrategin. Synpunkten kommer inte att hanteras vidare i trafikstrategin 

men skickas vidare till ansvarig avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att förtydliga behovet av framkomlighet för 

fordon som utför drift och underhåll i granskningshandlingen.  
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Intresseorganisationer som inkommit med synpunkter på förslaget 
till tematiskt tillägg: 

Naturskyddsföreningen 

Följande är en sammanfattning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden, hela 

yttrandet återfinnes i bilaga 15. 

 

Utöver de fyra utmaningarna som beskrivs i trafikstrategin finns en väl så stor utmaning 

gällande att fatta beslut enligt strategin och antagna planer och program.  

 

Naturskyddsföreningen anser att en princip ska skrivas in i strategin gällande att bra gång- 

och cykelvägar och kollektivtrafik ska vara utbyggt innan nya bostadsområden byggs.  

 

 Naturskyddsföreningen vill att klimat- och miljökrisen ska återspeglas mer i trafikstrategin.  

 

Trafikarbetet behöver minska radikalt genom stadsplanering som skapar stadsdelar med 

allsidiga funktioner, alltså bostäder, närservice, arbetsplatser och fritidsmöjligheter. Då kan 

bilberoendet brytas genom att de flesta behoven uppfylls i den egna stadsdelen och centrum 

nås med cykel och kollektivtrafik.  

 

 

 

 

Kommentar: Genomförandet kommer att kräva politiska beslut och ställningstaganden 

som går i linje med trafikstrategin. Detta är något som framgår i trafikstrategin, 

synpunkten anses vara tillgodosedd. 

Fortsatt arbete: I granskningshandlingen kommer det finnas strategier som ska användas 

av stadsbyggnadsprojektet för att det ska vara tydligt vilka mål som finns vid exploatering 

av nya områden. 

Kommentar: Det finns många aspekter som motiverar varför en omställning till hållbart 

resande är nödvändigt varav klimatet är en av dem. Trafikstrategin utgår från den 

klimatpolitiska handlingsplanen, de nationella miljömålen samt de globala målen vilket 

bedöms svara upp mot synpunkten. Av denna anledning hanteras inte synpunkten vidare 

i trafikstrategin.   

Kommentar: Detta hanteras genom att samhällsbyggnadskontoret arbetar mer med 

konceptet 15-minuterstad och 15-minutersområden. Även om infrastrukturen är en viktig 

del så behöver 15-minuterstaden även fyllas med nödvändiga funktioner för att minska 

resebehovet utanför närområdet. Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras inte 

vidare i trafikstrategin.  
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De stora energivinsterna med spårburen trafik behöver redovisas.  

 

Målområde 9 om godstransporter behöver kompletteras med målsättningar om spårburen 

trafik.  

 

Buller och avgaser behandlas inte i tillräcklig grad.  

 

För att fånga upp allmänhetens kunskaper och engagemang inom hållbara transporter anser vi 

att tre nya samrådsforum behöver bildas. Ett råd för gångtrafik, ett för cykeltrafik och ett för 

kollektivtrafik.  

 

Strategin borde behandla flygresandet och Norrköpings flygplats. Naturskyddsföreningen 

anser att flyget kan slopas i Norrköping av bland annat klimatskäl. Det skulle också innebära 

stora förutsättningar för hur stadens östra delar kan planeras och utvecklas.  

 

Kommentar: Trafikstrategin är ett strategiskt dokument som inte kan gå in i detalj på 

alla områden. I samrådshandlingen finns det stycken om både luftmiljö och buller under 

strategikapitlet Staden och människan. Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras 

inte vidare i trafikstrategin. 

Kommentar: Flygtrafik hanteras inte i trafikstrategin. Synpunkten hanteras inte vidare. 

Kommentar: Att initiera, driva och leda dessa tre samrådsforum samt hantera de 

synpunkter som inkommer är för tillfället inte ett uppdrag inom 

Samhällsbyggnadskontoret. Synpunkten hanteras inte vidare inom trafikstrategin men 

skickas vidare till kontorets ledningsgrupp.  

Kommentar: Målområde 9 inkluderar en riktning på samhällsbyggnadskontorets 

planering för godstrafik som ligger i linje med synpunkten. Att specificera 

formuleringen ytterligare skulle göra målområdet för detaljerat för att ingå i 

trafikstrategin. Nuvarande formulering: ”Anpassa infrastruktur och regleringar för ökad 

andel hållbara godstransporter – Målområdet innebär att transport och omlastning ska 

ske på rätt plats, vilket leder till att godstransporter blir mer effektiva och hållbara”. 

Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

Kommentar: Spårväg pekas ut på starka stråk där det anses fördelaktigt att trafikera med 

spårväg istället för buss. Resandeunderlaget är avgörande då investeringskostnaden för 

spårväg är högre än för buss. Frågor kopplat till energiförbrukning för de olika 

fordonstyperna hanteras inte inom ramen för trafikstrategin vilket innebär att synpunkten 

inte hanteras vidare.    
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I samband med beskrivningen av de tre faserna i cykelplanering nämns Amsterdam och 

Köpenhamn som nått tredje fasen. Det vore intressant att nämna svenska städer, av jämförbar 

storlek med Norrköping, som kommit långt i omställningen till hållbara transporter.  

 

Norrköpings koncentrerade stadskropp där alla kan nå centrum på cykelavstånd gör att vi har 

givna förutsättningar för att bli bäst i landet med bra hållbar planering. Detta borde beskrivas i 

strategin, för att motivera till mer satsningar på cykling.  

 

Avgaser och buller har tappats bort i cykelavsnittet trots den stora betydelsen för hälsan. Att 

det dör tiofalt fler av luftföroreningar än i trafikolyckor bör framgå. Stoft från däck och 

vägbana nämns men ordet bilavgaser saknas i texten. 

 

De stora bilvägarna där huvuddelen av befintliga huvudcykelnätet går enligt nuvarande plan 

är barriärer och även olämpliga för trafiksäkerheten. Cykelplanen som beslutades 1999 ledde 

till utbyggnad av cykelvägar direkt intill biltrafik med de högsta avgasutsläppen i staden. 

Cykelvägar i uppförsbackar intill bilvägar ger upp till tio gånger högre upptagning av avgaser 

genom den ökade andningen.  

 

 

Kommentar: Luftmiljö och buller hanteras i strategikapitlet om staden och människan, 

vilket innebär att synpunkten anses vara tillgodosedd. Synpunkten hanteras inte vidare i 

trafikstrategin. 
 

Kommentar: I trafikstrategin beskrivs att Norrköping är i första steget av presto-

modellen vilket innebär att cykelplaneringen bör prioritera säkerhet och genhet framför 

bekvämlighet och attraktivitet. För städer som kommit längre i sin cykelplanering ges 

högre prioritering för bekvämlighet och attraktivitet. Detta innebär att Norrköping måste 

börja med att skapa ett säkert och gent cykelnät. Planeringsunderlag som togs fram för 

20 år sedan anses vara daterade. Med anledning av detta hanteras synpunkten inte vidare 

i trafikstrategin. 

Fortsatt arbete: Exempel på svenska städer som uppnår den tredje nivån av 

cykelplanering läggs till i granskningshandlingen.   

Kommentar: Den kompakta stadskroppen är en förutsättning för konceptet med 15-

minuterstaden som trafikstrategin nämner och förespråkar. Synpunkten anses vara 

tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin. 
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En cykelbro över Motala ström vid Rododendrondalen anser vi är olämplig eftersom den 

skulle störa landskapet kring strömmen. Det begränsade behovet i sekundärnätet står inte 

heller i proportion till den höga byggkostnaden.  

 

En strategi för GC-banor på landsbygden borde också formuleras.  

 

Tydliga önskemål från kommunen behöver ställas till Trafikverket som är väghållare på 

landsbygdsvägarna. Kommunen bör sluta delfinansiera cykelvägar där Trafikverket är 

väghållare då det är dem som är ansvariga för alla trafikslag på sitt vägnät.  

 

Naturskyddsföreningen saknar en markering av den planerade GC-vägen från Marby till 

Sidus utefter Bråviken, norr om Bråvikens golfbana. En stor brist är även att den inte planeras 

byggas ut till Djurön, (utan bara till Sidus).  

 

Buss-slingan in runt Ljunga kommer dras in och Ljungabor hänvisas till planerad 

pendelparkering med hållplats vid Dagsbergs Brink, där Djurövägen ansluter till 

Arkösundsvägen. Det kräver att en GC-bana byggs in i Ljunga längs Furingstadvägen fram 

till Örsätersvägen där man sedan kan gå/cykla inne i villaområdet och även nå förskolan. 

Furingstavägen är smal och saknar vägren.  

 

Kommentar: Vid ett genomförande så kommer hänsyn tas till närmiljön och berörda 

instanser kommer att ges möjlighet att yttra sig. Med anledning av detta hanteras 

synpunkten inte vidare i trafikstrategin. 

Kommentar: Dialog med Trafikverket gällande utpekanden och finansiering sker inte 

inom ramen för trafikstrategin. Cykelvägar som pekas ut längs Trafikverkets vägar 

hanteras genom att lyftas in i länstransportsplanen där finansieringen avgörs. Synpunkten 

inte vidare i trafikstrategin. 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att uppdateras med ett ställningstagande 

gällande utveckling av gång- och cykelbanor på landsbygden.   

Kommentar: Sträckan som nämns i kommentaren klassas som lokalnät och är därför inte 

utritad. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Synpunkten avser linjedragning vilket ligger inom Östgötatrafikens 

ansvarsområden. Den kommer att skickas vidare till Östgötatrafiken. Gång- och 

cykelbana längs Furingstadvägen ägs av Trafikverket, behovet är lyft, Östgötatrafiken 

och Trafikverket ansvarar för frågan. Synpunkten hanteras därmed inte vidare i 

trafikstrategin.  

 



34 (73) 

 

  
 

Samarbetet mellan Östgötatrafiken och kommunen borde vara bättre.  

 

Nyligen föreslog Östgötatrafiken att stomlinjer mellan tätorterna ska trafikeras med buss, trots 

att det skulle bli mer ekonomiskt att trafikera dem med duospårvagnar. Det innebär att man nu 

inte har råd med busstrafik på linjer med glesare trafik. 

 

Det har nyligen gjorts en olämplig förändring av kollektivtrafiken som rör bussen från 

Smedby. Efter förändringen är det svårt för Smedbyborna att ta sig till Mirum och 

vårdcentralen i Hageby.  

 

Strategin borde redovisa att spårväg har lägre årskostnader jämfört med buss på huvudlinjerna 

där resandeunderlaget är stort. Det beror bland annat på att spårvagnar har längre livslängd, 

lägre personalkostnader, lägre energikostnad och högre kapacitet.  

 

Strategin behöver behandla hur resandet med kollektivtrafik ska ske från Resecentrum till 

Söderköping, Valdemarsvik och en kustlinje söderut.  

Kommentar: Det finns i nuläget samverkansmöten på tre nivåer inom 

tjänstemannaorganisationen där kollektivtrafiken diskuteras med Östgötatrafiken och 

Region Östergötland. Det finns ett politiskt forum som Region Östergötland kallar 

samtliga kommuner till, dock inget där endast Norrköpings kommun deltar. Frågan 

hanteras i den löpande verksamheten och kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Att trafikera med duospårväg anses inte aktuellt inom angiven planperiod. 

Däremot finns möjligheter att utöka spårvägen inom Norrköping. Gällande de 

ekonomiska förutsättningarna kopplat till de olika fordonstyperna så är de beroende av 

hur många resenärer som nyttjar kollektivtrafiken. Investering i spårväg kräver ett högt 

förväntat antal resenärer.  Synpunkten kommer inte att hanteras vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Synpunkten avser linjedragning vilket ligger inom Östgötatrafikens 

ansvarsområden. Därmed hanteras synpunkten inte vidare i trafikstrategin. Den kommer 

att skickas vidare till Östgötatrafiken.  

 

Kommentar: Spårväg pekas ut på starka stråk där det anses fördelaktigt att trafikera med 

spårväg istället för buss. Resandeunderlaget är avgörande då investeringskostnaden för 

spårväg är högre än för buss. Frågor kopplat till kostnader för de olika fordonstyperna 

hanteras inte inom ramen för trafikstrategin vilket innebär att synpunkten inte hanteras 

vidare.    

 

Kommentar: Östgötatrafiken ansvarar för hur trafikering ska ske mellan regionens 

kommuner. Trafikstrategin föreslår vissa åtgärder på sträckan ut från Norrköping som 

underlättar för pendling till regionens södra delar. Synpunkten kommer inte att hanteras 

vidare i trafikstrategin.  
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Johannisborgsbron borde förses med spår och en sträckning förberedas för en kustlinje.  

 

 

Vi anser att bilvägarna inte behöver byggas ut. Det står att en ringled ska stärkas för att 

avlasta övriga vägnätet i staden. Ökad framkomlighet för bilar leder till ökad biltrafik vilket 

kan innebära att vägnätet blir överdimensionerat.  

 
 
Kungsgatan borde stängas av för genomfart för biltrafik. Trafiken kan gå över Riksbron i 

stället.  

 

Visionsbilden för stadshuvudgator med bland annat uteserveringar är inte förenlig med en 

hållbar stad. Det föreslås att lokala målpunkter och stadsliv ska stå i fokus på huvudgator för 

bil. Tvärtom ska målpunkter och vistelseytor för stadslivet i första hand lokaliseras till 

huvudstråk för gång, cykel och spårväg centralt genom stadsdelarna. 

Kommentar: Trafikering på Johannisborgsbron föreslås ske med buss vilket anses vara 

det mest lämpliga alternativet för denna sträcka. Gällande kustlinje så ansvarar 

Östgötatrafiken för vilka sträckor som ska trafikeras. Önskemålet om en kustlinje skickas 

vidare till Östgötatrafiken.  

 

Kommentar: Ett av åtgärdsförslagen i strategin för biltrafik är att framkomligheten för 

biltrafiken ska reduceras på Bergsbron. Ett genomfartsförbud ligger i linje med 

åtgärdsförslaget. Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i 

trafikstrategin. 

 

Kommentar: Syftet med visionsbilen är att visa hur huvudnätet för biltrafik ska 

utformas innanför ringleden. Gatorna utformas för att minska genomfartstrafiken och 

anpassas efter stadens gestaltning där 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. Stadshuvudgatan innehåller även 

huvudstråk för gång, cykel och kollektivtrafik. Visionsbilen anses inte gå emot en 

hållbar stad därmed hanteras synpunkten inte vidare i trafikstrategin. 

 

Fortsatt arbete: I dagens läge bedöms ringleden behövas för att flytta biltrafik som idag 

åker genom delar av staden där andra trafikslag behöver prioriteras. Vid en utbyggnad 

av ringleden är det dock viktigt att säkerställa att kapaciteten på ringleden inte blir så 

hög att den leder till inducerad trafik. I samband med en utbyggnad av ringleden krävs 

även begränsningar för biltrafiken innanför ringleden. Utöver kapacitetsbegränsningar är 

det också viktigt att få Norrköpingsborna att göra medvetna resval. Ett förtydligande 

gällande detta kommer att inkluderas i granskningshandlingen. 
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Strategin saknar en redovisning av befintliga och framtida spår för godstrafik. Det är mycket 

angeläget att spår byggs till verksamhetsområden och att vårt välutbyggda industrispårnät 

behålls och underhålls. Omlastningspunkter för gods behöver utvecklas. 

Lindö villaägarförening 

Följande punkter är en sammanfattning av de synpunkter som inkommit under samrådstiden, 

hela yttrandet återfinnes i bilaga 16. 

 

Lindö Villaägareförening (LVF) har satt upp tio förslag efter en omfattande genomgång och 

efterforskning. Vi, Lindö villaägarförening har ett starkt stöd för förslagen och anser att de 

bör åtgärdas. 

 

o Extra väg till Lindö 

 

o Åtgärda farliga korsningar i Lindö 

o Rondell Lindövägen (Bergagatan/Kanalgatan) 

o Lindövägen 2-filig 

o Lindörondellen/Söderleden 2-filig 

 

o Ny cykelväg från Sjötullsgatan upp mot Kanalgatan och vidare efter kanalen fram till 

befintlig cykelväg vid Pampusvägen. 

 

Kommentar: Samtliga punkter gäller utformningsfrågor på en detaljerad nivå vilket inte 

inkluderas i trafikstrategi. Synpunkten och underliggande material kommer att skickas 

vidare till ansvarig avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: Önskad cykelväg finns utpekad i samrådshandlingen för trafikstrategin. 

Synpunkten anses därmed vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: I dagens läge ses inget behov av en ny alternativ väg. Lindövägen klarar 

av 18 000–20 000 fordon per dygn. Detta är ungefär det dubbla mot vad tidigare 

trafikmätningar har uppmätt. Räddningstjänsten har vid tidigare tillfällen uttryckt att de 

inte ser några problem med att komma fram på Lindövägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt 

finns heller inga bekymmer om en större olycka skulle ske då den befintliga vägen är 

tillräckligt bred för räddningstjänsten. Frågan har hanterats genom medborgarförslag och 

hanteras inte vidare i trafikstrategin.  
 

 

Kommentar: Hantering av industrispåren ingår inte inom uppdraget för trafikstrategin 

vilket innebär att synpunkten inte hanteras vidare inom arbetet.  
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o Det bör anläggas tillräckligt många parkeringsplatser så att alla boende i 

flerbostadshus också får tillgång till parkeringsplatser för sina bilar, utanför 

gatuområdena. 

 

o En expresslinje med buss direkt till resecentrum 

o En busslinje med flera hållplatser väl utspridda i området 

o Spårvagnslinje till Lindö 

 

Cykelfrämjandet 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 17. 

 

Ska man nå dessa mål är det av yttersta vikt att cykeln och cyklingen är och blir ett prioriterat 

transportslag som i sin tur leder till att staden når en hög nivå av attraktivitet och 

välbefinnande då befolkningen kan använda cykeln som sitt prioriterade transportmedel till 

skola, arbete, handel, fritids- och sociala aktiviteter. 

 

Eftersom barnperspektivet också ska lyftas in i synsättet är det av yttersta vikt att detta 

implementeras i infrastrukturplaneringen. Särskilt i bostadsområden med en hög andel av barn 

och ungdomar samt vid förskolor, skolor, kulturskolor, fritidsanläggningar och idrottsplatser.  

Kommentar: Syftet med trafikstrategin är att förankra prioriteringsordningen och 

fastställa tydliga ställningstagande för att förbättra attraktiviteten för cyklisterna i 

Norrköping. Synpunkten anses därmed tillgodosedd.  

Kommentar: Synpunkter gällande linjedragning och utbud för busstrafik hanteras av 

Östgötatrafiken. Synpunkten kommer att sickas vidare till Östgötatrafiken men hanteras 

inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Enligt riktlinjer för parkering ska parkering för boende ske på 

kvartersmark. I många fall kan p-normen justeras ner om fastighetsägaren kan 

tillhandahålla andra lösningar som tillgodoser behovet. Eftersom fastighetsägarna själva 

hanterar sitt parkeringsbehov på kvartersmark så hanteras inte synpunkten vidare i 

trafikstrategin. 

 

Kommentar: Önskad spårväg finns utpekad i samrådshandlingen för trafikstrategin. 

Synpunkten anses därmed vara tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att uppdateras med fokus på barnperspektivet 

med hjälp av genomförd barnperspektivsanalys. Utöver det kommer behovet av 

samplanering gällande infrastruktur i samband med lokalisering av skolar att belysas.   
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Återinför sopsaltningen som vinterväghållning.  

 

Satsning på cykelutbildning i skolor.  

  

Kommentar: Synpunkten innehåller ett förslag på åtgärd som skulle kunna genomföras 

för att öka barn och ungdomars förutsättningar att cykla. Synpunkten anses ligga utanför 

Samhällsbyggnadskontorets ansvarsområde samt vara för detaljerad för trafikstrategin. 

Synpunkten skickas vidare till Utbildningskontoret.  

Kommentar: I strategin för cykel framgår att drift och underhåll av huvudnätet för 

cykeltrafik ska prioriteras före biltrafik och upprätthålla hög kvalitet året runt. Vilken 

metod som används för att säkerställa hög kvalitet ingår inte i Trafikstrategin. 

Synpunkten hanteras inte vidare.  
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Politiska partier som inkommit med synpunkter på förslaget till 
tematiskt tillägg: 

Moderaterna 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 18. 

 

En grön och tillgänglig stad är viktig för att öka kvalitén för både boende, näringsliv och 

besökare. Men för att får vardagen att gå ihop måste tillgänglighet även definieras utifrån 

fortsatt god tillgänglighet till och inom staden även med bil. Centrum med tillhörande utbud 

är till för alla invånare och därför måste det vara enkelt för de som bor utanför citykärnan att 

ta sig till centrum. Det ställer krav på att centrum även måste vara tillgängligt för de som 

måste välja bilen. 

 

 

Att alltid prioritera gångtrafikanter i centrum kommer att försämra tillgängligheten till staden 

för många människor. 

 

Staden kan inte ses som en enda målpunkt. Staden har många stora och viktiga 

målpunkter som även framöver måste vara tillgängliga för arbetstagare och 

studenter. 

 

 

Kommentar: Att erbjuda en god tillgänglighet till och inom staden för biltrafik och att 

samtidigt eftersträva en minskad andel bilresor innebär en målkonflikt. Trafikstrategins 

ambition är att ge utrymme för samtliga trafikslag men på ”rätt” plats. Detta innebär en 

ökad yta för gående och cyklister i centrum. Som bilist kommer möjligheten att åka in 

till staden att finnas kvar, precis som möjligheten att parkera i de centrala 

parkeringshusen, här förespråkas effektiv parkering i form av parkeringshus under mark 

eller med flera våningar. Synpunkten kommer inte att hanteras vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Samtliga resor börjar och slutar med att människor går. En prioritering av 

gångtrafiken kommer därför att påverka många människor. Många kommer att få bättre 

och utökade miljöer att röra sig inom. En prioritering av gående kan innebära att övriga 

trafikslag får anpassa sin hastighet till de gåendes villkor, det kan ta längre tid att ta sig 

fram med exempelvis bilen, men möjligheten att ta sig fram kvarstår. Synpunkten 

kommer därmed inte hanteras vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Det finns många olika målpunkter inom staden och ställningstagandet 

gäller att resor kan ske till staden men att resor genom staden kan undvikas. 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. Synpunkten kommer inte att hanteras vidare i 

trafikstrategin. 
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Då kollektivtrafik och service försämras på landsbygden kommer bilen även fortsatt 

vara mycket viktig för pendling och för att nå affärer, service, rekreation och 

arbetsplatser. Att förvänta sig att människor ska ställa bilen utanför staden för att 

där byta till kollektivtrafik gynnar inte ett hela resande perspektiv och riskerar att fortsatt styra 

människor bort från centrum och mot externa handelsområden. 

 

Det saknas en strategi för att skapa förutsättningar för att utveckla ladd-infrastruktur inom 

staden. 

 

Strategin bygger till stor del på att flytta inverterings- och driftspengar från gator för 

biltransporter till gång och cykel. Detta är inte hållbart då båda infrastrukturerna behövs nu 

och även i framtiden och de behöver hålla en hög nivå. 

 

Kommentar: Trafikstrategin möjliggör för intermodala resor genom att peka ut infarts- 

och pendlarparkeringar. Trafikstrategins ambition är att förbättra möjligheterna att resa 

hållbart in till kommunens centrala delar. Det innebär dock inte att möjligheten att ta 

bilen in till staden kommer att försvinna. Synpunkten kommer inte att hanteras vidare i 

trafikstrategin. 

 

Kommentar: Enligt avgränsning i projektplanen hanteras inte drivmedelsfrågan i 

trafikstrategin. ” Frågan om omställning till förnybara drivmedel ingår inte heller i 

trafikstrategin, dessa frågor hanteras istället inom energiplanen. Trafikstrategin har till 

syfte att främja resande med hållbara transportslag, vilket indirekt gynnar 

användningen av förnybara drivmedel, men trafikstrategin avgränsas till att inte föra 

någon diskussion gällande vilken typ av drivmedel som ska användas i Norrköping. I 

och med införandet av den nationella kvotplikten kommer inblandningen av förnybara 

drivmedel i fossila drivmedel att stegvis öka de kommande åren.” Synpunkten kommer 

inte hanteras vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: En stor del av de budgetmedel som finns i dagsläget läggs på gator för 

biltransporter. För att öka attraktiviteten för de aktiva trafikslagen, gång och cykel krävs 

en ökad budget för dessa. Hur budgeten fördelas är en politisk fråga men om Norrköping 

ska nå uppsatta mål i översiktsplanen och energiplanen samt främja miljömålen och de 

globala målen, krävs en ökad budget för dessa trafikslag.  
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Kollektivtrafiken och dess kommande utveckling måste styras mer utifrån kommunens 

prioriteringar och behov. Kommunen värnar om god tillgänglighet för hela kommunen och 

rimliga restider för att ta sig från en del av kommunen till en annan. 

 

Parkering för både cykel och bil är en viktig förutsättning för att skapa en trygg och 

tillgänglig stad. Moderaterna anser det måste vara möjligt för de som bor centralt att ha 

tillgång till åtminstone en parkeringsplats/hushåll inom rimligt avstånd från bostad samt att 

olika serviceställen såsom affärer och andra företag ska kunna erbjuda besökare parkering 

inom rimligt avstånd. 

 

Strategin har arbetats fram under en av de största påfrestningar i samhället som vi upplevt. 

Covid-19 har satt hela samhällets normalläge på prov och arbets-, pendel-och resandemönster 

har kraftigt förändrats. Folk har uppmanats att inte åka kollektivt, att undvika trängsel och i 

stor utsträckning använda bil till de resor som behöver göras. Det saknas en reflektion kring 

detta i strategin. 

Miljöpartiet 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter, hela yttrandet återfinnes i bilaga 19. 

 

I inledningens avsnitt ”Vision och styrande dokument” nämns bara Vision 2035, 

översiktsplanen och Energiplanen. ”Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköping” 

från 2017 har relevanta riktlinjer direkt för hållbar trafikstrategi som borde redovisas som 

politiskt beslutad utgångspunkt för förslaget till Trafikstrategi för Norrköping.  

 

  

Fortsatt arbete: Avsnittet omvärldsspaning utökas med information om hur Covid-19 har 

påverkat sättet vi reser till granskningshandlingen.  

 

Fortsatt arbete: Inriktningsdokumntet för miljöpolitiken i Norrköping läggs till som 

underlag i granskningshandlingen.  

 

Kommentar: Det är viktigt att Regionen, Östgötatrafiken och Norrköpings kommun har 

gemensamma mål och arbetar mot en attraktiv kollektivtrafik i hela Norrköping. Det är 

Regionens politik som styr över kollektivtrafiken och där finns möjligheter för 

kommunens politiker att nå en bättre samverkan. Att öka framkomligheten för 

kollektivtrafiken är ett av trafikstrategins målområden. Trafikstrategin kommer att 

fungera som rådgivande underlag för Regionen och Östgötatrafiken. Synpunkten 

kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin.   

 

Kommentar: Frågor gällande parkeringsnormen i Norrköping hanteras i Riktlinje för 

parkering. Synpunkten kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin.   
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Följande har meddelat inga erinringar eller att man avstår från att 
svara: 

Svarat men inga synpunkter: 

o Försvarsmakten 
o MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
o LVF – Luftfartsverket  
o Sjöfartsverket 

 

Inte svarat 

Följande mottagare ingick i sändlistan för samrådshandlingen av trafikstrategin och anses 

därmed ha fått information om handlingen och dess innehåll.  

o Fortifikationsverket  

o Riksantikvarieämbetet  

o Katrineholms kommun  

o Oxelösunds kommun  

o Region Sörmland  

o Valdemarsviks kommun  

o Byggnads‐ och miljöskyddsnämnden Norrköpings kommun 

o Hyresbostäder i Norrköping AB 

o Kommunala Lantmäterikontoret Norrköpings kommun 

o Kultur‐ och fritidsnämnden Norrköpings kommun 

o Norrköping Airport AB Norrköpings flygplats 

o Norrköping Spårvägar AB Norrköpings kommun 

o Norrköpings Hamn AB 

o Samhällsplaneringsnämnden Norrköpings kommun 

o Tekniska nämnden Norrköpings kommun 

o Norrköping Science Park 

o Centerpartiet 

o Feministiskt initiativ 

o Kristdemokraterna 

o Liberalerna 

o Socialdemokraterna Norrköping 

o Sverigedemokraterna Östergötland 

o Vänsterpartiet 

o Östra Husby Vägförening 

o Kolmårdens VF 

o Skärblacka Vägförening 

o Kimstad VF 

o Åby-Jursla VF 

o Svärtinge vägförening 

o Ljunga Villasamhälle SMF 

o Bygdegårdarnas Riksförbund Östergötland 

o Entomologiska Föreningen i Östergötland 
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o DHR, De Handikappades Riksförbund 

o Fastighetsägarna MittNord 

o Fältbiologerna 

o Hela Sverige ska leva Östergötland 

o Kimstad Norsholms Hembygdsförening 

o Miljöförbundet Jordens Vänner Norrköping 

o Riksförbundet M 

o Norrköpings Företagsgrupp 

o Norrköpings Idrottsförbund 

o PRO Norrköping 

o SPF Seniorerna Östgötadistriktet 

o Svenskt Näringsliv i Norrköping 

o Östergötlands Idrottsförbund 

o Botrygg AB 

o Fastighets AB L E Lundberg 

o Företagarna Norrköping 

o Heimstaden 

o HSB Östra 

o Klövern AB 

o LRF kommungrupp 

o Nyköping – Östgötalänken AB c/o Nyköpings kommun 

o Riksbyggen 

o Rikshem AB 

o Östsvenska handelskammaren 

o Logistikia  

o Transportföretagen  
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Fokusgrupper gällande parkering, godstrafik och näringsliv 

Under arbetet med trafikstrategin har fokusgrupperna varit ett sätt att diskutera 

planhandlingen med olika aktörer med utökad kompetens och koppling till vissa frågor, detta 

har varit givande för det fortsatta arbetet. I denna del sammanfattas de diskussioner som förts 

tillsammans med förslag på det fortsatta arbetet.  

Godstrafik 

I fokusgruppen för godstrafik ingår fem externa aktörer, Alfredson Transport AB, 

Alltransport i Östergötland AB, Econova AB, Postnord TPL AB, Stadium AB, som 

representerar branschen i Norrköping samt en kommunal tjänsteperson från 

Näringslivsavdelningen. Gruppen har haft två möten under samrådstiden. Gruppen har haft 

möjlighet att diskutera handlingen, lämna in eventuella synpunkter och delta på en workshop 

kopplat till var leveransmöjligheterna behöver bli bättre samt vilken typ av fordon som hör 

hemma var.   

 

Behov av ökad framkomlighet i öster har lyfts upp under gruppens diskussioner. Förslaget 

från aktörerna i gruppen är att investera i en ny östlig förbindelse, Norrleden.  

 

Händelö är ett expansivt område med stort in- och utflöde. Det behövs bättre infrastruktur för 

att klara av en utveckling av området. Det är problematiskt för trafik som kommer från söder, 

trafik från norr har inte lika stora bekymmer. 

 

Det saknas säkra uppställningsplatser i kommunen vilket ökar risken för stöld. I 

trafikstrategin används begreppet ”Rastplats” dessa två begrepp har olika betydelse och 

innebörd. Finns dock behov av båda, även om säkra uppställningsplatser lyftes upp mer. 

Under ett av gruppens möten genomfördes en kartövning där det gavs möjligheter att peka ut 

önskade uppställningsplatser. 

 

Fortsatt arbete: Markreservatet för Norrleden läggs till i kartan för godstrafik i 

granskningshandlingen.   

 

Fortsatt arbete: Granskningshandlingen kompletteras med nya platser för säker 

uppställning samt att begreppet rastplats byts ut till säker uppställningsplats.  

 

Kommentar: Händelöleden skulle innebära ett bättre flöde mot E4:an vilket skulle 

underlätta för södergående transporter. I och med att Händelöleden är utpekad i kartan för 

godstrafik så anses synpunkten hanterad.  
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Vid strategiska utpekande av nya verksamhetsområden bör det säkerställas att dessa fungerar 

tillsammans med redan etablerade verksamheter samt att eventuella problemknutar löses 

innan utökad etablering kan ske.  

 

Syftet med att förespråka mindre fordon måste framgå tydligare. Samtliga medlemmar i 

fokusgruppen uttrycker att en stor lastbil kan vara bättre än många små och att det beror på 

vilka förutsättningar som finns på platsen. Vissa transporter kan ske med mindre fordon men 

det är viktigt att inte omöjliggöra transporter med större lastbilar. Dessa kan exempelvis köras 

på fossilfritt drivmedel för att minska miljöpåverkan. Genom att genomföra vissa leveranser 

under natten kan större lastbilar användas vilket skulle minska trängseln under dagtid. Det 

finns tysta fordon som skulle bidra till minimala störningar.  

 

Det finns intresse av att jobba med någon typ av samlastningscentral men deltagarna i 

gruppen tror inte att det finns någon initial betalningsvilja utan tror att det är kommunen som 

måste starta upp ett sådant projekt och få det på rullning.   

I de centrala delarna av Norrköping finns ett behov av bra lossningszoner. Flera av de ytor 

som har använts plockas bort för att användas till annat. Under ett av gruppens möten 

genomfördes en kartövning där det gavs möjligheter att peka ut önskade lossningszoner.  

 

Last mile transporter behöver hanteras på ett bättre sätt. Det kan finnas vissa juridiska 

bekymmer kopplat till detta men branschen måste jobba med dem frågorna. Under mötet kom 

det upp innovativa förslag på hur dessa skulle kunna lösas med mobila hubbar.  

 

Fortsatt arbete: Ställningstagandet gällande fordonsstorleken för gods har förtydligats 

till granskningshandlingen.  

 

Fortsatt arbete: Text gällande mobilitetshubbar och framtidens typer av godsleveranser 

kommer att ses över för att vägleda kommande arbete med att införa innovativa last mile 

leveranser.  

 

Kommentar: Utpekanden av nya verksamhetsområden är en fråga som hanteras i den 

kommunövergripande översiktsplanen och inte i detta tematiska tillägg. Synpunkten 

skickas vidare till ansvarig enhet på Samhällsbyggnadskontoret och hanteras inte vidare i 

trafikstrategin.  

 

Kommentar: Arbete med att utveckla en samlastningscentral är på en detaljerad nivå 

som inte ingår trafikstrategin. Synpunkten hanteras inte i trafikstrategin men kommer att 

skickas vidare till ansvarig avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: Lossningszoner hanteras inte i trafikstrategin men synpunkten kommer att 

skickas vidare till ansvarig avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret.  
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Parkering 

I fokusgruppen för parkering ingår tre externa aktörer, Magnentus, Lundbergs fastigheter 

samt Castellum, som representerar fastighetsägare i Norrköping. Gruppen har haft två möten 

under samrådstiden. Gruppen har haft möjlighet att diskutera handlingen, lämna in eventuella 

synpunkter gällande parkering och förutsättningar för parkering i framtiden. Vid det andra 

mötet deltog representanter från Hyresbostäder och Apcoa för att presentera deras arbete med 

att etablera olika typer av hubbar där flera funktioner samlas på samma plats för att skapa 

mervärde för närområdet. I denna del sammanfattas de diskussioner som förts tillsammans 

med förslag på det fortsatta arbetet. 

 
Finns egentligen mycket parkering, men problemet är att hitta parkeringen och ta sig dit. 

Krävs mer än dagens parkeringsledningssystem som gissningsvis inte används av många. P-

ledning är bra för att få parkören till p-anläggning, men har mer med hänvisning av trafiken 

att göra. Det behöver generellt bli enklare för bilisten att hitta rätt. Saknar kommunikation 

från E4 in till city och som också visar möjlighet till parkering.  

 

Det finns olika beteenden och behov hos olika typer av besökare – olika behov för bilburna 

och andra besökare (gång- cykel och kollektivtrafik). Bilburna besökare stannar kanske ofta 

längre och köper större varor.  

 

Sommargågata blir ett intressant inslag i staden och bör följas upp och diskuteras. Vill skapa 

trevliga gågator, men vill att bilen samspelar med gående.  

 

Fortsatt arbete: Vikten av ett heltäckande parkeringsledningssystem kommer förtydligas 

i granskningshandlingen av trafikstrategin.  

.  

 

Kommentar: Parkeringsledningssystem från E4 anses inte nödvändigt då bilisten först 

följer hänvisning mot centrum varpå parkeringsledningssystemet fortsätter att hänvisa till 

närmsta parkering. Vid infartsleder och vid framtida mobilitetshubbar kan information 

om tillgängliga parkeringsplatser i centrum förekomma för att motivera att bilisten byter 

färdmedel och fortsätter resan med kollektivtrafik eller annan mobilitetstjänst. 

Synpunkten kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Trafikstrategin hanterar inte köpbettende men alla besökare ska ha tillgång 

till stadens utbud oavsett vilket trafikslag som används för att komma till området. 

Människan tillika besökaren ska stå i fokus framför vilket färdmedel som används. 

Synpunkten kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: Detaljeringsgraden är för hög för att hanteras i trafikstrategin. Denna 

synpunkt kommer att skickas vidare till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret. 
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E-handel minskar antal parkörer samtidigt behöver fastighetsbolagen i Norrköping jobba 

mycket med att få tillbaka kunder. Så fort spenderad tid i verksamhetslokalerna (butikerna) 

ökar, ser vi ett ökat behovet av parkering.  

 

Säkerheten i parkeringshusen är viktig och behöver stärkas. 

 

Närhet för bilister till butiker är viktigt, men gående behöver prioriteras för att skapa en 

attraktiv stadsmiljö. Enkla infarter för att komma in i staden för att slippa trafikproblem. 

Viktigt att kunna nå innerstaden för alla och då är bilparkering viktig.  

 

Bilparkering är ett viktigt konkurrensmedel för fastighetsägarna av kontorslokaler. 

Hyresgästerna önskar möjlighet för sina anställda att parkera bilen vid kontoret.   

 

Reglering av bilens framkomlighet och reglering av parkering (avgifter etc.) blir på bekostnad 

av stadens handelsperspektiv, besöksperspektiv och näringslivsperspektiv.  

 

Kommentar: Enligt riktlinjer för parkering ska parkering för hyresgäster ske på 

kvartersmark. I många fall kan p-normen justeras ner om fastighetsägaren kan 

tillhandahålla andra lösningar som tillgodoser behovet. Eftersom fastighetsägarna själva 

hanterar sitt parkeringsbehov på kvartersmark så hanteras inte synpunkten vidare i 

trafikstrategin. 

 

Kommentar: Reglering av parkeringsavgift är det mest effektiva sättet att minska 

attraktiviteten att besöka staden med bil. Människan tillika besökaren ska stå i fokus 

framför vilket färdmedel som används. Synpunkten kommer inte hanteras vidare i 

trafikstrategin 

 

Kommentar: Trafikstrategins ambition är att ge utrymme för samtliga trafikslag men på 

”rätt” plats. Detta innebär en ökad yta för gående och cyklister i centrum. Som bilist 

kommer möjligheten att åka in till staden att finnas kvar, även om framkomligheten 

begränsas på vissa håll. Även möjligheten att parkera i de centrala parkeringshusen 

behålls, här förespråkas effektiv parkering i form av parkeringshus under mark eller med 

flera våningar. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Eftersom fastighetsägarna själva hanterar sitt parkeringsbehov på 

kvartersmark så hanteras inte synpunkten vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: Detaljeringsgraden är för hög för att hanteras i trafikstrategin. Denna 

synpunkt kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin men skickas vidare till ansvarig 

avdelning på Samhällsbyggnadskontoret. 
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Tror inte att man kommer ställa bilen utanför staden och ta kollektivtrafik eller cykel in till 

stadskärnan 

 

 

Det efterfrågas flexiblare möjlighet för parkering på gator och torg där parkören endast betalar 

för den tid man står.  

 

Det finns en stor efterfrågan av elbilsladdning. Det finns redan idag en begränsning med 

ström och effekt i parkeringsanläggningarna  

 

Kommunens roll borde kunna vara att lokalisera platser för mobilitetshubbar samt att 

samverka med branschen. Fastighetsägarnas roll är att erbjuda tjänster på de platser där det 

behövs. Utgångspunkten är att samverka med och ta lärdom av andra kommuner som redan 

har lösningar. Exempelvis borde en mobilitetshubb etableras vid varje ”tull”. 

 

Cykelparkeringsplatser blir överbelamrade av både cyklar och elsparkcyklar. Finns önskemål 

om att lokalisera fler platser för cykelparkering samt en utökning av antalet platser vid 

cykelparkeringarna. Cykelparkering efterfrågas men har enligt fastighetsägarna låg 

Fortsatt arbete: Mobilitetshubbar pekas ut på flera platser i granskningshandlingen.  

 

Fortsatt arbete: Texten om cykelparkering med fokus på yteffektiva och säkra 

parkeringsplatser kommer att utvecklas i granskningshandlingen. 

Kommentar: Trafikstrategins ambition är att förbättra möjligheterna att resa hållbart in 

till kommunens centrala delar. Det innebär dock inte att möjligheten att ta bilen in till 

staden kommer att försvinna. Synpunkten kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: Trafikstrategin föreslår att parkeringsavgifter och tidsregleringar ska 

användas för att anpassa utbudet och efterfrågan samt att riktlinjer för parkering 

uppdateras kontinuerligt. Denna synpunkt kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin 

men skickas vidare till ansvarig avdelning på Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Kommentar: Enligt avgränsning i projektplanen hanteras inte drivmedelsfrågan i 

trafikstrategin. ” Frågan om omställning till förnybara drivmedel ingår inte heller i 

trafikstrategin, dessa frågor hanteras istället inom energiplanen. Trafikstrategin har till 

syfte att främja resande med hållbara transportslag, vilket indirekt gynnar användningen av 

förnybara drivmedel, men trafikstrategin avgränsas till att inte föra någon diskussion 

gällande vilken typ av drivmedel som ska användas i Norrköping. I och med införandet av 

den nationella kvotplikten kommer inblandningen av förnybara drivmedel i fossila 

drivmedel att stegvis öka de kommande åren.” Synpunkten kommer inte hanteras vidare i 

trafikstrategin. 
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beläggning efter etablering. Öppna för tanken att använda bilparkeringsplatser till 

cykelparkering. Efterfrågar förslag på hur parkeringslösningar för cyklar kan vara yteffektivt. 

Det behövs en metod för att bevaka cykelparkeringen så att de upplevs som säkra. 

Näringsliv 

I fokusgruppen för näringsliv ingår sju externa deltagare, Norrköping handel, Föreningen 

Gamla stan i Norrköping, Fastighetsägarna, Näringslivsrådet, Lundbergs fastigheter, Mirum 

samt Ingelsta shopping, som representerar Näringslivet i Norrköping samt en kommunal 

tjänsteperson från Näringslivsavdelningen. Under samrådsperioden har fokusgruppen träffats 

vid två tillfällen. Under dessa möten har gruppen diskuterat handlingen, lämnat in synpunkter 

och ställt frågor till Östgötatrafiken. I denna del sammanfattas de diskussioner som förts 

tillsammans med förslag på det fortsatta arbetet. 

 

Skyltning kan förbättras för att tydliggöra rätt trafikslag på rätt plats, göra det enklare för 

bilister att hitta till parkeringshusen och för besökare att hitta till handelsområden.  

 

 

Tillgänglighet och framkomlighet oavsett trafikslag är viktigt för att besökare ska kunna ta sig 

till mötes- och handelsplatser i centrum och ytterområdena. 

 

Trygghetsaspekten är viktigt att arbeta vidare med då det är en nyckelfaktor för en attraktiv 

miljö, både i staden och i de externa handelsområdena. Biltrafik kan bidra till en känsla av 

trygghet. Att arbeta med orienterbarhet och social kontroll som tas upp i trafikstrategin ansågs 

positivt. I sammanhanget lyftes även att fastighetsägare kan bidra genom att arbeta med 

grönstrukturen.  

Fortsatt arbete: Vikten av ett heltäckande parkeringsledningssystem kommer förtydligas 

i granskningshandlingen av trafikstrategin.  

 

Kommentar: I de flesta fall är samtliga målpunkter tillgängliga med flera olika 

trafikslag. Möjligheterna att nå en målpunkt med gång, cykel och kollektivtrafik behöver 

bli mer attraktiva medan framkomligheten för bil i vissa fall blir sämre. I och med att 

samtliga trafikslag kommer ha möjlighet att ta sig till sin målpunkt anses synpunkten 

hanterad. 

 

Kommentar: Trafikstrategin lyfter upp trygghet som en viktig aspekt kopplat till 

människans plats i staden. Mer konkreta åtgärder kopplat till detta ligger på en annan 

detaljeringsnivå och kommer inte att tas med i trafikstrategin.   

 

Kommentar: Skyltning och vägvisning hanteras på en mer detaljerad planeringsnivå 

inom samhällsbyggnadskontoret varpå synpunkten hänvisas vidare till ansvarig enhet på 

samhällsbyggnadskontoret och kommer inte att tas med i trafikstrategin.  
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Elsparkcyklar, elcyklar och annan mikromobilitet i höga hastigheter behöver hanteras. Var 

dessa ska köra samt vem som har företräde behöver tydliggöras.  

 

 

Om framkomligheten för biltrafiken försämras måste det finnas bra och säkra cykelvägar samt 

goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Gruppen framförde också att det är viktigt att 

inte förbjuda bilen.  

 

15-minutersstaden innebär negativa konsekvenser för näringslivet om kommunen arbetar för 

hårt med konceptet.  

 

Det finns behov av en ringlinje för att på ett effektivt sätt kunna ta sig till de externa 

handelsområdena med kollektivtrafiken. Det behövs också fler knutpunkter än Resecentrum 

och Söder tull samt fler hållplatser för att möjliggöra för samtliga åldersgrupper att åka 

Fortsatt arbete: Konceptet 15-minutersstaden innebär att en person ska kunna gå eller 

cykla till det mest nödvändiga i vardagen på 15-minuter. Näringslivet bedöms inte 

påverkas negativt eftersom utbudet i de yttre tätorterna och stadsdelarna fortfarande 

kommer vara begränsat. I staden finns potential för konceptet att fungera mer i sin 

helhet vilket skulle främja näringslivet i staden, då människor på ett hållbart och 

tidseffektivt sätt kan nå stadens utbud. I trafikstrategin behandlas inte utbudet utan 

enbart infrastrukturen. 15-minutersstaden och konceptets koppling till behovet av gen 

infrastruktur kommer tydliggöras till granskningshandlingen.   

 

Kommentar: Genom att ta yta från bilen kan cyklisterna och kollektivtrafikfordonen få 

större yta i staden. Genom att öka ytan för dessa trafikslag förbättras förutsättningarna 

för trafikslagen. Detta innebär att det blir mer attraktivt att använda cykeln medan bilens 

attraktivitet minskas. Bilen kommer fortfarande kunna ta sig in till staden, men 

framkomligheten kan försämras på vissa sträckor. Synpunkten kommer inte att hanteras 

vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Synpunkter gällande nya linjedragningar kommer skickas till 

Östgötatrafiken och dialog kommer föras gällande en framtida ringlinje. Infrastrukturen 

som behövs för en ringlinje pekas ut i kartan för kollektivtrafik. Synpunkten kommer inte 

att hanteras vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Frågor kopplat till företrädesregler för olika fordonstyper hanteras inte 

inom ramen för trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig avdelning inom 

samhällsbyggnadskontoret.  
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kollektivt. Förbättrad kollektivtrafik till Himmelstalundsområdet ses som en viktig åtgärd för 

att minska biltrafiken, då många föräldrar skjutsar sina barn till området idag.  

 

För att arbeta med barnperspektivet gavs förslag på att implementera mer lekfullhet i den 

offentliga miljön, exempelvis målade cykelbanor.  

  

Fortsatt arbete: Genomförd barnperspektivsanalys ger konkreta förslag på hur 

barnperspektivet kan förbättras. Granskningshandlingen uppdateras enligt denna för att 

förbättra barnperspektivet.  
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Sammanfattning av inkomna synpunkter via mail 

Under samrådstiden har det varit möjligt att lämna in synpunkter via epost. Synpunkterna har 

anonymiserats, sammanfattats och grupperats utifrån om de berör gångtrafik, cykeltrafik, 

kollektivtrafik, biltrafik, hållbart resande eller övrigt.  

Gångtrafik 

Följande är en sammanfattning av inkomna synpunkter gällande gångtrafik.  

 

Inför tak över trottoarer på populära gångstråk. 

 

Vid byggnationer och avstängningar bör biltrafiken ledas om istället och låt de mest 

väderskyddade trafikanterna ta omvägarna så höjs säkerheten för fotgängarna. 

 

 

Säkerhet betyder förlängning, åtminstone för en fotgängare. Det gena som det skrivs om i 

trafikstrategin kan man glömma. 

 

Varken under- eller överbyggnader är önskvärda. 

 

Kommentar: Att införa tak på gångstråk är en utformningsfråga. Ett strategiskt 

ställningstagande kring detta anses inte aktuellt och synpunkten kommer inte att hanteras 

vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: I strategin för gång anges att en nyckelfaktor för ökad gångtrafik är genhet 

förutsatt att gångvägen kan utföras på ett trafiksäkert sätt. Principen är att planera för ett 

gent gångnät som görs trafiksäkert, inte tvärt om. Synpunkten hanteras inte vidare i 

trafikstrategin.  

 

Kommentar: Utgångspunkten är alltid att utforma en trafiksäker passage i plan. Vissa 

platser är dock svåra att utforma på ett trafiksäkert sätt utan en planskildhet, i dessa fall är 

planskilda passager den bästa lösningen. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: I avsnittet för cykel står följande: ”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.” Synpunkten anses därmed tillgodosedd och hanteras inte vidare i 

trafikstrategin.  
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Gående verkar vara lågt prioriterade vid vinterunderhåll. 

 

 

 

Önskemål om att lägga till nya gångvägar till följande platser: 

o Ica Klockaretorpet 

o Mellan bostadsområdet på kvartersmark och Gustaf Janzens rondell 

 

Förslag på nya länkar för gångtrafik anges nedan: 

o Trestegsgatan och Skarphagsleden 

o Ektorpsgatan och Klingsbergsgatan 

 

En del gångbanor inskränks av att affärsmännen sätter ut reklamskyltar av metall - mitt i 

gångbanan. 

Cykeltrafik 

Följande punkter är en sammanfattning av inkomna synpunkter gällande cykeltrafik.  

 

Inför regelbundna förekommande pop-up-verkstäder för cykel. 

 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin uppdateras med ett ställningstagande kopplat till 

vägunderhåll för gående, uppdateringen gäller drift och underhåll över hela året. 

 

Kommentar: Länkarna skulle klassas som lokalnät och hanteras därmed inte i 

trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig avdelning inom 

Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Fortsatt arbete: För gångtrafik läggs föreslagna länkar till i granskningshandlingen: 

 Trestegsgatan och Skarphagsleden 

 Ektorpsgatan och Klingsbergsgatan 

 

 

Kommentar: Synpunkten hanteras i Riktlinje för markupplåtelse och tillgänglighet. 

Synpunkten hanteras därmed inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Synpunkten är för detaljerad och kommer inte att hanteras vidare i 

trafikstrategin. 
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Tydligare skyltning vid olika typer av passager för cyklister samt informationsskyltar till 

cyklister för att informera om deras skyldigheter i trafiken. 

 

Vid exploatering av nya områden marknadsförs cykeln, men sen finns inget fungerande och 

trafiksäkert nät. 

 

Ta chansen vid asfalteringsarbetena att låta en del av gatan bli cykelväg. 

 

Arkösundsvägen och Tingstad (som passerar Lundby) är mycket smal. Bör göras bredare. 

 

Kungsgatans cykelbanor är obefintliga pga att där finns restaurangernas uteplatser. 

 

Utformningen av cykelpassager i kommunen tar inte hänsyn till cyklisters behov.  

 

Bättre cykelmöjlighet längs Gamla Övägen. 

Kommentar: Synpunkten är för detaljerad och kommer inte att hanteras vidare i 

trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig avdelning inom 

Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Fortsatt arbete: Förtydliga vikten av att koppla samman ny cykelinfrastruktur med 

befintlig samt utveckla och förbättra befintlig infrastruktur. Text kring detta läggs till i 

granskningshandlingen av trafikstrategin. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret försöker synkronisera förändringar av 

gatusektionen med inplanerade asfalteringar på de platser där det är möjligt. Synpunkten 

hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: Synpunkten skickas till Trafikverket då de är ansvarig väghållare för 

sträckorna. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

 

Fortsatt arbete: Ett ställningstagande gällande förhållningssätt för prioritering av 

framkomlighet förbi de platser där uteserveringar etableras, förtydligas i 

granskningshandlingen av trafikstrategin. 

 

Kommentar: Utformningsfrågor är för detaljerade och kommer inte att hanteras vidare i 

trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig avdelning inom 

Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Kommentar: Sträckan är utpekad i samrådshandlingen. Synpunkten anses vara 

tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin. 
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Önskemål om ny cykelväg längs med Marmorbruksvägen. 

 

Önskemål om en cykel- och gångväg behövs från Ljunga, Furingstad, (Tåby), Tingstad och 

avtagsvägen till Styrstad . 

 

Planera in ett gång- och cykelstråk längs Bråviken från Östra Promenaden till Lindö, 

Abborreberg och Marby. 

 

Önskemål om att bredda Djurövägen och bygg en cykelbana mellan Marby och Djurön. 

Kollektivtrafik 

Följande punkter är en sammanfattning av inkomna synpunkter gällande kollektivtrafik.  

 

Fler stopp för tåget i Åby samt mellan Norrköping och Linköping. Exempelvis Norsholm och 

Eksund. 

 

Endast tillåta buss på något segment på Kungsgatan och leda biltrafik till parallellgator som 

även får farthinder. Skulle leda till att fler väljer att åka runt. 

 

Kommentar: Sträckan ligger utanför trafikstrategins geografiska avgränsning. 

Synpunkten kommer inte att hanteras vidare i trafikstrategin. 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att uppdateras med ett ställningstagande 

gällande utveckling av gång- och cykelbanor på landsbygden.   

Kommentar: Sträckan skulle klassas som lokalnät eller med rekreation som huvudsakligt 

syfte och hanteras därför inte vidare i trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till 

ansvarig avdelning inom samhällsbyggnadskontoret för vidare hantering.   

Kommentar: Sträckan som nämns i synpunkten klassas som lokalnät och är därför inte 

utritad. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin, men skickas vidare till ansvarig 

avdelning på samhällsbyggnadskontoret. 

 

Kommentar: Frågan hanteras inte vidare i trafikstrategin men skickas vidare till ansvarig 

enhet på Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: Synpunkten går i linje med trafikstrategin och anses vara tillgodosedd. 

Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig 

avdelning på Samhällsbyggnadskontoret för att planera ett genomförande.  
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Dåliga kollektivtrafikförbindelser på Kungsgatan. 

 

Bättre monitorer vid Söder tull för att visa information om avgångar. 

 

Bygg mer spårvägar, gärna så snabbt som möjligt. Bygg även Spårväg till Söderköping. 

 

I följande punktlista redovisas synpunkter avseende kollektivtrafikens utbud och 

linjedragning.   

o Inför en busslinje till Linköping från Ingelsta som samlar upp resande från Åby, 

Jursla och Svärtinge 

o Reducering av hållplatser ger längre totala resor även om restiden på bussen 

minskar 

o Missnöjd över att busslinje på Strandvägen läggs ner 

o Reducering av hållplatser längs med Vilbergsgatan försvårar för äldre 

o Bussarna kör för snabbt förbi Jursla 

o Ny busslinje inom Ingelstaområdet för att möjliggöra att inte ha bil i området 

o Använd Söderleden för snabbare resor mellan de södra och norra stadsdelarna 

o Planera synkningen mellan tåg och buss bättre så att dessa inte går samtidigt 

o Önskar ökat utbud på linje 3 på kvällen 

  

Kommentar: Trafikstrategin föreslår ökad framkomlighet för kollektivtrafik på 

Kungsgatan på bekostnad av biltrafik. Detta skulle i sin tur möjliggöra för en bättre 

trafikering av kollektivtrafik längs Kungsgatan. Synpunkten anses vara tillgodosedd och 

hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

Kommentar: Frågan är för detaljerad för att hanteras inom trafikstrategin men skickas 

vidare till ansvarig avdelning på Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: Trafikstrategin pekar ut ett flertal nya spårvägssträckningar vilket 

möjliggör byggnation på sikt. Spårväg till Söderköping är utpekat som markserverat men 

ett genomförande ligger utanför planperioden för trafikstrategin. Synpunkten anses vara 

tillgodosedd och hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: Synpunkter gällande utbud och linjedragning ligger inom Östgötatrafikens 

ansvarsområde. Synpunkterna hanteras inte i trafikstrategin men kommer att skickas 

vidare till Östgötatrafiken.   
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Hållbart resande 

Följande punkter är en sammanfattning av inkomna synpunkter gällande hållbart resande.  

 

Förklara hur resor sker till Linköping på bästa sätt från områden som Svärtinge, Åby, Jursla, 

Skriketorp. Hur sker resor från ytterområden till Stockholm efter att Ostlänken upprättats? 

  

Viktigt att framkomlighet för bil kvarstår för att möjliggöra bilpendling till tåget.  

 

Placera informationsskyltar om hälsofördelar med aktiva resor vid förskolor samt skyltar om 

tidsvinster av att inte åka på Kungsgatan.  

 

Kunskapshöjande åtgärder gällande regler för cykel. 

 

Observera omfattning av cyklister som cyklar på trottoar. 

 

Bättre samplanering med lokalplanering av skolor. Nedläggning/flytt av skolor måste synka 

med GC-nät.  

 

Kommentar: Synpunkten föreslår åtgärder på en detaljerad nivå vilket inte hanteras i 

trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: Uppföljning av olovlig trafik på trottoarer hanteras inte inom 

trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: Synpunkten föreslår åtgärder på en detaljerad nivå vilket inte hanteras i 

trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Fortsatt arbete: Trafikstratgin belyser behovet av samplaneringen gällande infrastruktur i 

samband med lokalisering av skolor.  

 

Fortsatt arbete: Ett förtydligande läggs till gällande hur kombinationsresor kan användas 

för att utföra regionala resor på ett hållbart sätt.  

Fortsatt arbete: Ett förtydligande läggs till gällande hur kombinationsresor kan användas 

för att utföra regionala resor på ett hållbart sätt.  
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Ökade möjligheter att arbeta hemifrån leder till minskat resande. 

 

Folkhälsoperspektivet måste få stå i centrum i prioriteringen av trafikslag, och att vi måste 

låta finansieringen av infrastruktur spegla de mål och visioner som beslutats på regional och 

kommunal nivå. 

 

Inför vandrande eller cyklande skolbussar för att minska bilanvändningen kopplat till 

skolorna. 

 

Kom på ett nytt namn för Mobility Management, ingen som förstår vad det är. 

 

Minska antalet resor per person. 

 

Nämn vikten av löpande samverkan med regionen. 

 

Fördjupa ambitionerna med stationsnära stadsbyggnad. 

Kommentar: Mobility Management är ett vedertaget begrepp som går ut på att främja 

hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder 

och beteenden. Begreppet kommer inte att justeras i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Trafikstrategin är ett strategiskt dokument som hanterar ställningstagande 

kopplat till påverkansarbete. Specifika åtgärder som kan användas fastställs inte inom 

denna detaljeringsnivå. Förslaget skickas vidare till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Fortsatt arbete: Ett förtydligande gällande samhällsutveckling i stationsnära lägen 

kommer att läggas till i granskningshandlingen.   

 

Fortsatt arbete: Trafikstratgin inkluderar arbetet med att minska resebehovet i 

beskrivningen av fyrstegsprincipen. Vikten av arbetet med att tillgodose behov utan att 

resor behövs ska förtydligas i granskningshandlingen av trafikstrategin. 

 

Fortsatt arbete: Samverkan med Region Östergötland är viktigt för att lyckas med 

genomförandet av trafikstrategin och för att gå i linje med trafikstrategins målområden. 

Vikten av kontinuerlig samverkan kommer förtydligas i granskningshandlingen. 

Fortsatt arbete: Trafikstratgin inkluderar arbetet med att minska resebehovet i 

beskrivningen av fyrstegsprincipen. Vikten av arbetet med att tillgodose behov utan att 

resor behövs ska förtydligas i granskningshandlingen av trafikstrategin. 

 

Fortsatt arbete: Ett förtydligande gällande folkhälsans betydelse i koppling till 

prioriteringen av trafikslagen kommer att göras till granskningshandlingen.   
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I omvärldsspaningen nämns inte delningsekonomi och delade mobilitetstjänster. Dessa 

tjänster kan minska mobilitetsfattigdom och sociala barriärer. 

Biltrafik 

Följande punkter är en sammanfattning av inkomna synpunkter gällande biltrafik.  

 

Det har inkommit synpunkter som rör hastigheter, framkomlighet, genomfartstrafik, 

trafiksäkerhet samt utformningsfrågor på specifika platser.    

 

Vad hände med Jordbroleden som planerades för att sammankoppla E51-Gamla Ö-vägen och 

E4? 

 

Johannisborgsleden behövs för att få en bättre trafikmiljö i staden. Arbetet bör inledas så snart 

som möjligt.  

 

Fortsatt arbete: Eftersom delade mobilitetstjänster kan bidra till en ökning av hållbart 

resande så har samhällsbyggnadskontoret generellt en positiv inställning till detta. 

Exempel på hur samhällsbyggnadskontoret kan stimulera delningstjänster kommer att 

förtydligats i granskningshandlingen av trafikstrategin.  

 

Kommentar: Samtliga inkomna synpunkter gällande utformningsfrågor och regleringar 

är på en detaljerad nivå vilket inte inkluderas i trafikstrategi. Synpunkterna kommer att 

skickas vidare till ansvarig avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: I strategidelen för biltrafik finns ett reservat för en ny länk utpekad för 

trafik mellan Gamla Övägen och E4:an. Synpunkten anses vara tillgodosedd och hanteras 

inte vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: I strategidelen för biltrafik finns en kommande länk för 

Johannisborgförbindelsen. Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram en 

detaljplan för att möjliggöra genomförandet. Synpunkten anses vara tillgodosedd och 

hanteras inte vidare i trafikstrategin. 
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Satsa inte pengar på att begränsa bilen i city, underlätta för ett ökat antal bilar eftersom det nu 

är många begränsningar. Försämra inte heller tillgängligheten för bilen i city. 

 

Vi vill inte ha E4a breda cykelbanor i centrum. Vi vill ha biltrafik som flyter på. 

 

Inför trafikvett i undervisning på förskola. 

 

Byggs ringleden ut för biltrafik måste kapaciteten i centrala staden tydligt begränsas. 

 

Hela bilvärlden ställer om till elbilar, den negativa miljöpåverkan kommer minimeras. 

 

 

Kommentar: Syftet med trafikstrategin är att öka attraktiviteten för gång, cykel och 

kollektivtrafik, vilket innebär att infrastrukturen görs tillgänglig för fler människor. Att 

underlätta för bilen innebär att ytorna i staden används på ett ineffektivt sätt samt att 

utvecklingen då går emot kommunala, regionala, nationella samt globala mål. Som bilist 

kommer möjligheten att åka in till staden att finnas kvar. Synpunkten hanteras inte 

vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Detta hanteras i strategikapitlet för biltrafik under nyckelfaktorer för att 

lyckas: ”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.” Synpunkten 

anses vara beaktad.  

 

Kommentar: Enligt den prioriteringsordning som föreslås i trafikstrategin så ska 

framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikfordon vara överordnad bilens 

framkomlighet. För att uppnå detta behöver yta ibland tas från biltrafiken vilket kan 

innebära en minskad framkomlighet. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Miljöpåverkan är endast en av flera negativa aspekter med bilen. Även om 

samtliga bilar drivs på fossilfritt bränsle så tar bilen stor plats i gaturummet samt att 

däcken river upp partiklar från asfalten. I och med detta finns ett behov av att reducera 

andelen resor som sker med bil. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Synpunkten innehåller ett förslag på åtgärd som skulle kunna genomföras 

för att öka barn och ungdomars förutsättningar att cykla. Synpunkten ligger utanför 

Samhällsbyggnadskontorets ansvarsområde och anses ha för hög detaljeringsgrad för 

trafikstrategin. Synpunkten skickas vidare till utbildningskontoret.  
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Självkörande fordon kommer att förändra hur vi använder bilen. Kanske släpper bilen av 

människan i city och parkerar utanför stan eller så parkeras bilen på en mindre yta då igen 

behöver kliva ur bilen.  

 

 

Planskilj hela cykelnätet från biltrafiken så att biltrafiken kan flyta på utan onödiga stopp. 

 

Bränslen och fordonseffektivitet som är viktiga delar i omställningen till fossilfritt 

transportsystem behandlas inte i strategier och åtgärdsförslag 

 

 
 

 

  

Kommentar: I projektplanen finns en avgränsning kopplat till drivmedelsfrågan. 

”Frågan om omställning till förnybara drivmedel ingår inte heller i trafikstrategin, 

dessa frågor hanteras istället inom energiplanen. Trafikstrategin har till syfte att 

främja resande med hållbara transportslag, vilket indirekt gynnar användningen av 

förnybara drivmedel, men trafikstrategin avgränsas till att inte föra någon diskussion 

gällande vilken typ av drivmedel som ska användas i Norrköping. I och med införandet 

av den nationella kvotplikten kommer inblandningen av förnybara drivmedel i fossila 

drivmedel att stegvis öka de kommande åren.” med anledning av detta kommer 

synpunkten inte att hanteras i trafikstrategin. 

Kommentar: Att planskilja trafikslagen på detta sätt skulle kräva omfattande åtgärder i 

infrastrukturen, dessa skulle vara både ytkrävande och kostsamma. Synpunkten hanteras 

inte vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: En strategi för självkörande fordon är inte aktuell förrän självkörande 

fordon blir ett vanligt inslag i fordonsflottan. Synpunkten hanteras inte vidare i 

trafikstrategin.  
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Sammanfattning av inkomna synpunkter i Storymap – Tyck till! 

 

Under samrådstiden har det varit möjligt att lämna in synpunkter via den digitala tjänsten 

”Tyck till!” i vår den digitala samrådshandlingen (Storymap). Dessa synpunkter har lämnats 

med hjälp av att klicka på en kartbild för att placera sin kommentar. Den som lämnat en 

synpunkt har då har möjlighet att visa vart (geografiskt) synpunkten hör hemma. Totalt har 

259 synpunkter kommit in denna väg. I detta avsnitt sammanfattas synpunkterna under 

respektive trafikslag, i bilaga 20 finns samtliga synpunkter tillsammans med en kartposition.  

Gångtrafik  

För att förbättra förutsättningar för gående i Norrköping önskas fler ytor där gående är 

separerade från andra trafikslag. Detta kan göras på olika sätt men ett förslag på lösning är att 

utöka trottoarerna på lokalnätet. Utöver detta finns också önskemål om att införa flera 

gångfartsområden i staden.  

 

 

Flertalet av synpunkterna som inkommit för gångtrafiken handlar om upplevda barriärer samt 

behovet av utökade och förbättrade passagemöjligheter runt om i kommunen.  

Barriärer som förekommer bland inkomna synpunkter:  

o Norra Promenaden 

o Kungsgatan  

o Finspångsvägen 

o Ingelstagatan 

o Ingelstaområdet 

o Norra och södra Himmelstalund 

o Bergslagsvägen i Skärblacka 

o Spårvägen i Sandtorp/Klockaretorpet 

o Spårvägen i Hageby 

 

Stråk med behov av bättre passagemöjligheter som förekommer bland inkomna synpunkter:  

o Brådgatan – Sandgatan 

o Himmelstalund – Folkparken 

o Himmelstalund – Pryssgården 

Kommentar: Trafikstrategin lyfter upp separering av gående under strategin för 

gångtrafiken och att detta kan göras på olika sätt, exempelvis att införa trottoarer på de 

lokalgator som saknar detta. Gående kan också få liknande förutsättningar som övriga 

trafikslag vid gångfartsområden, placering av dessa behöver ske genomtänkt och det 

behöver finnas rätt förutsättningar för att skapa en trafiksäker miljö. Placering och 

utformning hanteras i mer detaljerade planer och samhällsbyggnadsprojekt. Utformning 

av gatumiljön, exempelvis gångfartsområde, bredd på trottoarer och liknande frågor 

kräver en för hög detaljeringsnivå för att hanteras i trafikstrategin. Synpunkten hanteras 

inte vidare i trafikstrategin. 
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Motala ström är en attraktiv del av vår stad och det har kommit in önskemål om att förbättra 

möjligheterna att promenera runt Motala ström. 

 

Trafiksäkerhetsbrister, brister i drift och underhåll samt gångvägar som saknar belysning har 

lyfts fram under samrådet.  

Det finns ett behov av att se över en koppling mellan Abborreberg och Pampusvägen, det har 

även lyfts fram platser där anslutningen till hållplatser för kollektivtrafiken bör ses över. 

Utöver detta har det identifierats platser som saknar god anslutning för gående.  

Fortsatt arbete: Barriärer med koppling till spårvägsnätet läggs till i 

granskningshandlingen.  

Kommentar: Ett av målområdena i trafikstrategin är att minska effekten av våra 

barriärer vilket har stark koppling till den här typen av synpunkter. Majoriteten av de 

inkomna synpunkterna gällande barriärer syftar till barriärer som redan är utpekade i 

samrådshandlingen. Inkomna synpunkter gällande förbättrade passagemöjligheter gäller 

antingen redan utpekade planerade planskildheter eller passagepunkter i plan. 

Passagepunkter i plan är för hög detaljeringsnivå för att hanteras i trafikstrategin och 

kräver inte utpekande i översiktsplan för att upprätta.  

Kommentar: Promenadstråken runt Motala ström har varierad karaktär beroende på 

sträcka. Även om många Norrköpingsbor använder stråket runt Motala ström för 

pendling så är det huvudsakliga syftet med stråket rekreation. På några sträckor 

förekommer två parallella stråk där det går att gå eller cykla med högre komfort och på 

vissa sträckor består stråket av en stig som inte är upplyst. Tack vare sin varierade 

karaktär kan inte stråket runt Motala ström ses som ett huvudstråk. De delar där det är 

lämpligt att hålla en god standard inkluderas i huvudnätet för gång men övriga delar 

klassas som lokalnät eller rekreationstråk som inte inkluderas i trafikstrategin. 

Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

Kommentar: Synpunkter som handlar om trafiksäkerhet på specifika platser, avsaknad 

av belysning samt bristande drift eller underhåll kommer att skickas vidare till ansvarig 

avdelning på Samhällsbyggnadskontoret. 

Kommentar: Behov av gångkoppling mellan Pampusvägen och Abborreberg samt 

behovet av anslutningsvägar till kollektivtrafiken skickas vidare till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret.  
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Under samrådet har följande synpunkter på kartmaterialet inkommit:  

o På Nyköpingsvägen pekas en GC-väg ut som befintlig men som borde ligga som 

utveckling. Den utritade sträckan finns ej i dagsläget 

o Femöresbron saknas 

Cykeltrafik 

Inkomna synpunkter lyfter behov av förbättrade eller nya cykellänkar. Synpunkterna gäller 

platser där Norrköpings kommuninvånare ser ett behov av förbättrade cykelmöjligheter. 

Inkomna sträckor listas nedan: 

 

Önskemål om cykelväg på följande platser har inkommit: 

o Norrköping – Skärblacka  

o Norrköping – Kimstad  

o Norrköping – Svärtinge  

o Norrköping – Djurön  

o Norrköping – Händelö  

o Vrinnevi -  Södra Norrköping (Öbonäs med flera)  

o Sylten – Oxelbergen  

o Ljusfors Mårn – Skärblacka  

o Odalgatan 

o Gamla Övägen 

o Strandvägen 

o Norrköpings Hamn (Öhmansterminalen) – Lindö  

 

Sträcka som saknar utpekade cykellänkar: 

o Smedby/Rambodal – Styrstad/Lundby 

 

 

 

Fortsatt arbete: Kartan kommer justeras till granskningshandling för att hantera inkomna 

synpunkter. Nyköpingsvägen och femöresbron justeras. 

 

Kommentar: De önskade länkarna pekas ut i befintlig samrådshandling. Synpunkten 

anses därmed tillgodosedd.  

 

Kommentar: En cykelväg som ansluter mellan Smedby/Rambodal – Styrstad/Lundby är 

inte aktuell utifrån dagens förutsättningar. Frågan om bebyggelseutveckling hanteras i 

revidering av översiktsplanen vilket kan innebära förändringar på ställningstagandet. 

Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  
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Sträckor där det inkommit synpunkter men som inte kommer beaktas på grund av lågt behov: 

o Ljuga och Arkösundsvägen 

o Norrköping – Torsjöanstalten  

 

Det har inkommit ett antal synpunkter kopplat till möjligheten att passera vissa plaster och 

barriärer. Av dessa synpunkter gäller vissa en utökad användning av cykelöverfarter, 

trafiksäkerheten vid passager på specifika platser medan en del av synpunkterna innehåller 

förslag på nya planskildheter. Plaster där en ny planskildhet föreslås listas och kommenteras 

nedan nedan:  

o Ingelsta 

 

o Östra Promenaden 

 

o Jurslavägen 

 

o Händelö – Lindö  

 

Av de inkomna synpunkterna framgår det att det finns ett visst missnöje med vägunderhållet 

på gång- och cykelbanor under vinterhalvåret.  

 

Kommentar: Vissa av de inkomna synpunkterna gäller sträckor som inte är aktuella att 

peka ut som kommande cykelstråk då behovet bedöms lågt eller för att de geografiska 

förutsättningarna bedöms försvåra en etablering.  

 

Kommentar: Denna synpunkt kommer att skickas vidare till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret och hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

Kommentar: Planskildhet pekas ut i samrådshandlingen, synpunkten anses därmed 

tillgodosedd och kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin.  

Kommentar: Barriäreffekten av Östra promenaden kommer att minska i samband med 

kommande förändring av utformningen. Synpunkten anses tillgodosedd och hanteras 

därmed inte vidare i trafikstrategin. 

 

Kommentar: Det finns ett parallellt stråk dit cykelresor hänvisas. Synpunkten anses 

därmed tillgodosedd och kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin.  

Kommentar: En koppling mellan Händelö och Lindö har geografiska förutsättningar 

som försvårar upprättandet, behov anses även låg vilket medför att synpunkten inte 

hanteras vidare i trafikstrategin.  
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Många av synpunkterna som inkommit gällande cykeltrafiken handlar om att öka 

framkomligheten för cyklisterna. Det finns önskemål om att bredda cykelvägarna, separera 

cyklisterna från gångtrafikanterna samt att testa lösningar som innebär enkelriktade 

cykelbanor eller att lägga cykelvägen i bilvägen för att ge en bättre överblicksbild för både 

cyklist och bilist. Det har även kommit in synpunkter kopplat till en översyn av nätet som 

behövs för att identifiera platser där cykelvägen plötsligt avslutas och leds in på en bilväg.  

 

 

Under samrådet har följande synpunkter på kartmaterialet inkommit:  

o Fler cyklister på St Persgatan än Hantverkaregatan, huvudnätet borde ligga där istället.  

o Flytta utritad cykelväg vid Smedby IP, den ligger över en pulkabacke.  

o Den utritade cykelvägen i södra delarna av Lindö har en orimlig placering, den bör 

dras om 

 

  

Fortsatt arbete: Hela St Persgatan inkluderas i huvudnätet för cykel i 

granskningshandlingen av trafikstrategin.  

 

Kommentar: I trafikstrategin hanteras gång och cykel separat från varandra. 

Ambitionen är att det kan ske förändringar av prioriteringen i befintlig infrastruktur 

vilket ger utökat utrymme för de aktiva resorna. Mått på cykelvägar samt hur de 

förläggs i gatumiljö är detaljfrågor som skickas till ansvarig avdelning på 

Samhällsbyggnadskontoret. Gällande synpunkten om behovet av en översyn av 

cykelnätet så är trafikstrategins roll att peka ut behovet av cykellänkar, efterföljande 

planer (cykelplanen) kommer att peka ut utformningen på de utpekade stråken och 

därmed hantera platser där det kan upplevas som att cykelvägen plötsligt tar slut. 

Synpunkten kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin men skickas vidare till 

ansvarig avdelning på Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Kommentar: Gällande cykelvägen vid Smedby IP och Lindö så är dem endast 

schematiskt inritade. Lokala anpassningar kommer att ske vid ett genomförande. 

Synpunkten kommer inte hanteras vidare i trafikstrategin. 

 



67 (73) 

 

  
 

Kollektivtrafik 

Många av de synpunkter som kommit in under samrådet handlar om kollektivtrafiken och då 

specifikt om dess utbud, linjedragningar och prissättningen, vilket är Östgötatrafikens 

ansvarsområde. Östgötatrafiken kommer att få ta del av samtliga synpunkter gällande 

kollektivtrafik som inkommit under samrådstiden. Utöver frågor kopplat till Östgötatrafikens 

ansvarsområden finns önskemål om spårvägsutbyggnad, bussars framkomlighet samt utökade 

tågtrafik.  

 

Det har kommit in önskemål om en fortsatt spårvägsutbyggnad samt förslag på utveckling av 

duospåväg till vissa platser. Aktuella platser/sträckor listas och kommenteras nedan: 

 

Spårvägsutbyggnad 

o Ingelsta 

o Åby/Jursla 

o Ljuralänken 

o Vrinnevi 

o Finspångsvägen 

 

o Vidablick – Ingelsta 

 

Önskemål om att trafikera med duospårvagn på följande platser: 

o Skärblacka – Finspång  

o Arkösundskusten 

 

Gällande busstrafiken har bussarnas framkomlighet lyfts och att det är viktigt att bussarna ska 

få plats på de gator de kör på samt att hinder och liknande bör undvikas för att underlätta 

framkomligheten.  

Kommentar: Ett av trafikstrategins målområden handlar om att öka framkomligheten för 

bussarna och spårvagnarna i Norrköping. Vi anser att dessa synpunkter går i linje med det 

förslag som är framtaget.  

 

Kommentar: Ovan nämnda spårvägssträckor finns utpekade i samrådshandlingen. 

Synpunkterna anses därmed tillgodosedda. 

 

Kommentar: Föreslagen spårvägssträcka är inte aktuell att peka ut i trafikstrategin då 

behovet anses för lågt. Synpunkter kommer inte hanteras vidare.  

 

Kommentar: Att trafikera med duospårväg anses inte aktuellt inom angiven planperiod. 

Däremot finns möjligheter att utöka spårvägen inom Norrköping. Synpunkten kommer 

inte att hanteras vidare i trafikstrategin.  
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Det har inkommit önskemål om en ny pendeltågsstation i Norsholm samt ett önskemål om att 

utöka tågtrafiken till Åby. 

Godstrafik 

Ett önskemål om att prioritera Norrleden framför Johannisborgsförbindelsen har inkommit.  

 

Det har inkommit önskemål om att minska godstrafiken längs med Finspångsvägen och 

Fiskebyvägen.  

 

I trafikstrategin pekas det ut ett nytt godsalstrande verksamhetsområde i Jursla. Det har 

kommit in frågor gällande hur detta kommer att påverka boendemiljön samt om det är rätt 

placerat i godskartan.  

 

 

Fortsatt arbete: Det kommande transportintensiva området i Jursla har ritats ut 

schematiskt och utan exakta gränser. Formen och omfattningen kommer att justeras i 

granskningshandlingen för att bättre passa det tänkta området samt för att inkludera 

område för masshantering.   

 

Kommentar: Tågtrafiken hanteras inte inom trafikstrategin vilket gör att dessa önskemål 

hanteras på annat håll. Region Östergötland har tagit fram en tågstrategisk målbild för 

tågtrafiken där trafik till Åby ingår, däremot finns inga planer på att trafikera en station i 

Norsholm.  

 

Kommentar: De två nämnda objekten har olika tidplaner och olika förutsättningar. 

Johannisborgsförbindelsen ligger redan med i aktuella planer medan Norrleden består av 

ett markreservat. Trafikstrategin tydliggör detta genom att peka ut båda objekten men 

med olika kategorisering utifrån tidsperspektiv. Synpunkten anses därmed tillgodosedd. 

 

Kommentar: Både Finspångsvägen och Fiskebyvägen ingår i det kommunala 

huvudvägnätet som är avsett för godstrafik. Vilket innebär att godstrafiken kommer att 

hänvisas till dessa vägar. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.    

 

Kommentar: Verksamhetsområdet och dess påverkan hanteras i detaljplanen för 

området. Synpunkter hanteras inte vidare i trafikstrategin.  
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Ett önskemål är att skapa en stor godshubb i centrum där man kan hämta paket och utföra 

andra ärenden ett annat är att man ser över upphängningsmöjligheterna och säkerställer att det 

respektive stadsdel har upphämtningsmöjlighet inom stadsdelen, detta för att minimera 

resebehovet med bil kopplat till upphämtningen.  

 

Behåll industrispåren och fokusera på mer spårburet gods 

Biltrafik 

Många av de inkomna synpunkterna gäller hastigheter på vägar, att trafikregler inte följs på 

specifika platser samt platser där det upplevs att trafiksäkerheten är låg.   

 

Framkomlighetsproblem på vissa platser har belysts under samrådet. Det har kommit in 

synpunkter på att det bör bli enklare för bilen att köra genom staden för att minska köerna. 

Exempelvis om att öka antalet filer för biltrafiken i rondeller som ofta orsakar köbildningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Fortsatt arbete: Trafikstrategin kommer att utöka information om och möjligheterna 

med mikroterminaler och hämtningsplatser för att kunna stötta denna typ av utveckling.  

Kommentar: En stor del av ansvaret ligger på branschen i denna fråga. Det är privata 

företag som styr vart de vill placera sina upphämtningsställen och sina leveransboxar. 

Aktörer söker sedan markupplåtelse eller bygglov för sina boxar.  

 

Kommentar: Synpunkter på denna detaljeringsnivå  hanteras inte i trafikstrategin. Dessa 

kommer att skickas vidare till ansvarig avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret.  

 

Kommentar: Enligt den prioriteringsordning som föreslås i trafikstrategin så ska 

framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikfordon överordnas bilens 

framkomlighet. Detta betyder att bilen kan behöva acceptera vissa trögheter i 

trafiksystemet då den tillgängliga ytan inte räcker till för att prioritera samtliga trafikslag. 

Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Hantering av industrispåren ingår inte inom uppdraget för trafikstrategin 

vilket innebär att synpunkten inte hanteras vidare inom arbetet.  
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Kopplat till parkering har det kommit in synpunkter som gäller brist på parkeringsplatser vid 

specifika målpunkter, i dessa fall vid privata butiker. Det har även inkommit en fråga gällande 

den stora markparkeringen (Spiran) som finns mitt i centrum där frågeställaren undrar varför 

en så stor yta nyttjas till markparkering.  

 

 

Utöver dessa frågor så har även behovet av pendlarparkering i Skärblacka lyfts fram.   

 

En synpunkt i motsatt riktning undrar vilket behov det finns av pendlarparkeringar när man 

kan åka bil hela vägen till sin målpunkt.  

 

 

Det har inkommit vissa synpunkter gällande utformning för redan befintliga vägar, plats för 

synpunkterna presenteras i listan nedan: 

o Trafikplats Jursla 

o Kungsängsleden 

o Söderköpingsvägen – Ljurarondellen  (planskild bilväg i tunnel) 

o Skarphagsleden i korsningen med Spjutgatan och Vagngatan 

o Infart till Hemköp i Lindö  

o Lindövägen i korsningen mot Bråviksvägen 

 

 

Fortsatt arbete: Placering av utpekade pendlarparkeringar kommer att ses över till 

granskningshandlingen.  

Kommentar: Norrköpings riktlinje för parkering anger att parkering i största möjligaste 

mån ska anges på kvartersmark, detta innebär att det är fastighetsägarens ansvar att 

anordna parkering på kvartersmark för att besökare till den lokala butiken. Gällande 

markparkeringen i centrum så är det en privat aktör som äger den marken vilket ger 

denna aktör nyttjanderätt. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.   

 

Kommentar: Denna typ av förslag kräver på en djupare detaljeringsnivå än 

trafikstrategin. Förslagen kommer att skickas vidare till ansvarig avdelning inom 

Samhällsbyggnadskontoret men hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Behovet av pendlarparkeringar är redan idag stort på vissa platser, 

exempelvis intill tågstationen i Kimstad, och det kommer att blir ännu mer efterfrågan 

när det ges mindre utrymme för bilen i de centrala delarna. Det är viktigt att det finns 

attraktiva kollektivtrafiklösningar eller goda möjligheter att gå eller cykla från 

pendlarparkeringen till sin målpunkt. I städer som ligger långt fram i sitt arbete med att 

öka de hållbara och aktiva trafikslagens plats i staden är pendlarparkeringar viktiga 

inslag för de som bor utanför de centrala delarna. Synpunkten hanteras inte vidare i 

trafikstrategin. 
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Trafikstrategin föreslår ett antal nya länkar som skulle koppla samman befintlig infrastruktur 

på ett sätt som skulle gynna stadens utveckling. Gällande utpekade reservatet för biltrafiken 

har det kommit in en synpunkt om att Vrinneviskogen inte bör ge utrymme för en ny bilväg.  

 

 

Frågan om Johannisborgsbrons nytta i jämförelse med Norrleden har också lyfts fram. Det har 

kommit in en synpunkt om att en ny billänk intill Sandbyhovsviadukten skulle vara bra. 

Utöver det har det kommit in synpunkter som anser att tänket med en ringled är bra.  

 

Flera av de synpunkter som gäller biltrafiken ser en begränsning av biltrafiken i de centrala 

delarna av Norrköping som något positivt. Möjligheten att använda Motala ström som en 

avgränsning lyfts fram, likaså att införa genomfartsförbud på Bergsbron. Det finns önskemål 

om att minska biltrafiken på Östra promenaden, Kungsgatan och Västgötegatan.  

 

Biltrafik bidrar i flera fall till bullerstörningar i dess omgivning. Det har inkommit önskemål 

om bullerplank i angränsning till E4:an och Riksväg 55.  

 

Kommentar: Planeringen för Johannisborgsförbindelsen pågår och en har en planerad 

byggnation i närtid. Norrleden har en annan tidplan och ligger längre in i framtiden. Av 

den anledningen ser vi behovet av att peka ut båda länkarna. Synpunkten om en ny länk 

intill Sandbyhovsviadukten anses tillgodosedd då den är utpekad i planhandlingen. 

Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin.  

 

Kommentar: Trafikstrategins målområden går i samma riktning som dessa synpunkter 

och ett konkret förslag som lyfts fram under åtgärdsförslagen i samrådshandlingen är att 

begränsa biltrafiken på Bergsbron. Västgötegatan är nu en cykelgata vilket ökar 

framkomligheten för cyklister och är en förändring som går i linje med trafikstrategins 

prioriteringsordning. Synpunkten anses därmed tillgodosedd och hanteras inte vidare i 

trafikstrategin. 

 

Kommentar: Det är ansvarig väghållare som ansvarar för att åtgärda de eventuella 

bullerstörningar som uppstår från vägen och hantering av detta sker i specifika ärenden. 

Trafikstrategin kan dock bidra till minskade bullerstörningar genom att främja 

användningen av gång, cykel och kollektivtrafik. Synpunkten hanteras inte vidare i 

trafikstrategin.  

 

Kommentar: Markreservatet för en ny länk avsedd för biltrafik genom Vrinneviskogen 

är ett långsiktigt utpekande som möjliggör en yttre ringled vid expansion av staden. 

Reservatet är en tunnel under naturreservatet och anses  inte påverka Vrinneviskogens 

kvaliteter. Reservatet kommer att ligga kvar i planhandlingen och synpunkten hanteras 

inte vidare.    
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Övrigt 

Finansiera Johannisborgsförbindelsen med infrastrukturavgift. 

 

Hantering av infrastruktur på gator som tillhör vägförening. 

 

Norsholms gårdsområde 188 ska bli räddningsövnings-fält RTÖG. Vilken påverkan får detta? 

 

Inkludera en kartbild med alla nät tillsammans. Varje nät kan vara en färg. 

 

Lägg till apotek i definitionen av målpunkt för gående. 

  

Kommentar: Förslaget är för detaljerat för att hanteras i trafikstrategin. Förslaget skickas 

vidare till ansvarig projektledare för Johannisbergsförbindelsen. 

 

Fortsatt arbete: Vid strategiska utpekanden i planhandlingen tas ingen hänsyn till 

väghållaransvar. Eventuella sträckor som pekas ut inom annans väghållarområde innebär 

markreservat. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till samtliga utpekade markreservat, 

oavsett väghållare. Ställningstagande kring detta förtydligas.  

Kommentar: Synpunkten har inte inkommit från RTÖG. Bedömningen är därmed att det 

inte påverkar trafikstrategin. Synpunkten hanteras inte vidare i trafikstrategin. 

 

Fortsatt arbete: Apotek läggs till som en viktig målpunkt för gående.  

Fortsatt arbete: Granskningshandlingen kompletteras med en kartbild som visar samtliga 

trafikslag tillsammans.   
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Bilagor 
Bilaga 1 – Länsstyrelsen 

Bilaga 2 – Skogsstyrelsen 

Bilaga 3 – E-on 

Bilaga 4 – Energimyndigheten 

Bilaga 5 – Trafikverket 

Bilaga 6 – Jernhusen 

Bilaga 7 – VTI 

Bilaga 8 – Region Östergötland 

Bilaga 9 – RTÖG 

Bilaga 10 – Nyköpings kommun 

Bilaga 11 – Linköpings kommun 

Bilaga 12 – Finspångs kommun 

Bilaga 13 – Söderköpings kommun 

Bilaga 14 – Nodra 

Bilaga 15 – Naturskyddsföreningen 

Bilaga 16 – Lindö Villaägarförening 

Bilaga 17 – Cykelfrämjandet 

Bilaga 18 – Moderaterna 

Bilaga 19 – Miljöpartiet 

Bilaga 20 – Inkomna synpunkter från Storymap 
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Samråd om tillägg till översiktsplan Trafikstrategi 
för Norrköping, Norrköpings kommun
Norrköpings kommun har översänt förslag till tillägg till översiktsplan – Trafikstrategi för 
Norrköping för samråd. Handlingarna består av Trafikstrategi för Norrköping, 
miljökonsekvensbeskrivning och sändlista.

Förslaget till Trafikstrategi för Norrköping syftar till att skapa ett tillgängligt och hållbart 
trafiksystem med god framkomlighet. Förslaget behandlar hela Norrköping med fokus på 
tätorter, staden och de prioriterade stråken som pekas ut i översiktsplanen. Trafikstrategin 
behandlar effekter omställning av trafiknätet, prioriteringsordning i planeringen och social 
hållbarhet.

Länsstyrelsens synpunkter

Allmänt och övergripande
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Norrköpings kommun upprättar en långsiktig 
Trafikstrategi för kommunen. Kommunen är medveten om de effekter trafiksystemets 
utformning ger för möjligheten att bygga ett hållbart samhälle. Länsstyrelsen anser att det är 
viktigt att strategin får ett genomslag i kommande planering. Utbyggnaden av Ostlänken är av 
stor betydelse för genomförandet av aktuella åtgärder. Länsstyrelsen anser att Ostlänken 
behöver synliggöras mer i planen, inte minst hur de föreslagna strategierna på lämpligt sätt ska 
samplaneras med etableringen av Ostlänken och nytt resecentrum.

Strategisk miljöbedömning
Länsstyrelsen anser att den strategiska miljöbedömningen/miljökonsekvensbeskrivningen 
tydligt beskriver och hanterar planens påverkan avseende relevanta faktorer. Länsstyrelsen 
understryker miljöbedömningens kommentarer om att de positiva konsekvenserna av planen 
är beroende av att strategin genomförs på avsett sätt.

Riksintressen enligt kap. 3 miljöbalken
Inom Trafikstrategins geografiska utbredningsområde förekommer flera riksintressen. 
Trafikstrategin behöver beskriva förekommande riksintressen, hur Trafikstrategin bedöms 
påverka dessa och kommunens ställningstagande. Det är delvis beskrivet i den strategiska 
miljöbedömningen men kan med fördel även nämnas i planbeskrivningen.
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Länsstyrelsen vill här också uppmärksamma att planen behöver belysa hur 
riksintresseanspråket för Ostlänken har beaktats vid utformning av förslaget.

Miljökvalitetsnormer
Kommunen anger att på ett övergripande plan ger trafikstrategin betydande positiva 
konsekvenser när det gäller möjligheten att förbättra miljökvalitetsnormer för buller och 
luftkvalitet liksom klimatpåverkan. För att uppnå positiva konsekvenser ställs dock stora krav 
på efterföljande planering och genomförande av enskilda infrastruktursatsningar. 
Länsstyrelsen delar denna bedömning. 

Kommunens åtgärdsprogram för luftkvalitet upphörde att gälla år 2015 och sedan dess görs 
endast åtgärder vid behov. I Trafikstrategin anges att från och med januari 2021 kommer 
kommunen att börja mäta halterna av kväveoxid (även kvävedioxid) igen för att säkerställa att 
nivåerna hålls under miljökvalitetsnormen vilket är bra. Enligt Naturvårdsverket har det visat 
sig att normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid är svårast att följa. Länsstyrelsen ser 
gärna att mätningarna kopplas till åtgärder för att minska halterna även när det gäller 
partiklar.

Mellankommunal samordning
Norrköping är en viktig nod för resande och pendling inom regionen. Länsstyrelsen anser att 
kommunen tydligare skulle kommentera möjligheten för hållbara resor och valmöjligheter vid 
pendling från andra kommuner. Det kan gälla kollektivtrafik hela resan, kombinationsresor 
samt möjlighet och behov av infartsparkeringar.

Länsstyrelsen har mottagit sändlista för planen och noterar att de närmast berörda 
kommunerna samt regionerna har fått information om och getts möjlighet att yttra sig om 
planen.

Allmänt och rådgivande
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Trafikstrategin tydligt beskriver hur Trafikstrategin 
kopplas till de globala målen. Länsstyrelsen anser att Trafikstrategins ambition om minskad 
klimatpåverkan och minskat energiutnyttjande är positiv. Länsstyrelsen ser dock, som även 
miljökonsekvensbeskrivning påtalar att det finns en risk att om planen inte genomförs i sin 
helhet eller i den planerad takten kan konsekvenserna för klimatet bli negativa. Därav är det av 
stor vikt att satsningar och investeringar sker fullt ut i enlighet med planen. 

Vidare håller Länsstyrelsen med om resonemanget att fler parkeringsplatser behöver placeras 
utmed huvudstråken. Idag finns många parkeringsplatser i de centrala delarna där ambitionen 
är att biltrafiken ska minska. För att detta ska ske behöver alternativa färdsätt och alternativa 
parkeringsplatser ges utrymme medan de som är beroende av bilen för tillgänglighet eller 
transporter fortsatt ska kunna nyttja det färdsättet.

Länsstyrelsen är positiv till att Norrköpings kommun avser att jobba enligt fyrstegsprincipen. 
Fullt använd är den ett effektivt resursutnyttjande av befintlig infrastruktur, mark och 
materiella och ekonomiska resurser. Länsstyrelsen anser att det är av vikt att resursbehoven 
som fodras för att de beteendeförändringar som krävs för att planen ska nå sina mål 
tillgodoses.
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Social hållbarhet
Länsstyrelsen anser att det positivt att Trafikstrategin har beskrivit trafiksystemets påverkan 
för social hållbarhet utifrån flera aspekter. Kommunen är i planen medveten om att 
trafiksystemets utformning är en viktig faktor för att minska sociala klyftor och underlätta alla 
medborgares delaktighet i samhället. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson med samhällsplanerare Jonas 
Nygren som föredragande. I den slutliga handläggningen medverkade också samordnare 
mänskliga rättigheter Alma Basic och näringslivs- och tillväxtdirektör Madeleine Söderstedt 
Sjöberg. Samråd har skett med miljöskyddshandläggare, handläggare Katja Pettersson 
Sjöström och miljöskyddshandläggare Annika Arvidsson Rosén.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Trafikverkets yttrande 2021-06-10

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd




 

Datum  Remiss 

2021-05-17 Trafikstrategi för Norrköping 

 

SVAR:  

Eventuella ombyggnader av befintligt distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla som kan 

komma att krävas på grund av genomförandet av trafikstrategin ska bäras av den som begär 

ändringen. E.ON Värme förutsätter vidare att eventuella ombyggnationer som genomförs med 

stöd av trafikstrategin förläggs så att de skyddsavstånd som gäller enligt bestämmelser för 

grävarbeten nära fjärrvärme- och fjärrkylaledningar med kringutrustning respekteras, se länk 

nedan.  
 

https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/kabelutsattning.html 
 

 

 

Med vänlig hälsning 

E.ON Energilösningar AB 

Elin Olofsson 

https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/kabelutsattning.html
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Datum Diarienummer 

2021-06-14 
 

Konfidentialitet 

1 

2021–200043 

    

    

     

Norrköpings kommun 

KS 2019-0415  

oversiktsplanering@norrkoping.se 

 

 

 

Energimyndigheten • Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
info@energimyndigheten.se 
http://www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

 

 

 

  

Ärende: Samråd Tillägg till översiktsplan - 
Trafikstrategi Norrköping, Östergötlands län 
2021–200043 

Enhetschefen  Tobias Lund, beslutar 

 

att i huvudsak tillstyrka förslaget till Trafikstrategi Norrköping.  

Elektrifieringen av såväl lätta som tunga fordon går fort och kommer att påverka 

trafiksystemet väsentligt där elförsörjningen blir mer och mer integrerad i 

transportsektorn. Med tanke på det tidsperspektiv som trafikstrategin har anser 

Energimyndigheten att hade varit en fördel om strategin kunde kompletteras med 

en strategisk plan gällande utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

 

Föredragande har varit handläggaren Peter Dädeby. 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför underskrifter 

 

Tobias Lund 

 

 

 Peter Dädeby 

 

Vid den slutliga handläggningen 

har därutöver deltagit: 

Handläggaren Olov Åslund 

  

Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens 

ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift 
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Ärendenummer Dokumentdatum   

2021/45728 2021-06-10  
Motpartens ärendenummer   

[Motpartens ärendenummer]   
   

 

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Ulf Wincrantz 
Planering 

Direkt: 010/1235755 
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Länsstyrelsen Östergötland [Kopia till] 

Samråd, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 
Trafikstrategi för Norrköping  
 

Trafikverket anser att trafikstrategin utgör ett bra underlag för att skapa ett tillgängligt och hållbart 

trafiksystem med god framkomlighet.  Dokumentet tydliggör hur prioriteringen skall ske mellan olika 

trafikslag och hur ny infrastruktur samt god drift och underhåll främjar en ökad andel cyklister och gående. 

Norrköping växer vilket medför en ökning av antalet resor i kommunen och för att ställa om till ett hållbart 

trafiksystem krävs en minskning av antalet bilresor vilket innebär att andelen gående, cyklister samt 

kollektivtrafik behöver öka.  

Detta kan ske genom att man prioriterar gåendes, cyklisters och kollektivresenärers anspråk på säkerhet, 

tillgänglighet samt vårdade, trivsamma och trygga gaturum vilket är nödvändigt även om det sker på 

bekostnad av bilisternas anspråk på framkomlighet, åtkomlighet och bekvämlighet.  

Trafikverket ser mycket positivt på att Trafikstrategin ger en tydlig vägledning i kommande planer samt en 

tydlig strategisk övergripande riktning för Norrköpings kommuns framtida trafiksystem. 

I samband med en eventuell uppdatering av den gemensamma översiktsplanen för Norrköping och 

Linköping så finns det en potential i att de bägge kommunerna även samarbetar i övergripande trafikstrategi 

frågor. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf wincrantz 
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Jernhusen AB (publ), Box 520, 101 30 Stockholm 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 23 
Organisationsnummer: 556584-2027 

Norrköping Kommun 
översiktsplanering@norrkoping.se 
 
 

Handläggare, tfn 
 

Datum 
 

Vår beteckning 
 Maria Hägerdal 072-513 20 65 2021-06-23   

E-post Ert datum Er beteckning 

maria.hagerdal@jernhusen.se 2021-04-13 KS/2019:0415 

 

Remissyttrande Trafikstrategi för Norrköping  
Jernhusen har tagit emot ”Trafikstrategi för Norrköping” och ger härmed sitt yttrande. 
Jernhusen ser positivt på Norrköping ambition att fortsätta utvecklas. Vi välkomnar att 
Norrköping vill bygga ut inom centrala Norrköping  i väl valda lägen och yteffektivt som 
möjliggör mer yta för liv och rörelse.  Det är mycket bra med omvärldsspaning och 
beteende förändringar som får oss att blicka in i framtiden.  

 
Entrén till Norrköping  
Centralstationen med dess närliggande stadsrum är ofta det första mötet med Norrköping 
Staden ska ansluta på ett tydligt och sömlöst sätt till Centralstationen och bytespunkten. 
Offentliga rum kopplade till stationen ska vara väl synliga och underlätta orienteringen. 
Upplevda avstånd och barriärer ska undanröjas så långt det är möjligt, exempelvis 
bristande fotgängarmiljö med otrygghet, buller eller höjd- och riktningsförändringar. Även 
utbudet av funktioner längs stråk är viktigt att beakta. 

 
Trafik - Samspel mellan bebyggelse och trafik 
Samspelet mellan planering av bebyggelse och trafik är viktig för att utveckla hög 
tillgänglighet och goda livsmiljöer på begränsad yta. En hållbar framtid innebär att utveckla 
med en kombination av god arkitektur och en god trafikplanering.  

 
Ställningstagande – Prioriteringsordning  
Arbetet med ställningstagande – Transporter är väl genomarbetat och bra med 
prioriteringar av trafikslag.  
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Jernhusen AB (publ), Box 520, 101 30 Stockholm 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 23 
Organisationsnummer: 556584-2027 

Inkludera utveckling av mobilitet  
Jernhusen hade gärna sett att Norrköpings kommun kompletterar Trafikhierarki med 
inkludering av mobilitet tydligare än vad som nu är gjort. Utöver en utveckling av dagens 
fysiska miljö förordar vi också att arbeta med att skapa en attraktiv mobilitetslösning redan 
idag med resenären i centrum. Det handlar då om turtäthet och att det ska vara enkelt att 
använda olika sätt att transportera sig, samt att byta mellan dessa.  

 

 

Stockholm 23 juni 2021  

Maria Hägerdal  
Projektutveckling, Jernhusen AB 

 

 

Om Jernhusen 
Jernhusen är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar underhållsdepåer för järnvägsfordon, kombiterminaler 
för gods på järnväg samt stationer. Till detta bedriver bolaget stadsutveckling i stationsnära lägen. Bolaget bedriver med 
sina drygt 200 anställda sin verksamhet längs den svenska järnvägen. Svenska staten är ensam aktieägare. Bolaget 
ska få fler att resa med järnväg, samt få fler att använda järnvägen för sin godstransport. 
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Norrköpings kommun YTTRANDE 
2021-06-23 

Diarienummer (VTI) 
2021/0346-7.3. 
 

Synpunkter på Norrköpings kommuns trafikstrategi 

Inledning 

Vår övergripande synpunkt på förslaget till trafikstrategi är att det är ett väl genomarbetat förslag som 
innehåller många bra resonemang och förslag på prioriteringar för den långsiktiga utvecklingen av 
trafiksystemet i Norrköping. Vi ser tydligt att förslaget i stort är väl förankrat i samtida kunskapsläge 
om vad som krävs för att transportsystemet ska bli mer hållbart. Det handlar exempelvis om idén om 
15-minuterstaden, att överbrygga barriärer, stärka grönområden med mera. Det är även lovvärt att 
perspektiv som jämställdhet, barns rättigheter och fattigdom resoneras kring, samt att metoder föreslås 
för att möta dessa perspektiv. Strategin speglar en holistisk syn på trafikplaneringens roll i en vidare 
samhällsutveckling, vilket forskning har pekat på som en framgångsfaktor i omställningen mot ett mer 
hållbart transportsystem. Det är välkommet att förslaget till trafikstrategi inom flera målområden och 
strategier också pekar på att strategins genomförande medför behov av att omfördela ytor och resurser. 
Det framgår att det finns viktiga tankar på plats om behovet av att stärka den kommunala 
organisationen för att mer systematiskt utgå från fyrstegsprincipen och mobility management-åtgärder 
i det dagliga arbetet.  

Vår bedömning är även att strategin ligger väl i linje med olika typer av handlingsinriktningar som just 
nu utreds och diskuteras på nationell nivå, där bland annat frågan om transporteffektivt samhälle har 
kommit att uppmärksammas i flera aktuella statliga utredningar. Utöver några mer detaljerade 
synpunkter på specifika målområden, som listas nedan, är vårt övergripande medskick att det är viktigt 
att fundera vidare på hur trafikstrategin kan förankras och implementeras som en del av kommunens 
arbete i stort. Hur riggas en styrförmåga mer konkret, det vill säga hur ser kommunen till att strategin 
kan genomföras på det sättet som den är föreslagen, och att organisation och budgetprocess anpassas 
för att stödja trafikstrategins genomförande? En väsentlig fråga rör också att säkerställa strategins 
långsiktighet och styrförmåga över tid och politiska majoritetsskiften.  
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Kommentarer till specifika delar av trafikstrategin 

Målområde 1: Staden och människan 

Att sätta människan i centrum är ett viktigt målområde som pekar på behovet av en ny inriktning på 
trafikplaneringen. Vi ser detta som en väsentlig fråga för att åstadkomma en trafikplanering som kan 
ge andra värden än vad tidigare decenniers fokusering på infrastruktur har inneburit. Det är också 
positivt att trafikstrategin resonerar kring 15-minutersstaden och särskilt att perspektivet inte 
begränsas till Norrköpings innerstad utan appliceras även på andra, mindre samhällen i kommunen. En 
mer detaljerad vision behövs dock för mindre orter och glesbebyggda områden. Vad som skulle kunna 
förstärkas i det fortsatta arbetet inom detta område är hur en ambition att möjliggöra 15-
minutersstaden knyter an till strategier för att skapa tillgänglighet utan behov att alls resa, och aktivt 
arbete med att påverka framtida trafikvolymer och val av färdsätt. Hur förhåller sig till exempel 
Norrköpings trafikstrategi och översiktsplanering till digitaliseringens möjligheter att skapa 
tillgänglighet utan förflyttning?  

En ytterligare kommentar är att i en allomfattande trafikstrategi för hela kommunen kan stråktänkande 
vara ett intressant synsätt att använda och då åsyftas inte primärt stråk mellan två målpunkter, utan 
fokus på vad som finns utefter stråket tillsammans med målpunkterna så att det blir tydligt att det är 
bilens utrymme som ska minska.  

Målområde 2: Hållbart resande 

Här vill vi särskilt lyfta fram att det är mycket positivt att gång lyfts fram som ett trafikslag i sin egen 
rätt. Vi noterar dock att förslaget till trafikstrategi saknar resonemang om vilken roll mikromobilitet 
kan spela i utvecklingen mot hållbart resande, och hur denna typ av nya inslag i trafik- och stadsmiljön 
kan påverka förutsättningarna att realisera trafikstrategins intentioner. Frågor som det kan vara 
lämpligt att resonera mer kring avser bl.a. trygghet, trafiksäkerhet och genhet för både gång- och 
cykeltrafik i relation till framväxten av olika former av mikromobilitet. Hur utbudet och förekomsten 
av olika former av mikromobilitet utvecklas framöver har stor påverkan på dessa frågor. 
Mikromobilitet riskerar exempelvis att försämra framkomligheten för gångtrafiken.  

Målområde 3 och 4: Gång och cykel 

Vi välkomnar de övergripande resonemangen om gång och cykel. En särskild utmaning i planering 
och genomförande av gång -och cykelinfrastruktur med god kvalitet rör nya stadsdelar: hur säkerställs 
kvalitet och genomförande i projekt där många aktörer samspelar på begränsade ytor när staden byggs 
ut och utvecklas? När ni tar trafikstrategin vidare är det av stor vikt att ytterligare klargöra hur dessa 
frågor hanteras och säkerställs i detaljplanering och exploateringsavtal.  

Cyklister idag cyklar med olika hastigheter. Det vore värdefullt att utveckla resonemang kring detta, 
och att cykeln som fordon blir alltmer mångfacetterad med varierande funktion och utformning, 
storlek och hastighet. Cykeln som fordon utvecklas i snabb takt och det gäller även olika sätt att cykla 
på. Kopplat till detta kan det behövas ytterligare konkretion och tydliggöranden om vad som menas 
med en bred cykelgata inför kommande förankringsfas i arbetet med förslaget till trafikstrategi. 

Målområde 5 och 6: Kollektivtrafik 
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Överlag är målområdena väl beskrivna. Det finns dock en potentiell konflikt i hur idén om starka stråk 
förhåller sig till idéer om social rättvisa och transportfattigdom, vilket vore värdefullt att belysa i det 
fortsatta arbetet. Här kan exempelvis en idé om ett basutbud i kollektivtrafiken vara hjälpsamt för att 
vägledas i frågor som berör rättvisa, och specifikt när de står i konflikt med resandeunderlag och 
möjlighet att styra kollektivtrafiken på ett ekonomiskt hållbart sätt. 

Målområden 7: Biltrafik  

Vårt intryck är att övergripande resonemang om biltrafikens utveckling, som generellt sett är tydliga 
och väl kopplade till mål om fossilfrihet och hållbar utveckling, inte fullt ut har översatts i strategier 
och åtgärdsförslag. Trafikstrategin i stort innehåller skrivningar som medför tydliga konsekvenser för 
biltrafiken och som betonar att transportsystemets omställning framöver kommer kräva prioriteringar 
mellan trafikslag, och att biltrafikens framkomlighet på vissa platser behöver minskas i takt med att 
förbättringar i andra trafikslag och åtgärder för stärkt tillgänglighet genomförs. I avsnittet om biltrafik 
hade det kunnat tydliggöras vad dessa prioriteringar kan komma att innebära för biltrafikens 
utveckling. Det finns betydande möjligheter att minska efterfrågan på framtida bilresande genom de 
samlade åtgärder som beskrivs i strategin i övrigt, inklusive ett systematiskt arbete med 
fyrstegsprincipen och mobility management, satsningar på och prioritering av hållbara trafikslag etc.  

I strategin framgår att det är i innerstaden som biltrafiken ska begränsas. Vi saknar ett resonemang om 
hur idén om fortsatt tillgänglighet för bil i ringlederna kan bidra till (eller riskera att motverka) 
övergripande mål om fossilfrihet och minskad bilanvändning. Ringlederna möjliggör en fortsatt hög 
bilanvändning för människor som bor och/eller arbetar utanför innerstaden. På vilket sätt kan 
utveckling av ringleden kombineras med trafikstrategins betoning av fyrstegsprincipen och mobility 
management?  

Framöver kräver frågan om vilken bilism som ska minska till förmån för cykel, gång och 
kollektivtrafik prioriteringar av gatuutrymmet liksom av drift- och underhållsresurser: t.ex. att vissa 
gator prioriteras som cykelstråk i kombination med stärkta satsningar på säkerhet och underhåll av 
cykelvägar/stråk, året om. Detta här bäring också på målområdet gång och cykel. 

Målområde 8: Bil och parkering 

Även här ser vi väl utvecklade och underbyggda resonemang i texten i stort. I parkeringsstrategin för 
cykel ser vi det som viktigt att även beakta olika typer av cyklister, både privatcyklister som använder 
cykel som transportmedel till och från arbete och även personer som använder cykeln som 
transportmedel under arbetstid, (hemtjänst, kommunsjukvård, vaktmästare och andra). Kopplat till 
detta kan det vara klokt att även fundera över olika typer av cyklar som kan förväntas bli vanligare i 
staden i framtiden, till exempel cyklar som kan frakta större volymer av varor. En tydligare strategi för 
ett helhetskoncept för cykling bör utarbetas framöver, som inbegriper allt från säkra parkeringar och 
fastlåsningsmöjligheter till hur låne-/hyrcykelsystem ska integreras med övriga transportslag, 
bytespunkter och parkeringar. Här krävs även samarbete mellan kommunen, fastighetsägare, 
exploatörer och andra privata parkerings- och mobilitetsaktörer för att möjliggöra snabba och säkra 
parkeringsmöjligheter för cykel. Strategier för parkering och parkeringsgarage generellt behöver även 
inkludera cyklar.  

Målområde 9: Godstransporter  



__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

VTI 
581 95 Linköping 
Besök: Olaus Magnus väg 35, Linköping 
vti@vti.se, www.vti.se Sida 4(4) 

Även här instämmer vi i resonemangen i stort, men vill ytterligare förstärka det som ni redan 
diskuterar själva, nämligen att även mindre fordon (t ex mindre elfordon och/eller cykellogistik) kan 
ha en stor potential att bidra till hållbara varuleveranser i staden. Aktuell forskning indikerar att även 
små elfordon och cykellogistik kan ha stor potential att distribuera även något större volymer av varor. 
Om kommunen överväger att etablera logistikhubbar och omlastningscentraler så är det av stor vikt att 
dessa läggs så pass centralt så att sträckan blir rimlig över för cykellogistikföretag. Detta hänger även 
ihop med målområdet cykel.  

 

Avsändare (i bokstavsordning) 

Jessica Berg, senior forskare 

Malin Henriksson, senior forskare 

Linnea Eriksson, forskare 

Karolina Isaksson, senior forskare 

Lena Levin, senior forskare 

Kelsey Oldbury, forskningsassistent  

Jacob Witzell, forskare 

Samtliga tillhör enheten MAP (Mobilitet, aktörer och planeringsprocesser), 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
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Norrköpings kommun 

oversiktsplanering@norrkoping.se 

  

      
 
 
 

Yttrande över Tematiskt tillägg till översiktsplan, Trafikstrategi för 
Norrköping 
 

 

Bakgrund 

Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över remissen 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen, Trafikstrategi för Norrköping. 

Trafikstrategin är avgränsad att behandla trafikområdena; staden och 

människan, hållbart resande, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, 

parkering och godstrafik. När Norrköping växer förväntas antalet resor i 

kommunen öka och för att klara av en ökning av resor, krävs en minskning 

av andelen bilresor.  

 

Strategins avgränsning är hela Norrköpings kommun men med fokus på 

tätorter, staden och de prioriterade stråken enligt översiktsplanen. En 

miljöbedömning enligt 6 kapitlet Miljöbalken redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivning. Den sociala hållbarheten behandlas i avsnittet 

om staden och människan. Trafikstrategin har fokus på beteendepåverkan 

och infrastruktur. Bränslen och fordonseffektivitet som är andra viktiga delar 

i omställningen till fossilfritt transportsystem behandlas inte i strategier och 

åtgärdsförslag. 

  

I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) anges det att det 

regionala tillväxtarbetet ska samordnas med kommunernas 

översiktsplanering. I Plan- och bygglagen (2010:900) finns motsvarande 

bestämmelse om att det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen i den 

fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse 

för en hållbar utveckling. 

 

Region Östergötland har som regionalt utvecklingsansvarig att ta fram och 

fastställa en strategi för utvecklingen i länet, samt samordna insatser för att 

genomföra strategin. Region Östergötland har i sitt regionala 

utvecklingsprogram (RUP) formulerat strategier för regional utveckling i 

Östergötland. Strukturbild för Östergötland är ett av Region Östergötland 

antaget strategidokument som behandlar regional rumslig planering. 

Strukturbilden utgår från RUP. Strukturbilden innehåller rekommendationer 

om funktionell region, en ändamålsenlig infrastruktur och hållbart resande 

mailto:oversiktsplanering@norrkoping.se
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samt en hållbar bebyggelseutveckling. En integrerad arbetsmarknad med ett 

miljömässigt resande är en bärande tanke i Strukturbild för Östergötland.  

 

Utvecklingsstrategi för Östergötland, den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) som ska ersätta utvecklingsprogrammet har varit på remiss och är nu 

under bearbetning inför beslut. Arbete pågår med remissammanställning och 

samrådsredogörelse. Enligt tidplanen ska utvecklingsstrategin vara antagen i 

början av oktober 2021. 

 

RUP och Strukturbild för Östergötland, regionalt trafikförsörjningsprogram 

och länsplan för transportinfrastruktur är utgångspunkten för Region 

Östergötlands yttrande. 

 

Synpunkter 

Region Östergötland ser att Trafikstrategi för Norrköping svarar väl mot, 

strukturbild, LTP och RTP och lämnar följande synpunkter till grund för den 

fortsatta planeringsprocessen. I arbetet med en regional rumslig strategi 

kommer Region Östergötland förtydliga de regionala perspektiven på 

transporter och trafik. 

 

Region Östergötland uppfattar tydligt att trafikstrategin bygger vidare på det 

positiva och gedigna underlag som togs fram 2015-2018 i det gemensamma 

arbete, med EU finansiering, i projektet Framtidens resor i Norrköping 

(FriN) och med tre ingående parter: Norrköpings kommun (stadsbyggnad 

och tekniska), Östgötatrafiken samt Region Östergötland med Norrköpings 

kommun som initiativtagare och projektledare. 

 

Region Östergötland vill dock påpeka vikten av att strategin omsätts i 

konkreta handlingsplaner eller på annat sätt arbetas in kommunens 

planarbete för att säkerställa planens genomförbarhet. 

 

Geografisk avgränsning  

Region Östergötland ser positivt på att det tematiska tillägget för trafik 

förhåller sig till de tidigare utpekade utvecklingsorterna enligt kommunens 

översiktsplan. Den särskilda fördjupningen i staden är naturlig då anspråken 

är störst i den geografin dels utifrån många boende, dels med hänsyn till de 

många dagliga besökare som kommer till staden för arbete, studier eller 

andra målpunkter. Samtidigt behandlas hela geografin, vilket Region 

Östergötland vill understryka vikten av. 

 

Målområden och trafikslagens prioriteringsordning 

Trafikstrategins nio målområden styr mot de globala målen och målområde 

fem och sex överensstämmer med Region Östergötlands mål om en 

överflyttad marknadsandel från bil till kollektivtrafik. Uppföljningen av 

trafikvolymer och färdmedelsandelar är svår men att försöka kvantifiera 

målen med några mätbara indikatorer är alltid en styrka och en del som 
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förslagsvis kan vidareutvecklas i det fortsatta arbetet med åtgärdsförslagen. 

Rörlighet är i sig inte heller ett mål utan tillgängligheten är nyttan och däri 

ligger möjligheten att även minska antalet resor per person genom lösningar 

som tillgodose behov utan resa. Resfria möten får ofta exemplifiera detta 

perspektiv. I översiktsplan för staden anges målet om att biltrafikarbetet i 

staden inte ska öka trots ökad befolkning. Detta är ett kvantifierat mål som 

skulle kunna preciseras i ett nuläge och om fordonsmätningar finns i 

tillräcklig omfattning sedan tidigare kunna ge en bild om ökning, stagnation, 

minskningar eller fluktuationer över tid i olika gatusnitt för staden. Vid en 

utbyggnad av en ringled vill Region Östergötland understryka den slutsats 

som trafikstrategin anger att det är av yttersta vikt att kapaciteten i centrala 

staden tydligt begränsas och tilldelas andra mer kapacitetsstarka trafikslag 

samtidigt. Görs det inte löses ingen problematik utan trafikmängderna ökar 

och återgår så småningom till samma i centrala snitten genom så kallad 

inducerad trafik, och är så mycket svårare att åtgärda vid ett senare tillfälle.   

 

Den prioriteringsordning och de undantag som anges för trafikslagen 

överensstämmer väl med  Region Östergötlands anspråk på 

gatuutformningen för kollektivtrafiken. 

 

Samplanering bebyggelse och infrastruktur 

Lokalisering och struktur, tillsammans med hållbart resande, är av stor vikt 

för en långsiktig hållbar utveckling. För att förbättra tillgängligheten för fler 

och förutsättningarna för kollektiva person- och godstransporter bör ny 

bebyggelse och övrig stadsutveckling koncentreras så att befintlig 

infrastruktur kan nyttjas och i närhet till de bästa kollektivtrafiklägena. Att 

samplaneringen finns med som strategier under såväl staden och människan, 

som för kollektivtrafik och cykel är mycket positivt. 

 

Norrköpings trafikstrategi beskriver betydelsen av parkering på ett tydligt 

sätt. Åtgärdsförslaget om en handlingsplan för parkering kan vara det som 

ger snabbast effekt på en överflyttning till ett mer hållbart resande. 

Parkeringsstrategier kan under vissa förutsättningar starkt påverka bilresans 

upplevda pris och därigenom påverka bilens attraktivitet som färdmedel, i 

synnerhet om det finns andra attraktiva alternativ.  

 

Hållbart resande 

Beteendepåverkande insatser för den onyttjade potential som redan finns, 

med bland annat redan utbyggda cykelvägar och omstigningshållplatser med 

ledig kapacitet, är en viktig utgångspunkt för hållbart resande.  

 

Kapitlet om kollektivtrafik pekar ut viktiga och relevanta strategier, 

nyckelfaktorer och åtgärdsförslag för att utveckla kollektivtrafiken mot 

uppsatta mål. Framkomlighet, korta restider och möjlighet till framtida 

infrastrukturutveckling är centrala framgångsfaktorer för att göra 

kollektivtrafiken attraktiv. Regionen delar kommunens bild med att det finns 

potential i kollektivtrafiksystemet för ett ökat hållbart resande. Strategin har 
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ett fokus på linjetrafik vilket kan anses vara en styrka men hade gärna fått 

breddas till att även innefatta andra former av allmän kollektivtrafik. Det kan 

handla om kompletterande lösningar till den linjetrafik så som anropsstyrd 

trafik. 

 

Resorna över dygnet har ett fåtal skarpa toppar, där alla trafikslagen hamnar i 

trängsel, och även små förskjutningar som gör att trafiken fördelar sig i 

peaktid över en lite längre period begränsar behovet av ny infrastruktur, samt 

skapa förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken ännu mer inom ramen 

för givna resurser. Den sortens åtgärder kan vara begränsade till 

transportsystemet i form av steg 1 eller 2-åtgärder som t ex tidsdifferentierad 

prissättning eller ibland minst lika effektivt men beröra helt andra områden 

inom det offentliga eller näringslivet t ex skolstart och öppettider. 

 

De kapacitetsstarka trafikslagen innebär även ett mer aktivt resande och det 

är positivt att Norrköpings kommun undersökt detta närmare och fått en 

uppskattad samhällsekonomisk vinst för norrköpingsbornas hälsa.  

 

Särskilda transporter 

Det är viktigt att utryckningstrafikens (polis, ambulans och räddningstjänst) 

behov säkerställs för att undvika allt för långa insatstider. Särskilda 

persontransporter är en annan del som kräver nära tillgänglighet till entréer 

enligt nödvändiga krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 

För att förhindra denna problematik behöver kontinuerliga samråd föras med 

huvudmännen för utryckningstrafiken och särskilda persontransporter så att 

tillgängligheten kan vidmakthållas. Samråd bör omfatta alla 

planeringsskeden från planering till driftskedet. 

  

 Godstransporter 

Norrköpings hamn med tillhörande logistikområde tillsammans med nära 

kopplingar till landets stora godstransportkorridorer, E4 och Södra 

stambanan utgör till stor del att Östgötaregionen tillsammans med 

Örebroregionen rankas som tredje bästa logistikläget i landet. Med den nyss 

invigda Kardonbanan kommer detta att förstärkas. Region Östergötland ser 

positivt på att trafikstrategin har inkluderat godstransporter då det inte sällan 

fått stå tillbaka i kunskapsunderlag och prioritering inom den kommunala 

planeringen. 

  

 Helhetsbedömning och genomförande  

Region Östergötland ser positivt på ansatsen till en helhetsbedömning i form 

av en trafiknätsanalys. De nya behoven uppfattas som omfattande även i det 

långa perspektivet 2050. Det är positivt med utpekanden av markreservat för 

framtida länkar. Eventuellt ska nya länkar ses som alternativa möjligheter 

och inte ett samlat åtgärdsbehov av ett scenario för 2035 respektive 2050. 

Det bedöms tveksamt om omfattningen i längd och i antal nya länkar är 
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hållbart och förenligt med fyrstegsprincipen såvida inte en del länkar 

omfattas av mindre punktvisa, eller begränsade om- och nybyggnader på 

delsträckor av befintlig infrastruktur eller snarare omfördelning av körytor 

där något trafikslag till och med regleras bort helt. Fortsatt gemensamt arbete 

kring dessa utpekandet är något Regionen gärna samverkar kring, inom 

ramen för själva trafikstrategin och i annan löpande samverkan. 

 

För att uppskatta när, var och i vilken takt ett ökat utbud av kollektivtrafik 

behöver implementeras skulle en analys bland annat behöva omfattas av en 

bedömning i hur kommunen ser att nya invånare och besökare förväntas 

fördela sig över de 27 nyckelkodsområdena inklusive område 28 till 2035 

respektive 2050, samt en konkretisering av åtgärder för att stimulera en ny 

färdmedelsfördelning utöver infrastruktur och trafikering. 

  

Samverkan och fortsatt arbete 

Region Östergötland vill framhålla en inkluderande planprocess i vilken 

regionen beretts möjlighet att delta som ett föredöme. Region Östergötland 

deltar därför också gärna i den fortsatta processen med utgångspunkt i 

yttrandet. Särskilt viktiga frågor att arbeta vidare med tillsammans är 

kollektivtrafik- och infrastrukturplanering, platsutveckling utifrån ett 

helhetsperspektiv på bostäder, verksamheter, service samt hållbart resande.  
 

 

 

 

Julie Tran   

Trafik- och samhällsplanerings- 

nämndens ordförande  Richard Widén 

Regionutvecklingsdirektör 
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Postadress Organisationsnr Telefon  E-post 

Räddningstjänsten Östra Götaland 222000-2758 Vxl: 010-480 40 00  info@rtog.se 

Albrektsvägen 150  Fax: 010-480 41 79  Internet 

602 39 Norrköping    www.rtog.se 

     
  

Namn, titel, telefon, e-post 2021-06-22 RÖG F 2021/00040 

Axel Wahle, Brandingenjör 

 

  

010-4804227, axel.wahle@rtog.se   

 

 
Remissyttrande gällande trafikstrategi för Norrköping. 
Ert ärendenummer KS 2019-0415 
Räddningstjänsten anser att kommunen tydligare i sin trafikstrategi bör 

hantera perspektivet avseende att begränsa trafikolyckor och konsekvenser 

av dessa, både med avseende på de mer vardagliga trafikolyckorna och med 

avseende på olyckor som involverar farligt gods. Såvitt räddningstjänsten 

kunnat läsa sig till i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) finns inga 

sådana aspekter beskrivna, men som vi anser är en viktig aspekt i 

kommunens samhällsplanering. Detta för att säkerställa att riskerna kan 

hanteras och bevaras på en acceptabel nivå, vilket också bör ligga i linje 

med 2 kap 5§ i plan- och bygglagen.  

Det är därmed räddningstjänstens åsikt att kommunen bör beskriva och 

redovsia i trafikstategin var olyckor och tillbud sker och vilken typ av 

konsekvenser de ger upphov till. Både med avseende på människors hälsa 

och säkerhet men även ur rent samhällsekonomiska och miljömässiga 

aspekter. Det är räddningstjänstens uppfattning att trafikolyckor varje år 

orsakar ett antal allvarliga olyckor mellan fordon och fordon men även 

mellan fordon och cyklist eller fotgängare. Vidare medför trafikolyckor 

varje år ett större antal trafikstockningar som får stor påverkan på 

framkomligheten i staden med stor påverkan på samhällsekonomin och 

miljön genom ökad tomgångsskörning. Utifrån en sådan beskrivning bör 

kommunen beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att minska frekvensen 

av olyckor nu och ur ett framtidsperspektiv med eventuella förändrade 

transportsätt och trafikslag. Det bör även beskrivas hur konsekvensen av 

sådana olyckor helt eller delvis kan begränsas. 

Det är vidare räddningstjänstens åsikt att kommunen bör, utifrån det 

utpekade primära och sekundära vägnätet för transporter av farligt gods, 

genomföra kvantitativa riskutredningar baserade på mängder och typer av 

farligt gods som transporteras där. Resultatet bör redovisas för respektive 

vägavsnitt som individ- och samhällsrisk vilket i förlängningen kopplas 

samman med lämplig markanvändning i anslutning till berörda vägar. 

Riskutredning bör redovisa förutsättningarna för det grundläggande behovet 

av skyddsavstånd mellan vägen och önskad markanvändning, där olika 

typer av verksamheter har en varierande grad av känslighet mot den här 

typen av olyckor. Riskutredningen kan även kompletteras med tydliga 

beskrivningar av vilka existerande och/eller nya skyddsåtgärder eller 

förutsättningar längs delar av ett vägavsnitt som kan motivera minskade 

skyddsavståndet till vägen. Exempelvis om det är viktigt sett med ett helhets 
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perspektiv på samhällsplaneringen i anslutning till vägavsnittet att inte 

skapa allt för stora .   

Om de grundläggande förutsättningarna är utredda och bestämda i förväg 

för ett helt vägavsnitt skulle det skapa en stringens och kontinuitet i 

kommunens samhällsplanering i anslutning till trafikleder där stora mängder 

farligt gods dagligen transporteras. Istället för att man, som i dagsläget, gör 

en ny riskutredning för varje enskilt detaljplaneärende. Det bör underlätta 

planeringsarbetet för kommunen, spara pengar i utredningskostnader och 

även göra arbetet med att planera samhällets skydd mot olyckor mycket 

lättare.  

Vidare anser räddningstjänsten att en sådan riskutredning bör utreda 

konsekvenserna av hur flöden av farligt gods påverkas av en byggnation av 

Johannisborgsförbindelsen samt övriga åtgärder som ingår i paketet att 

skapa en bättre anslutning mellan E4:an norrgående och E22:an. Samt i 

förlängningen vilka effekter det får på riskavstånd i anslutning till de olika 

vägavsnitten. 

  

Räddningstjänsten Östra Götaland 

 

 

Axel Wahle 

Brandingenjör 
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Norrköpings kommun 
oversiktsplanering@norrkoping.se 
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Yttrande över - Trafikstrategi för Norrköping som ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen 

Norrköpings kommun har översänt samrådsförslag till Linköpings kommun för 

yttrande.  

Planförslaget är digitalt och mycket välutformat. Det är lätt att navigera i 

samrådshandlingen och omfattningen är lagom med en bra blandning av text, 

kartor och illustrationer. Sammantaget är det lätt att läsa och ta till sig 

handlingens innehåll. Trafikstrategin är framåtsyftande och har höga 

ambitioner kopplat till hållbart resande vilket är mycket positivt. Strategierna i 

dokumentet svarar överlag bra mot kommunens mål om minskat bilresande. 

I inledningen visas en karta där kommunen har delats in i 28 

planeringsområden. Ett förslag är att skapa en tydligare koppling till dessa 

planeringsområden vidare i dokumentet, så att läsaren kan välja att läsa 

inriktningen för en specifik del av kommunen. Ett sådant upplägg skulle 

fungera bra i en digital version av strategin. 

I omvärldsspaningen nämns utvecklingen av elfordon och automatisering som 

en faktor som kommer att påverka framtidens trafikplanering. Trafikstrategin 

har målår 2035 men blickar ut mot 2050 då det sannolikt kommer att ha hänt 

en hel del gällande både elektrifiering och automatisering. Strategierna i 

efterföljande kapitel svarar inte på hur kommunen ska möta och stimulera 

denna utveckling. Utbyggnad av laddningsinfrastruktur är exempel på en 

nyckelfråga som kan ha betydelse för utvecklingen.   

 

I omvärldsspaningen nämns inte delningsekonomi och utvecklingen av delade 

mobilitetstjänster. En ökad delning av fordon och tjänster har god potential att 

bidra till ett mer hållbart resande med positiva effekter på byggkostnader, 

miljö, utrymme mm. Delningstjänster kan också vara ett svar på de problem 

som strategin lyfter med mobilitetsfattigdom och sociala barriärer. Strategin 

pekar ut lägen för två mobilitetshubbar och nämner bilpool som en MM-åtgärd 

men skulle kunna säga mer om hur kommunen ska arbeta för att stimulera 

utvecklingen av delade mobilitetstjänster. 
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Yttrande över Tematiskt tillägg till översiktsplanen, 
Trafikstrategi för Norrköping 

Diarienummer: KS 2019-0415 

Avfallshantering 

Trafikstrategin har potential att få stor påverkan på den kommande infrastrukturen i 

Norrköping. Därigenom blir det också ett dokument som kan komma att definiera 

förutsättningarna för hur Nodra kan utföra vårt lagstadgade uppdrag. Nodra delar 

självklart kommunens ambitioner i fråga om att göra Norrköping till en stad där 

människan är i centrum och där staden växer och utvecklas hållbart och med fokus 

på fossilfrihet. Vi ser dock att våra invånare ännu inte har ett beteende i fråga om 

konsumtion och resurshantering som har lett till ett minskat behov av 

avfallstjänster. Tvärtom ser vi en fortsatt ökande avfallsmängd från såväl hushåll 

som verksamheter år från år, en ökning som också rymmer ökade krav på separat 

hämtning av källsorterade fraktioner.  

I takt med att den tunga trafiken leds om till yttre trafikleder och att fler och fler 

gator i staden får fysiska hinder i syfte att minska biltrafiken och främja de 

oskyddade trafikslagen börjar nu de konventionella renhållningsfordonen bli den 

största fordonstypen som trafikerar stadens gator. Det är därför väsentligt att 

kommunens strategi för trafikfrågor också inkluderar det transportslag/behov som 

sätter gränserna för hur gaturummet kan utformas. Trafikstrategin saknar 

information kring avfallshantering och vi anser att trafikstrategin bör utökas med ett 

kapitel som omfattar detta, alternativt att man arbetar in avfallsinsamlingen i mål 9 

för att anpassa infrastruktur. Det bör finnas information och en strategi kring 

samspelet i gaturummen för avfallsinsamlingsfordon och andra utpekade 

prioriterade grupper. Det är viktigt med en dimensioneringsgrund där 

grundförutsättningarna för infrastrukturen och utformning sker efter Nodras antagna 

dokument som behandlar avfallsinsamlingens ansvar gällande framkomlighet och 

tillgänglighet, samt att man ser en helhet för avfallsinsamlingen. En sopbil ska 

angöra vid alla fastigheter och det finns behov att belysa det i trafikstrategin. Väljer 

kommunen en strategi som inte rymmer de fordonsslag och arbetssätt som används 

vid konventionell avfallsinsamling är det nödvändigt att kommunen; planerare och 



 

renhållare tillsammans arbetar sig fram till alternativa lösningar som både 

tillgodoser behoven av en säker trafikmiljö och en fungerande avfallshantering. 

Sådana förändringar måste ges tid och göras långsiktiga eftersom de påverkar stora 

investeringar med lång livslängd. 

I trafikstrategin finns information om vilka styrdokument som ligger till grund för 

det tematiska tillägget. Här ser vi att det saknas information om avfallsplanen. I 

avfallsplanen finns det mål som ska uppfyllas inom ramarna för grundläggande 

infrastruktur. Om avsteg från avfallsplanen planeras ska samråd med Nodra ske.  

Om man väljer att avgränsa avfallsinsamling i trafikstrategin bör det skrivas in som 

en avgränsning med motivering, samt även förklara hur den ska hanteras i 

samhällsbyggnadens olika infrastrukturprojekt.  

Vatten och avlopp 
Vid begränsningar av gatuutrymmen är det viktigt att säkerhetsställa att framdrift 

för dimensionerande fordon för att utföra drift och underhåll ändå kan 

säkerhetsställas samt att det finns erforderligt utrymme att göra de åtgärder som kan 

komma att krävas på ledningsnätet och övriga anläggningar. Nuvarande driftfordon 

är svåra att ersätta med mindre fordon såsom föreslås för godstrafiken och därav är 

det av vikt att man har med sig hur man skall hantera dessa delar i den vidare 

stadsplaneringen. 

 

Vid tänkt placering av träd i gatustrukturen är det av stor vikt att hänsyn tas till 

ledningar som finns/ kommer att behöva finnas på berörda platser. 

Dagvatten 

Se kommentar ovan gällande dimensionerande driftfordon, utrymme för ledningar 

och trädplacering. 

 

I övrigt ser Nodra det positivt med tillkommande grönstruktur och minskad biltrafik 

då det kan bidra till att minska de föroreningar som uppkommer via dagvattnet. 

 

Bredband 
 

Precis som för övriga ledningsslag är det viktigt att vi har möjlighet att arbeta både 

avhjälpande och förebyggande i driften av fibernät. Att sträckor är tillgängliga med 

arbetsfordon mm bör beaktas. Likaså plantering av växter kring cykelvägar med 

mera bör planeras så att ledningar inte nödvändigtvis behöver ligga mitt i asfalterad 

yta. Äldre, större, träd begränsar möjlighet till förläggning utanför asfalterade ytan 

tack vare sina omfattande rotsystem. Planen bör ta höjd för ett utökat behov av 

ledningar och infrastruktur i mark inom teknikens livslängd det vill säga 40 – 50 år.  

 

 

 



 

Nodra AB 

Kontaktuppgifter 

Avfallshanteringen Susanne Wolsink, avfallsingenjör 011 15 35 88 

Vatten och avlopp Emma Sälg, gruppchef Planering  011-15 35 49 

Bredband  Martin Kalvér, affärsområdeschef 011-15 36 75 
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    Till 

oversiktsplanering@norrkoping.se 

                                       

 

Yttrande över Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

Trafikstrategi för Norrköping 

 

Om trafikstrategin 

Förslaget till trafikstrategi behandlar hur Norrköpings trafiksystem ska utvecklas fram till 2035 med 

en utblick mot 2050. Strategin behandlar endast ämnesområdet trafik och transporter med fokus på 

beteendepåverkan och infrastrukturåtgärder. 

4 utmaningar beskrivs. 

- Resebehovet ökar med fler människor. 

- Beteendeförändring behövs. 

- Bilen kräver yta. 

- Det finns flera barriärer som begränsar framkomligheten. 

9 målområden, kopplade till de Globala målen, har formulerats.  

1. Möjliggöra mer yta för liv och rörelse.  

2. Öka andelen hållbara resor.  

3. Andelen resor med gång och cykel ska öka.  

4. Minska effekten av fysiska barriärer.  

5. Andelen resor med kollektivtrafik ska öka.  

6. Inga onödiga stopp ska ske med kollektivtrafiken.  

7. Andelen bilresor ska minska.  

8. Effektivisera ytan som används till bilparkering.  

9. Anpassa infrastruktur och regleringar för ökad andel hållbara godstransporter. 

 

Strategin har delats in i 

- Prioritetsordning 1. Gång. 2. Cykel. 3. Kollektivtrafik. 4. Bil. Med några undantag. 

- Staden och människan. Planera trafiken och ytorna efter människorna. 15-minutersstaden. 

Använda ytor till grönska, gång och cykel, i stället för bil. Jämställt och jämlikt 

trafiksystem. Trygghet. Minska barriärer. Folkhälsa. Luftmiljö. Buller. 

- Hållbart resande. Fyrstegsprincipen ska användas i samhällsbyggnadsprocessen. Mobility 

Management. Samverkan inom kommun och externt. 

- Gångtrafik. Trygghet. Trafiksäkerhet. Genhet och finmaskighet. Intressant omgivning. Hela 

resan-perspektivet. Karta över befintligt och planerat huvudgångnät visas. 
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- Cykeltrafik. Gent och funktionellt cykelvägnät. Möjliggöra hög hastighet. Trafiksäkert. Drift 

och underhåll. Komfort. Separerar gång och cykel där det behövs. Karta över befintligt och 

planerat huvudnät och regionala stråk visas. 

- Kollektivtrafik. Samplanering med bebyggelse. Snabbt, effektivt och gent linjenät. 

Prioritering av stomlinjer. Platser för byte av trafikslag. Lätt att gå och cykla till hållplatser. 

Karta över befintligt och planerat stomnät och övrigt nät för buss visas. 

- Biltrafik. Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik före bilen. Undvika korta resor med bil. 

Parkeringar för att byta färdmedel. Samla parkeringarna i centrum – gångavstånd till 

målpunkter. Stärkt ringled, kopplat till begränsad framkomlighet i centrum för bil. karta 

över befintligt och planerat huvudnät och övergripande nät samt reservat för biltrafik visas. 

- Parkering. Samutnyttjande. Bilpooler och andrar mobilitets- och delningstjänster. 

Cykelparkeringar vid hållplatser och målpunkter. Anpassad parkeringsnorm. Parkeringens 

kostnad ska synliggöras. Parkeringsledningssystem. Karta över befintlig och planerade 

infarts-, pendlar- och allmänna parkeringar, befintliga parkeringshus med mera visas. 

- Godstrafik. Verksamhetsområden kopplas upp till statliga vägnätet, järnväg och hamnen. 

Omlastning till mindre fordon utanför staden. Leveranser med cykel. Bra placerade 

rastplatser för lastbilar. Karta över planerade transportintensiva områden, befintligt och 

kommande kommunalt och statligt huvudnät visas. 

 

Synpunkter 

Förslaget till trafikstrategi är bra till stora delar och kan leda till ett genombrott för hållbar 

stadsplanering i Norrköping. 

Förutom de fyra utmaningarna som beskrivs i strategin finns en väl så stor utmaning. Det är att 

beslut också i praktiken borde tas enligt strategin och antagna planer och program. Vi ser till 

exempel att beslut har tagits som inte överensstämmer med Översiktsplanen vid exploateringen i 

Lundby. Där, och i Sidus, byggs bostadshus som inte har gång- eller cykelvägar till nödvändiga 

målpunkter. Områdena har inte heller väl fungerande kollektivtrafik. Naturskyddsföreningen anser 

att en princip ska skrivas in i strategin att bra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik ska vara 

utbyggt innan nya bostadsområden byggs. 

Vi vill att klimat- och miljökrisen ska återspeglas mer i strategin. Trafikarbetet behöver minska 

radikalt genom stadsplanering som skapar stadsdelar med allsidiga funktioner, alltså bostäder, 

närservice, arbetsplatser och fritidsmöjligheter. Då kan bilberoendet brytas genom att de flesta 

behoven uppfylls i den egna stadsdelen och centrum nås med cykel och kollektivtrafik. 

De stora energivinsterna med spårburen trafik behöver redovisas. Transporter med tåg och spårvagn 

är ungefär 10 gånger mer energieffektivt än med lastbil och buss. Målområde 9 om godstransporter 

behöver kompletteras med målsättningar om spårburen trafik.  

Buller och avgaser behandlas inte i tillräcklig grad. Naturskyddsföreningen anser att GC-vägar ska 

avskiljas från bilvägar så att gång- oh cykeltrafikanter skonas från hälsofaran med buller och 

avgaser och från olycksrisker.  

För att fånga upp allmänhetens kunskaper och engagemang inom hållbara transporter anser vi att tre 

nya samrådsforum behöver bildas. Ett råd för gångtrafik, ett för cykeltrafik och ett för 

kollektivtrafik. 

Strategin borde behandla flygresandet och Norrköpings flygplats. Naturskyddsföreningen anser att 

flyget kan slopas i Norrköping av bland annat klimatskäl. Det skulle också innebära stora 

förutsättningar för hur stadens östra delar kan planeras och utvecklas. 
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Cykling 

I samband med beskrivningen av de tre faserna i cykelplanering nämns Amsterdam och 

Köpenhamn som nått tredje fasen. Det vore intressant att nämna svenska städer, av jämförbar 

storlek med Norrköping, som kommit långt i omställningen till hållbara transporter. Städer som 

Lund, Uppsala och Linköping har andel cykeltrafik nära 30 % och bilandel på ca 40 %. Norrköping 

har 12 % cykling och ca 60 % bilandel och är sämst på cykel av de femton jämförbara städerna i 

landet. Norrköpings koncentrerade och runda stadskropp där alla kan nå centrum på cykelavstånd 

gör att vi har givna förutsättningar för att bli bäst i landet med bra hållbar planering. Detta borde 

beskrivas i strategin, för att motivera till mer satsningar på cykling. 

I avsnittet Staden och människan nämns nyckelfaktorer för att lyckas med hållbara transporter: 

Trygghet, trafiksäkerhet, folkhälsa, minska barriärer samt luftförorening och buller. Avgaser och 

buller har tappats bort i cykelavsnittet trots den stora betydelsen för hälsan. Att det dör tiofalt fler av 

luftföroreningar än i trafikolyckor bör framgå. Stoft från däck och vägbana nämns men ordet 

bilavgaser saknas i texten. Eftersom det finns fastställda miljökvalitetsnormer för stoft, som har 

överskridits i Norrköping, gör att det uppmärksammas. Det finns inga maxhalter för gifter i avgaser 

som upplagras succesivt i kroppen och ger cancer och genetiska skador efterhand. Men det innebär 

att exponeringen för bilavgaser bör undvikas i möjligaste mån. Dieselfordon har de hälsofarligaste 

avgaserna. De stora bilvägarna där huvuddelen av befintliga huvudcykelnätet går enligt nuvarande 

plan är barriärer och även olämpliga för trafiksäkerheten.  

Cykelplanen som beslutades 1999 ledde till utbyggnad av cykelvägar direkt intill biltrafik med de 

högsta avgasutsläppen i staden. Cykelvägar i uppförsbackar intill bilvägar ger upp till tio gånger 

högre upptagning av avgaser genom den ökade andningen. Exempel på det finns längs Gamla Ö- 

vägen och Skarphagsleden där huvudcykelvägar inte borde gå. 

 

Se kartan nedan, som redovisar huvudstråken i kommunens cykelplan fram till beslutet 1999. 
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Mer pengar borde satsas på utbyggnad och skötsel av cykelnätet. Grönstråken i Grönstukturplanen 

kan med fördel sammanfalla med stora delar av huvudcykelnätet. Vegetationens funktion som 

skydd mot het sol och vindar bör nämnas förutom luftrening. Principen att lägga huvudnätet för 

cykel mitt emellan huvudnätet för bilar användes under 1980- och 90-talens cykelplanering i 

Norrköping och bör återinföras. Även utredningen Framtidens resor i Norrköping föreslog att 

principen för cykelvägarna behöver omprövas. 

Kartan med befintliga och planerade cykelstråk som inte är förenliga med strategins föreslagna 

kriterier har tveksamt värde att redovisa. Istället borde principskisser för lokalisering av cykelstråk i 

samspel med grönstråk och omställda stadsdelar visas inför kommande översiktsplanering och ny 

cykelplan. Redovisade kartan innehåller alltför många huvudstråk för att kunna hållas i huvudet. 

Huvudstråken bör vara de viktigaste radiella stråken centralt genom stadsdelar där många 

målpunkter finns och leda till centrala staden. De kan ofta sammanfalla med kollektivtrafikens 

stomlinjer med befintlig eller planerad spårväg. Den täthet med cykelstråk som finns på kartan 

borde kategoriseras som sekundärstråk förutom de egentliga huvudstråken. Dessutom behövs som 

det nämns ett ännu mer finmaskigt lokalnät inom stadsdelarna.  

Det är viktigt att ge ut kartor med alla stråken för att hitta bästa cykelväg dit man ska. De regionala 

stråken bör kopplas till huvudstråken vid stadsranden och skyltas med destination inifrån staden. 

Vi vill trycka på att cykelvägarna byggs tillräckligt breda så att cyklister kan mötas vid 

huvudstråken och att cykelvägarna separeras från gångtrafik där det går mycket människor. Den 

relativt nybyggda GC-vägen från Vasaparken till Hageby är för smal till exempel. 

Det borde finnas en strategi för hur hyresparkcyklarna ska parkeras. Nu är de en trafikfara när de 

slängs/ställs på gångytor- och cykelbanor. 



5 
 

En cykelbro över Strömmen vid Rododendrondalen anser vi är olämplig eftersom den skulle störa 

landskapet kring Strömmen. Det begränsade behovet i sekundärnätet står inte heller i proportion till 

den höga byggkostnaden. 

En strategi för GC-banor på landsbygden borde också formuleras. Tydliga önskemål från 

kommunen behöver ställas till Trafikverket som är väghållare på landsbygdsvägarna. Kommunen 

bör sluta delfinansiera sådana cykelvägar eftersom Trafikverket är ansvariga för alla trafikslag på 

sitt vägnät. 

Vi saknar en markering av den planerade GC-vägen från Marby till Sidus utefter Bråviken, norr om 

Bråvikens golfbana. Den är inritad i detaljplanen för golfbanan och var ett krav mot vitesbelopp på 

exploatören att bygga i början av 1990-talet. GC-banan byggdes inte och kommunen begärde inte 

vite. En GC-bana utefter Bråviken skulle bli skyddad, snabb och vacker för cyklister ut mot Djurön 

och kopplas ihop med befintlig belyst GC-väg genom Abborrebergsskogen till Lindö vidare in till 

stadens centrum.  

 

Den nu planerade GC-banan utefter Djurövägen är Trafikverkets ansvar att finansiera. Kommunen 

bör inte medfinansiera banan. En stor brist är även att den inte planeras byggas ut till Djurön, (utan 

bara till Sidus), med många bostäder, barnfamiljer samt ett välbesökt naturreservat / Natura 2000-

område. Stark tung trafik till och från Djurökvarn förekommer här. 

 

Buss-slingan in runt Ljunga kommer dras in och Ljungabor hänvisas till planerad pendelparkering 

med hållplats vid Dagsbergs Brink, där Djurövägen ansluter till Arkösundsvägen. 

Det kräver att en GC-bana byggs in i Ljunga längs Furingstadvägen fram till Örsätersvägen där man 

sedan kan gå/cykla inne i villaområdet och även nå förskolan. 

Furingstavägen är smal och saknar vägren. 

Kollektivtrafik 

Samarbetet mellan Östgötatrafiken och kommunen borde vara bättre. Nyligen föreslog Ötraf att 

stomlinjer mellan tätorterna ska trafikeras med buss, trots att det skulle bli mer ekonomiskt att 

trafikera dem med duospårvagnar. Det innebär att man nu inte har råd med busstrafik på linjer med 

glesare trafik. Även inom Norrköping har nyligen till exempel en olämplig ändring gjorts för bussen 

från Smedby. Det har blivit svårt för Smedbyborna att ta sig till Mirum och vårdcentralen i Hageby. 

Just nu görs inga satsningar i Norrköping på spårvägar. Det kan bero på att ledande politiker anser 

att spårväg är för dyrt. Strategin borde redovisa att spårväg har lägre årskostnader jämfört med buss 

på huvudlinjerna där resandeunderlaget är stort. Det beror bland annat på att spårvagnar har längre 

livslängd, lägre personalkostnader, lägre energikostnad och högre kapacitet. Erfarenheten att fler 

väljer kollektivtrafik när den sker med spårvagn än med buss, så kallad spårfaktorn, är avgörande 

för att bilanvändningen ska minska. 

Strategin behöver behandla hur resandet med kollektivtrafik ska ske från Resecentrum till 

Söderköping, Valdemarsvik och en kustlinje söderut. Johannisborgsbron borde förses med spår och 

en sträckning förberedas för en kustlinje. 

 

Biltrafik 

Vi anser att bilvägarna inte behöver byggas ut. Det står att en ringlinje ska stärkas för att avlasta 

övriga vägnätet i staden. Ökad framkomlighet för bilar leder till ökad biltrafik som drabbar alla 

vägar i stället. Det är uppenbart att befintliga vägnätet blir överdimensionerat när biltrafiken ska 

minska till minst hälften enligt strategin.  

Kungsgatan borde stängas av för genomfart för biltrafik. Trafiken kan gå över Riksbron i stället. 
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Visionsbilden för stadshuvudgator med bland annat uteserveringar är inte förenlig med en hållbar 

stad. Det föreslås att lokala målpunkter och stadsliv ska stå i fokus på huvudgator för bil. Tvärtom 

ska målpunkter och vistelseytor för stadslivet i första hand lokaliseras till huvudstråk för gång, 

cykel och spårväg centralt genom stadsdelarna. Bilgatorna i utkanten av stadsdelen kan också ha 

vissa målpunkter som är tåligare för störning från biltrafik. Målpunkter som lockar till onödig 

biltrafik ska undvikas. Gång och cykel ska också ha plats men fokus bör vara att skydda bebyggelse 

och nödvändig vistelse genom trädalléer och övrig grönska och skydd som renar luft och dämpar 

buller. Detta exempel visar att man måste samplanera trafikstuktur, bebyggelsestruktur och 

grönstruktur för att uppnå en hållbar stadsplanering. 

 

Godstrafik 

Strategin saknar en redovisning av befintliga och framtida spår. Det är mycket angeläget att spår 

byggs till verksamhetsområden och att vårt välutbyggda industrispårnät behålls och underhålls. 

Omlastningspunkter för gods behöver utvecklas. 

 

Norrköping 2021-06-17 

 

Stefan Arrelid 

 

Ordförande 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 

     

Postmottagare 

Stefan Arrelid, Fjärdingstad Hestadback, 61029 Vikbolandet  

Information om Naturskyddsföreningen:  www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se 
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Lindö bostadsområde enkät - Norrköpings kommun samråd, 
Trafikstrategi 2021-06-23 

Norrköpings kommun inbjuder till samråd för trafikstrategi, Lindö Villaägareförening har då genomfört en 
undersökning hur de boende värderar olika förslag som arbetats fram av föreningen. Förslagen är skapade 
utefter de situationer som de boende i Lindö upplever i sin vardag. 
 
Vår förhoppning är att ett samlat och värderat underlag kommer att prioriteras högt av kommunens 
samhällsplanerare och vi ser fram emot en förbättrad trafikmiljö i Lindö bostadsområde. 
 
Knappt 600 har svarat på vår enkät och vi har erhållit, imponerande, 644 kommentarer. 
Många olika åsikter kommer fram i materialet och det finns många konstruktiva förslag. Vi hoppas att dessa 
ska skapa nya idéer för kommunens framtida planeraring. 
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Sammanfattning av resultat 

Resultatet av enkäten visar att våra samlade erfarenheter, från inlägg på Facebook, NT och annan media, visar en 
samsyn på vår situation och vilka framtida förändringar som värderas högt. 

Vi har erhållit mycket många konstruktiva förslag, 644 kommentarer, som visar på hur viktigt Lindöbor ser på 
trafiksituationen. Samtliga svar är ordagrant återgivna i rapporten. 

Alla 10 förslag, utom ett, hade majoriteten röstat Bra eller Mycket bra. 

Tabell 1 visar de förslag, i rangordning, som värderas Bra eller Mycket bra 

 

Tabell 2 visar de förslag, i rangordning, som värderas Dåliga eller Mycket dåliga 

 

  



Bakgrund 
Norrköpings kommun anordnar ett samråd för trafikstrategi och Lindö Villaägareförening har då beslutat att 
utföra en undersökning, med hjälp av enkät, som sedan sammanställs åt kommunen. 
 
Vår förhoppning är att ett samlat och värderat underlag prioriteras högt av kommunens samhällsplanerare. 
 
Enkäten innehöll tio flervalsfrågor som relaterade till åtgärdsförslag där endast ett svarsalternativ kunde 
anges. Man kunde välja mellan Mycket bra, Bra, Neutral, Dålig och Mycket dålig. 
 
Enkäten har varit tillgänglig 14 dagar mellan 28 maj till och den 10 juni 2021. 
Den har publicerats på Lindö Villaägares hemsida, Facebook samt delad till Facebookgruppen Föräldrar och 
vuxna i Lindö. 
Applikation EasyQuest har använts. 
 
Lindö Villaägareförening har fokuserat på dessa huvudområden, vilka baseras på inlägg i sociala medier, 
observationer, reportage och insändare i NT etc.: 

• Kollektivtrafik 
• Cykeltrafik 
• Parkering 
• Persontrafik 
• Personsäkerhet 

Så här anser vi att våra förslag möter kommunens målbild 

 
  



Fråga 1, Lindövägens fildelning – 65 kommentarer 
Åtgärdsförslag: Lindövägen bör bli markerad med två filer från Lindörondellen till korsningen med 
Bergagatan/Kanalgatan. 

Motivering: Idag görs det många farliga omkörningar, ibland på insidan vilket skapar allvarliga incidenter. 

Åtgärden förväntas: förbättra trafiksäkerhet och minska trafikstockning i rusningstrafik 

 

Kommentarer: 

• Jag skulle hellre se polisen ta fast fartdårarna. Deras beteende försvinner inte, utan lär endast förflyttas. 

• Behövs omgående 

• Det uppmuntrar högre hastigheter än den rekommenderade för vägen 

• Hastigheten är 60. Blir det 2 filigt tror jag hastigheten ökar ännu mer. Tyvärr körs det mellan 70 - 90 på 
vägen redan nu. Sätt istället upp fartkameror så kan nog det stävja hög fart 

• Ökade farter. Bygg rena bussfiler istället åt båda håll. 

• Det är rätt så brett idag, de som åker långsamt åker i väggrenen. 2 filer skulle tillåta de som kör för fort att 
göra det lättare 

• Folk kanske ska lära ATG kära vettigt istället. Men tvåfiligt är väl ok 

• Anser att vägen är bred nog 

• Vissa ska bara köra om. Sen om det är på höger eller vänster sida är i inte så viktigt 

• På vilket sett skulle det minska trafikstockningen? Det känns som en motivering som låter bra för att få folk 
med på tåget. Att smalna av förbättrar inte trafiksituationen! 

• Folk visar ingen hänsyn i trafiken och med två filer kommer hastigheterna bara öka 

• Många försöker köra om långsamtgående trafik, som moppebilar, båtsläp och olika ”byggfordon”. Det är 
också knepigt att hålla undan för ev utryckningsfordon i nuläget. 

• Bättre medcsmalare körfält och uttökad cykelbana 

• Ser helst att det blir möjligt för svängande trafik mot kråkvila kan ha en innerfil att ligga i så att övrig trafik 
får en fil utanför. 

• Det blir mer stress bakom ratten med den verkligheten. 

• Egenansvar att inte glra dåliga omkörningar 

• Inte lämpligt på en väg med hastighetsbegränsning på 60-40. Däremot vore bussfil bra 

• Bra om det fungerar, mindre bra om det blir en propp vid kanalgatan så det blir köer till Lindörondellen 
som redan är en "kö-rondell" vissa tider 

• Problemet med omkörningar löses inte med fler filer. Ser inte riktigt behovet. 

• Tänker att man uppmuntrar till att köra fortare än vad hastigheten tillåter om man har tvåfiligt. 

• Upp med en fartkamera istället 

• Lindövägen kanske funkade förr ( varit samma sen minst 50 år tillbaka ) men det har tillkommit väldigt 
mycket fler villor och lägenheter. Så självklart måste vägar följa med i den utvecklingen. 



• Tveksam om dubbelfiler får ned hastigheten. Det stressas för mycket i bilar av olika skäl. Om omkörningar 
ska hindras är mitträcke och smalare vägren bättre. 

• Skapa bussfiler. Hur svårt ska det vara. 

• Vad händer med cykelbanan/gåbanan? Jag promenerar till och från stan varje dag och vill inte utsätta mig 
för ännu mer trafikfara då många bilister redan nu kör vårdslöst och är halvt uppe på gåbanan titt som tätt. 
Går till mitt arbete då busslinjen drogs om och jag fick långt att gå till hållplatsen. Skulle linjenätet återgå till 
det som tidigare var, skulle två filer inte ha någon betydelse för mig. 

• Ska man verkligen lägga miljoner på att bygga om 800m väg som sparar 10 sek pga några idioter? Korkad 
ide. Sätt upp en fartkamera istället eller gör inget alls. 

• Vart ska gångtrafikanter och cyklister få plats 

• Tveksam till det då det blir osäkert vid övergångsstället vid hemköp om det ska vara tvåfiligt där.. 

• Hellre tvåfiligt in mot stan 

• Hastigheten kommer sannolikt att öka i genomsnitt vilket föranleder att det behöver vidtas tydligare 
åtgärder för att då få ner hastigheterna när man anländer bergakorsningen. Dagens gupp förslår ej 
tillräckligt. En rondell likt den vid bråviksskolan hade varit en bra och säker lösning för alla trafikanter men 
främst för de som ska ut på lindövägen från Kanalgatan och Bergagatan. Det är genomgående mycket svårt 
att på ett säkert sätt genomföra en vänstersväng genom korsningen. 

• Har inte upplevt problem och tror att dubbla filer bara bjuder in till högre hastigheter. Dessutom behövs 
bred väggren för det ökade antalet EU- moppar och moppebilar. 

• Tror det kan bli ännu svårare att komma ut från slakthusvägen mot stan. Är idag ett stort problem. Borde 
vara rondell även där. 

• Lägg cykelbanan på utsidan om stolparna 

• Med tanke på att nya returpunkten blir mitt emot Kråkvilan behöver Lindövägen anpassas för även den 
ökade trafiken. 

• Och då en fil för de som kör rakt fram mot Abborrberg eller ska svänga mot berga och en fil för de som ska 
svänga vänster. 

• Fler filer tar inte bort dåliga bilförare. 

• Om alla håller hastigheten behövs bara en fil alltför många kör på tok för fort 

• Tror inte att en sådan uppdelning kommer att göra skillnad. Bada filera kommer att användas oberoende 
vart man ska samt att jag tror att det skulle öka omkörningar 

• Vore jättebra om man kunde göra cykelvägen säkrare med bättre avskiljning och bättre underlag och bra 
belysning. 

• Gärna två körfält men inte med heldragen linje mellan körfälten. 

• Rädd att hastigheten ökar då? 

• Gäller åt båda hållen 

• Försiktigt positiv. Jag har själv blivit omkörd på insidan. Har svårt att se att det ska minska stockning men 
det kan öka säkerheten. Kommer väl bara kunna byggas från kråkvilan till bergagatan. Måste byggas så att 
vänster fil blir omkörningsfil (att man behöver byta till den och även byta från den vid bergagatan) och inte 
den naturliga filen att ligga i för folk byter idag inte fil. Ett alternativ är väl ett vajerräcke, då får man i alla 
fall bort risken för frontalkrock. 

• Är det verkligen idioter som kör om på insidan?! Aldrig sett eller hört talas om. Känns ofta som det är 
turister på vägarna till och från Lindö, ligger o puttrar i 30 på 40-vägarna och ökar till runt 50 på aktuell 
sträcka. Dessutom rätt många som kör med mopedbilar/epa och med släp, inklusive jag själv - då vill man 
kunna bli passerad. Ta inte bort möjligheten till att kunna köra om på sträckan. Bättre att folk helt enkelt 
lär sig köra bil på ett ansvarsfullt och säkert sätt. 

• Håller med om farliga omkörningar och många som kör alldeles för fort. Angeläget att detta blir åtgärdat 
(men fattade inte om det menas två filar i vardera riktning eller två filer totalt) 

• Bättre med fartkameror så vi som åker där håller vår hastighet vi ska. 

• De som idag inte tar hänsyn kommer inte heller i fortsättningen respektera trafikregler, jämför trafiken på 
Söderleden Separerade körfält (mitträcke) är förmodligen enda lösningen. 

• Tror tvärtom. Det blir race i omkörningsfilen. Har sett mycket få omkörningar. 

• Att öppna upp för och bjuda in till galna omkörningar som inte håller hastigheten är inte en bra lösning. 
Bättre att sänka hastigheten och bete sig som i ett villa område 



• Bättre att sänka hastigheten till 40 från lindörondellen 

• Två filer bidrar till att hastigheten ökar. 

• Lindö vägen är mycket trafik på och de sker många otäcka omkörningar . Kanske rent av skulle vara någon 
form av rondell el dyligtbi höjd med kråkvillans utfart 

• Förekommer ganska många farliga situationer som det är nu. 

• Vägen är bred och det är ett helt naturligt förslag för ökad säkerhet och undvika längre köer vid ökad trafik. 

• Lika konstigt dom bussfilerna som inte ens bussarna använder. 

• Det kommer innebära en högre hastighet på sträckan för att komma först till korsningen med fler farliga 
omkörningar innan korset Lindövägen/ Kanalgatan 

• Vi skall inte ha två filer mot Bergagatan/Kanalgatan. Bygg först om korsningen med rondell/trafikljus så att 
det fungerar med dagens trafik. Sätt upp fartkameror istället. 

• Farliga omkörningar förekommer dagligen. Dessutom skulle 2 filer underlätta och snabba på flödet. Idag tar 
det tid att både komma ut från och in till Lindö. 

• Förstår inte att det påverkar/förbättrar trafiksituationen på en 60 km/Tim sträcka 

• De flesta i ytterfil kommer att med alla medel tränga sig före vid Lindörondellen / Bergagatan. 

• Många kommer se detta som en möjlighet till högre hastigheter. Vi ska inte underlätta för biltrafik utan 
hellre uppmuntra kollektivtrafik och cykelåkande. 

• Ev reversibel 2+1 (finns exempel i Stockholm ut mot Värmdö) istället med alla nya lägenheter som byggs 
med ökad trafik som följd 

• Det behövs inga fler filer. De som inte vill inordna sig i trafiken kommer inte att göra det med två filer 
heller. Finns alltför många som inte håller gällande hastighetsgränser. 

• Så länge rondellen inte sväljer två filer kommer det bara innebära kappkörning och fortkörning. Det 
kommer inte bli trafiksäkrare. Problemet är rondellen. 

• Med tanke på den ökande trafiken av sk Epa bilar som stoppar vore det toppen. 

  



Fråga 2, Rondell Lindöv./Bergag./Kanalg. – 80 kommentarer 
Åtgärdsförslag: Korsningen bör byggas om till en rondell. 

Åtgärden förväntas: förbättra trafiksäkerheten, minska trafikstockning i rusningstrafik och förbättra för kollektivtrafiken. 

 

• En rondell vore mycket fint att se. Den nuvarande lösningen med en artificiell vägskada är pinsam, men 
dessvärre flitigt använd av vår fattiga och okunniga kommun. 

• Kostnadskrävande i en trafikkorsning som efter ändringar fungerar väl 

• Svårt att ansluta i korsningen in till lindövägen 

• Tycker det fungerar bra som det är 

• Jag tycker det blev bra efter senaste ombyggnaden. Kommer oftast själv från Kanalgatan. 

• Svårt att säga. Nu när så många jobbar hemma. 

• Många passerar där, det har redan skett olyckor och bildas lätt kö 

• Mycket svårt att komma ut från Berga. Lösningen som gjordes medförde ännu sämre läge för Bergabor att 
komma ut på Lindövägen då guppen är alldeles för små vilket gör att från stan behöver man knappt sakta 
ner för att åka över guppet. 

• Bättre flöde 

• Tror det blir problem för den tunga trafiken till bröderna Edstrand. Rondellen kommer behöva bli väldigt 
stor för dessa bilar. 

• Väldigt bra idé, och verkar vara många som funderat på varför detta inte gjordes under senaste vägarbetet. 
Skulle öka trafiksäkerheten även för cyklister och gående 

• Hade hoppats på en rondell när korsningen byggdes om för ett tag sedan men förstår inte riktigt ändringen 
som istället gjordes. 

• Korsningen är ju precis iordningställd och breddad. Om den nu ska göras om till rondell så har väldigt 
mycket pengar gått åt i onödan. Fokusera på relevanta frågor att driva. 

• Förutsatt att det finns utrymme för rondell. Bil+släp kräver mycket yta i en rondell. 

• Helt hopplöst att komma till hemköp från kanalgatan. Blir att åka runt genom samhället 

• Eventuell förbättring skulle inte motivera kostnaden. 

• Skulle underlätta från alla håll man kommer ifrån! 

• Fungerar bra som det är. 

• Trodde man skulle göra det, när man byggde om. Nu är det ju väldigt svårt för Berga-borna att komma ut. 

• Jag bor själv uppe i Berga och kan få stå jättelänge innan jag kan köra ut på grund av allt trafik. En rondell 
skulle underlätta avsevärt. 

• Tycker det funkar bra nu 

• Det är nog den bästa lösningen för ett säkert trafikflöde 

• Tycker korsningen blivit bättre sedan ombyggnationen av den. Rondell kanske gör det bättre. 

• Cyklister lever riktigt farligt här. En rondell ökar säkerheten. 



• Med den ombyggnad som gjorts nu i trafiksäkerhetsförbättrande syfte skapar problem och irritation för att 
är svårt att ta sig ut från Bergagatan pga farthinder i direkt anslutning till högersväng. Detta får till följd att 
bilar som kommer från stan inte bromsar in förrän farthindret, vilket gör det svårt att ta sig ut från 
bergagatan. 

• Har precis gjorts om. Rondeller fungerar inte per automatik bättre utan kräver ett jämnt flöde från alla 
riktningar annars blir det precis som idag att de som vill lämna lindö på morgonen blockerar de som 
kommer från Kanalgatan och tvärt om när alla ska hem då man blockerar alla som vill lämna Berga. Dum 
idé o dyr 

• Hade varit bra om man gjorde det innan man renoverade trafikplatsen men känns nu som onödiga pengar 
att göra om 

• Bättre att ha en alternativ väg ut till Lindö. Ex vid Br Edstrand. Höjer säkerheten i hela Lindö 

• Jag tycker de nya guppen blev bra, lättare att köra ut från Kanalgatan då farten nu är lägre 

• Kaos i den korsningen, många olyckor, speciellt med cykelöverfarten 

• En nödvändighet för att säkerställa flyt i trafiken samt säkra passager genom korsningen. Idag är det med 
livet som insats. Inte minst för gångare som ska passera den trafikerade vägen med fordon i ytterst hög 
hastighet. Många av dessa är barn. Rondellen vid bråviksskolan är ett föredöme. 

• Den senaste ombyggnationen bör vara tillräcklig. 

• Men borde gjorts förra året då det lades mycket pengar på korsningen utan att göra den bättre. 

• Vi som bor i Berga har väntat länge på en sådan lösning. Trafikanter saktar inte ner, knappt ens nu trots 
bygge av fartdämpande kant. Många "nästan olyckor" har hänt med barn och vuxna som korsat Lindövägen 
vid det övergångsstället. Också mycket svårt att komma ut på Lindövägen i riktning in mot centrum från 
Bergagatan i rusningstid. En rondell är ett mycket bra förslag. 

• Har föreslagit det till Reidar Svedahl fvb redan innan den byggdes om. Men kommunens handläggare är ju 
"Besservissrar". 

• Helt otroligt dåligt kommunen byggde om det. Hur svårt ska det vara. En rondell tror jag hade varit det 
bästa alternativet. 

• Otroligt att det inte gjorde när korsningen nyligen gjordes om. 

• Det borde gjorts för länge sedan och en stor rondell så att trafiken flyter på då det bara finns en väg. 

• Det kanske finns en anledning att det inte gjordes så, när korsningen byggdes om? 

• Ofta svårt att komma ut från Kanalvägen idag! 

• Helt självklart rondellen skulle öka säkerheten 

• Tycker det blir sämre av anledning av cykelbanan som korsar där det lär bli fler cyckelolyckor tror jag 

• Trodde det skulle bli rondell där förra ombyggnaden 

• Går idag knappt å komma över mot stan morgon å kväll. Rondell hade varit rätt från början 

• Har den inte byggts om nyligen!? 

• Från Berga mot stan på morgonen Den skulle ha byggts redan förra gången Det är den korsning som alla 
bilar måste passera. Ofattbart att det inte blev en rondell 

• Borde gjorts redan istället för ombyggnaden. 

• Skojar ni? Den korsningen är ju helt ny! 

• Tycker att nuvarande lösning fungerar bra och är säker för cyklister 

• Dåligt för cyklister. Det är ju med livet som insats man cyklar förbi rondellen söderleden/lindövägen. 
Ytterligare en sådan lösning så skulle nog än färre cykla och öka trafiken. 

• Det har blivit mycket bättre sen det gjordes om men jag kan förstå dem som kommer i från Berga och skall 
svänga vänster mot stan, svårt för dem att komma ut i rusningstrafiken 

• Effekterna av de förändringar som gjorts bör hinna utvärderas så man ser om de problem som varit 
kvarstår eller inte. Utvärdering kan först göras efter att samhället gått tillbaka till normalt tillstånd efter 
Covid-19. 

• Rondeller är generellt bättre än korsningar, borde byggas ett par tre stycken på Östra promenaden med. 

• Undrar varför inte detta gjordes när kommunen nyligen fixade 'lite' i just i den korsning?! 

• Vidtagna åtgärder med gupp framför övergångsställen har minskat farten marginellt. Fortfarande är det 
med livet som insats när man tvingas korsa den. 

• Mycket köer i rusningstrafik 

• Sjukt bökig vid vissa tider på dagen. 



• Åk buss eller cykla så slipper man trafikstockningar! Alltför många Lindöbor är slöa och åker bil. Av de som 
cyklar är ca 75% kvinnor. Således alla män i stora suvar, skärp er. 

• Korsningen är redan ombyggd, vi bör avvakta och utvärdera befintlig lösning 

• Helt omöjligt att köra ut ifrån bergagatan när det är trafik. Ingen bromsar för farthinder. Farthinder gör 
ingen skillnad när det finns efter korsningen. 

• Samt ha farthinder från Kanalgatan 

• Vi skattebetalare har redan bekostat en fart reducerade åtgärd 

• Mycket bra idé så slipper cyklister bli påkörda också. 

• Flödet skulle förbättras 

• Självklart borde det finnas en rondell där - det är ju näst intill omöjligt att komma från Berga och svänga 
vänster på morgnar och kvällar. 

• Känns konstigt med tanke på att man just byggt om!!! Varför tänker ni efter ni fattar beslut?? Isf en stor 
rondell där BE Group lastbilarna går plats tillsammans med övrig trafik 

• Upplever inte att korset är något problem längre. 

• Mycket bra förlag, annars sätt upp trafikljus. 

• Det har redan blivit bättre med vägguppen! 

• Risken är stor att det får motsatt effekt, jag cyklar mycket på lindövägen och rondeller är ofta riktigt farliga 
för cyklister, bilister verkar bli riktigt distraherade i rondeller och ser inte cyklister. Det är också stor risk för 
mer trafikstockning. 

• Svårt att komma ut ifrån berga. Så det skulle vara toppen. 

• Efter att det har blivit ”fartbulor” så har det blivit mycket smidigare så en rondell behövs inte och det skulle 
bara reta upp kommunpolitiken ”blir dom aldrig nöjda” 

• Lindövägen bör vara huvudled då det stora trafikflödet är där liksom behovet av framkomlighet -flöde.Ta 
bort guppen. 

• Som boende på bergagatan kan bara tilläggas att säkerheten skulle öka samt att hastigheten skulle på 
naturligtsätt sänkas vilket även reducerar buller och utsläpp. 

• Då kommer Rondellkörningsregler gälla för alla påfarter. 

• Jag tycker det blev en bra lösning när man nyss gjorde om korsningen. Rondeller är dessutom ofta dåliga 
för de som cyklar vilket jag gör. 

• Absurt att de inte gjorde det när de ändå grävde upp allt i och med trafiksäkerhetsförbättringar för 
cyklister/gående 

• Absolut där har behövts göras en rondell i många år! 

• Undrar bara; det ska ju bli mer vägtrafik till BE, klarar dessa bilar rondellen? 

• En rondell fungerar bara om det kommer lika mycket bilar från alla håll. Idag har bussen företräde och kan 
köra på. Få platser är så farliga för gångare och cyklister som en rondell. 

  



Fråga 3, Ny vägförbindelse till Lindö – 84 kommentarer 
Åtgärdsförslag: Lindö behöver ytterligare minst en tillfartsväg, lämpligen i Sjötullsgatans förlängning med anslutning till 

Kanalgatan vid Bröderna Edstrand AB.  

Motivering: Lindö är ett återvändsområde, vilket innebär att en utrymningssituation i någon form av krisläge riskerar att 

bli en mycket besvärlig och farlig situation, inte minst för oskyddade trafikanter. 

 

• Bra idé ur säkerhetssynpunkt. Nu när stolpskotten på BE har bestämt sig för gå från tåg till lastbil behövs en 
till väg än mer, utöver trängseln i rusningstid. 

• Blir problem även vid översvämningar och kommer sannolikt bli problem nör nya returpunkten öppnar. Alla 
jobbar inte vardagar! 

• Bra förslag. Vägen kan vara av mindre art, med mötesplatser, men fungera som reservväg vid 
trafiksituationer som kräver sådana lösningar. Risken med fler tillfartsvägar är en urbanisering av Lindö på 
längre sikt. 

• Men kanske inte vid det området. 

• När järnvägsförbindelser till BE stoppas ska givetvis Sjötulösgatan öppnas för den tunga trafiken. Den bör 
inte in och snurra i Lindö, samtidigt som trafiken till den nya husen vid gamla badet och en ny returpunkt 
tillkommer. Sjötullsgatan ska användas både av miljö- och trafiksäkerhetsskäl. 

• Köper tanken kring säkerheten om något händer men det som oroar mig är att det blir mer otryggt. Tex 
lättare för o inbjudna inbrottstjuvar mm att ta sig in och ut. Men köper ändå som sagt tanken om det ni 
skrev. 

• Gärna behålla cykelvägen som finns redan idag också. 

• Är väl i nödfall. Men det går att åka via Marby om det är kris. Om Lindö inte blir större så fungerar det som 
det är 

• Bra att lindövägen bli avlastad. 

• Detta förslag är bättre än tvåfilig Lindöväg 

• Vi upplever en stor otrygghet i nuläget, och har många funderingar kring hur vi skulle kunna utrymma 
området vid kris. Ta bilen och köra genom skogen till Marby är vår nuvarande plan. 

• Blir bra även för tunga trafiken till bröderna Edstrand när de nu ska ta bort möjligheten med tågtransport 

• Detta är verkligen viktigt. Vi märkte ju alla problemet vid ombyggnaden av korsningen vid Kanalgatan o ett 
körfält stängdes av. Det resulterade i köer till förbannelse. Törs inte ens tänka tanken om något allvarligt 
skulle hända. Ännu viktigare nu när Lindö även växer. 

• Helt perfekt 

• Utfart mot E22 och E4 vore att föredra så vi inte ökar trafiken i bostadsområdet. Rondell istället för 
korsning vd Lindöv och Kanalgatan med 2 utfarter, 1 som idag och 1 sydöst 

• Har hänt att det varit olycka vid berga/kanalgatan. Då blir det stopp. 

• Bra med alternativ väg när det är någon form av hinder på Lindövägen. Det gör trafiken mindre känslig för 
störningar. Det skulle också avlasta Lindövägen och Söderleden från Lindöbor som ändå ska norrut eller till 
tågstationen. 



• Skulle verkligen underlätta all trafik! Många idag som åker mot hamnen, de kunde då gena! Vad händer när 
returpunken öppnar???? 

• Ökar risken för inbrott då det finns fler vägar ut ur området. 

• Händer det något på Lindövägen är man ju helt avskuren. Det behöver bara vara en liten incident för att 
köerna ska bli långa. Törs inte tänka på hur det blir med trafikanterna från alla nya hyreshusen. 

• Kan det lösas på ett sätt som både värnar om miljön och trafiken ser jag gärna en alternativ väg till Lindö 

• Bra med ytterligare väg till Lindö. Inte säker på att föreslagen dragning är den bästa. 

• Oavsett vad gäller säkerhet och möjlighet att ta sig fram som uttryckts är fullgod från olika instanser så 
kommer antalet långtradare från B Edstrand att skapa stora trafikproblem. Framförallt med tanke på hur 
situationen utvecklats ,med den undermåliga lösning som redan byggts. 

• Ja med hänsyn till ökad befolkning i Lindö, behövs fler vägar för utryckning osv 

• Helt nödvändigt! 

• Absolut nödvändigt 

• Se tidigare kommentar 

• Är ju redan nu köer till och från 

• Ja till en till väg men hellre en som stärker området tex den som planerats via marby/Ljunga, antingen där 
den var tänkt vid skolan eller via nya långtorp. Vad ger egentligen bygget av en parallell väg vid 
sjötullsgatan för effekter? Orimliga kostnader i förhållande till fördelarna, nej tack. 

• På tiden att det händer 💪💪 

• Absolut, skulle också minska belastningen på rondellen vid Söderleden 

• Nödvändigt!!!! 

• Behövs för att avlasta tyngre fordon på Lindövägen 

• Det finns i dagsläget bara en väg in/ut. En väg till mot sjötullsgatan skulle avlasta lindövägen, rondellen och 
söderleden då många kan åka direkt norrut via be group istället. Med tanke på att returpunkten flyttar så 
kommer inte lindövägen bli mindre belastad direkt! 

• Bättre trafiksituation som helhet och fler möjliga utrymningsvägar. 

• Att öppna vid Edstand tänker jag är en öppning till skumma kvarter som öppnar för mera kriminalitet i 
Lindö. Men visst det finns praktiska aspekter med förslaget också. 

• Fler flyktvägar ger mer brottslighet, det ser man i samtliga andra områden med flera vägar in/ut. 
Återvändsområde med endast en in och en väg ut är att föredra. 

• Eftersom lastbilstrafiken till nya returpunkten ska gå via Sjötullsgatan så kan den förlängas till Kanalgatan så 
Br Edstrands trafik kan gå där, och järnvägsgodstrafiken dit upphör. 

• Men hellre mot Marby! 

• Var vägen bör vara bör utredas 

• Ju färre tillfartsvägar desto svårare för buset/tjuvarna att komma undan Räddningstjänsten har sagt att de 
inte har problem vid utryckning i området 

• Definitivt jätte viktig åtgärd av säkerhet synpunkt! 

• Ja! Det längtar vi efter - känns inte tillräckligt tryckt med bara en ut & infart 

• Speciellt eftersom Lindö byggs ut så pass mkt nu och trafiken kommer att öka ytterligare. 

• Onödigt! Dessutom en av de få rika naturområden som finns i ormrådet. En grön oas med skön landsväg 
som många njuter av 

• Ur ett polishänseende är det bra att det bara finns en väg in och ut ur området. Lätt att spärra av. 

• Det går inte att få till en väg i något annat ände av Lindö? Känns som det kan bli stockning på annat ställe 
istället. Även vid större brand kanske båda utfarterna bli blockerade? 

• Ett mycket bra alternativ bra att leda bort bla tunga lastbilar från Lindövägen som ska till BE. 

• Kan inte uttala mig om just den dragningen men ja vi behöver minst en till tillfartsväg. 

• Främsta skälet att bygga en sådan väg är att få den tunga trafiken till BE att gå denna väg så att trycket på 
Lindövägen minskar. Vid en allvarligare krissituation i hamnen/på söderleden osv kommer det ändå finnas 
risk att båda dessa vägar inte kan brukas då de är parallella. 

• Mycket mycket bra förslag. Känns faktiskt helt nödvändigt. Borde vara en självklarhet! 

• Denna lösning gör det alldeles för enkelt för dessa höghastigetracer som nu skulle få en perfekt 'bilbana' att 
gasa runt och runt. Cykelvägen till Sjötullsgatan är perfekt att ha och borde underhållas. 



• Tillfartsväg via Marby Berga eller Kråkvilan kan vara alternativ 

• Ja! Redan nu mycket trafik, och med fler bostäder följer ytterligare belastning på nuvarande väg 

• Har påtalat det för Reiar för c:a 1 å sedan. 

• Bra med fler vägar till o h från. 

• Detta måste vara ett av de största tillbuden i Norrköpings kommun. Att något fortfarande inte gjorts åt 
denna fara är skrämmande. 

• Detta är lösningen på problemen med trafiken på lindövägen 

• När nu järnvägsspåret till Br E läggs ner frågar man sig om det inte vore lämpligt att använda banvallen på 
lämpligt sätt till en dubblering av tillfarten till Lindö. Tycker Lars Malmquist på Aktergatan 

• Väldigt bra med en tillfartsväg eller flera , dock inte vid cykelvägen intill bröderna edstrand . Då det är 
värdefull natur där för speciella häckande fågelarter mm. 

• Ja skulle något krisläge uppstå så skulle de bli kaos så minst 1 väg till vore verkligen något att satsa på 

• För utryckning finns vägen via Kråkvilan och från Marby. Men det behövs oavsett fler vägar till och från 
Lindö. Trafiksituationen är stundtals ohållbar (inte minst vid arbeten med asfaltering och så vidare). Vid 
upprepade tillfällen skapas köer som når hela vägen till Abborreberg, anledningarna till dessa tillfällen har 
varit motorhaveri vid Lindörondellen, nerkörd belysningsmast i Lindörondellen och som sagt olika väg och 
infrastruktur arbeten. 

• Perfekt lösning. Behövs avlastning av Lindövägen för att få smidigare trafik 

• Mycket otrygg och farlig trafikmiljö för cyklister och gående på Kanalgatan idag. Trafikmiljön gynnar bara 
bilister. 

• Man bygger mycket nya bostäder i området. Man bygger inga parkeringar eller öppnar tillgängligheten med 
vägar 

• Finns redan minst tre olika alternativ ut ur Lindö vid eventuell utrymning. Känns inte som ett fjärde behövs. 
Räddningstjänsten, militären och övriga som behöver veta vart de är vet redan om detta. 

• Med tanke på förra sommarens köer visade det hur känsligt det är med endast en väg och en väg enligt 
föreslagen sträcka är en bra start som också kunde kompletteras med en väg antingen till Marby eller från 
Bråviksskolan över ängarna ner till Arkösundsvägen. 

• Varför inte ta upp planen med väg ut mot Marby där ni redan lagt en massa pengar på ett ej genomtänkt 
beslut! 

• Brinner det i Lindö och en långtradare med släp står tvärs över vägen är det bara för brandkåren att stanna 
och titta på röken och låta det brinna ner. 

• Viktigt! 

• Hej jag har lämnar ett medborgarförslag till kommunen om detta för ett par år sedan 

• Absolut! Få bort alla stora lastbilar från lindövägen. 

• Gärna i kombination med cykelväg på samma sträcka. 

• Rentav farligt att det saknas evakueringsmöjlighet. Vi som bor i Lindö lever på turen att inget allvarligt 
inträffat som kräver mass evakuering. Vågar inte tänka på konsekvenserna vid en storbrand exempelvis nu 
när vi får allt varmare somrar. 

• Äntligen! 

• I takt med ökande befolkning krävs fler accessvägar. 

• Allra bäst vore en till- och från-fartsväg till Arkösundsvägen. Vägen bör ligga öster om flygfältet via Marby 
eller via Rönntorp utöver hagmarken. Olämpligt med väg nära Händelöverken - om katastrof skulle bli 
verklighet där. Olämpligt med e 

• Kanske skulle försöka göra en anslutning till Djurönvägen. 

• !!!!!!!!!! 

• Kommer att minska tung trafik till Bröderna Edstrand, särskilt om de kommer att lägga ner järnvägsspåret 
som går till Bröderna Edstrand. 

• Jag tror det är onödigt. Skulle lindö behöva utrymmas kan vägen via Marby säkert nyttjas. 

• Egentligen är det en väldigt bra lösning, men eftersom man inte har löst hur Söderleden ska anslutas till 
Händelö, så vill nog kommunen inte bygga en sådan förbindelse förrän man har klart för sig hur Söderleden 
ska dras. 

• Detta har jag påtalat för ett antal år sedan när lokaltv hade en undersökning. Det var innan det byggdes vid 
badet, så nu är situationen än värre. Händer det något på Hädelö med alla farliga företag som finns där, 



och vinden ligger åt Lindö till så hur ska alla som bor här ta oss ifrån Lindö. När det bara finns en väg 
in/ut??? 

• Gå vidare med Villaägareföreningens proffsiga förslag på just detta! Det finns ju också flera 
medborgarförslag med liknande förslag 

• Som det är idag är ju inte alls bra. 

  



Fråga 4, Filmarkering i Lindörondellen, Söderleden – 52 kommentarer 
Åtgärdsförslag: Lindörondellen bör markeras med två filer.  

Motivering: Många filöverträdelser görs i Lindörondellen, vilket orsakar farliga incidenter. 

Åtgärden förväntas: förbättra trafiksäkerhet och förbättra framkomligheten. 

 

• Bra idé med tydlighet. Vore det möjligt skulle jag dessutom vilja införa autopilot i ett antal fordon. 

• Rondellen är idag tillräckligt bred för bilar i fil vilket medför att bilar åker i bredd i rondellen utan tydliga 
filer 

• Inte sett filöverträdelse som något större problem. 

• Många som sneddar och man kan inte lita på att inte krocka om man kör Brevid varandra , vilket man gör 

• Bara att lära sig hur man kör i en rondell 

• Tror då att rondellen måste göras större. 

• Inte upplevt detta som något större problem. 

• Behövs verkligen. Jag blev påkörd där av en äldre dam som blinkade vänster. Jag låg bakom / till höger om 
henne o svängde höger. Hon svängde ut o la sig i höger del av rondellen trots att hon skulle vänster. Körde 
in i min vänstra framdel. Så en krock. 

• Rondellen är för smal för filindelning 

• Den lösningen blir super! 

• Bredden av rondellen är lite för liten för markerade filer 

• Dåliga förare blir inte bättre av markeringar 

• Ja, den rondellen är otydlig och många trafikanter gör sina egna filer. Viktigt då det även är många bussar i 
linjetrafik och tunga fordon där. 

• Inte en dag för sent. Kanske kan bilisterna lära sig hur man förhåller sig i trafik vid en så bred infart i en 
rondell om två filer markeras. 

• Väl motiverat 

• Om den breddas lite. Den är väldigt trång med 2 bilar i sidled. 

• Förtydligar vilket är bra 

• Blir sämre för barnen om det blir två filer, tror det ökar olycksrisken 

• För ökad säkerhet 

• Vissa verkar ha svårt att hålla sig på sin sida i rondellen 

• Funkar redan så i praktiken. Skapar flyt i trafiken och med två riktiga filer så blir det tydligare och säkrare. 

• Som det är idag blir det en flaskhals med långa köer inte så miljövänligt och värre kommer det bli med mer 
bostäder 

• Med flera filer in är den en katastrof i planering. Även Söderleden behöver bli tvåfilig hela vägen för att 
svälja de flöden som idag kommer från inre hamnen då man strypt genomfart på östra promenaden. 

• Även med tanke på nya returpunktens placering. 

• Och även göra den större 



• Väldigt många som kör i mitten av rondellen och jag har nästan krockat två gånger på grund av att folk inte 
hållit sig på sin sida. En linjerad rondell borde egentligen vara ett krav när folk inte vet hur man kör i en 
tvåfilig rondell. 

• Har inte tänkt på hur det ser ut i andra rondeller...finns det i andra rondeller, som vid vägen till Arkösund t 
ex 

• Tycker den fungerar bra som det är. 

• Anser att rondellen är för smal idag för att vara tvåfilig. 

• Antar att ni menar stora lindörondellen och inte den lilla inne i området. Nackdelen är väl att det från vissa 
håll bara är enfiligt. Enklast då är ju att det är enfiligt både till och i rondellen. 

• Hur man passerar i en cirkulationsplats blir inte bättre för det. Tycks vara omöjligt för majoriteten av 
bilisterna att visa var man tänker ta vägen. 

• Bra idé om det fungerar trafikplaneringsmässigt, på så sätt att det finns plats. Men samtidigt så används 
den redan som tvåfilig. 

• En enkel åtgärd som borde underlätta och få bort missförstånd mellan trafikanter. 

• Inte personligen upplevt dagens situation i rondellen som ett problem men skulle absolut bli en förbättring 
ändå. 

• Händer dagligen 

• Bra vid tider då rondellen trafikeras hårt. Det är redan idag så det försöka att använda rondellen som 
tvåfilig. 

• Tveksamt, körriktningsvisning borde nyttjas i större utsträckning av bilförarna. Dagens regler för 
körriktningsvisning i cirkulationsplats skapar oklarhet i många fall. Alltför många använder inte körvisning 
alls. 

• Ser inte detta som ett problem 

• Rondellen är för liten osäker på om det hjälper med filmarkeringat. Belastningen är hård i rondellen, den 
bör utökas/förstoras 

• Rondellen måste breddas om det ska bli 2 filer i den. Folk har svårt att hålla sin linje när man åker 2 bilar i 
bredd. 

• Folk kan inte köra bil. Genar genom rondellen 

• Trång rondell med en hel del stressade bilförare är inte bra så det låter smart 

• Det finns behov av att utbilda bilister hur man kör, indikerar och placerar sig i en rondell. Viktigare än 
färgmärkningarna 

• Rondellen i sig är för liten för två filer även om de flesta, inklusive jag själv, kör som om det vore två filer. 
Om det ska vara två markerade filer behöver rondellen utvidgas. 

• Vi skall bygga en ny tillfartsväg till Lindö. Då räcker det med en fil. 

• Extra viktigt pga att många cyklar korsar där! 

• Bra förslag. Då inte alla verkar förstå att man håller åt sig i sin fil. 

• Det är en mycket bra idé. Som det är nu är gör alla sin egen lösning. 

• Filmarkeringar har ju en tendens att nötas bort ganska fort. Se hur det har gått med bussfilen! Om alla tar 
hänsyn så tror jag att det inte behövs. 

• Stor förbistring råder i dagsläget, verkar som att många inte vet hur man kör i rondeller. Även i den s k 
Bussfilen används rätt ofta..... 

• Det sker incidenter varje dag, man törs inte hålla till vänster eller höger, säkrast att åka mitt i! 

• Bara infarten i rondellen breddas. 

  



Fråga 5, Expressbuss för jobbpendlare – 59 Kommentarer 
Åtgärdsförslag: En expresslinje med buss direkt till resecentrum bör inrättas för att förenkla jobbpendling från området. 

Linjen bör ha några få stopp på strategiska platser i Lindö.  

Motivering: Om kommunens mål, att fler skall åka kollektivt, skall kunna bli verklighet måste det gå snabbare att resa än 

vad som nu är möjligt. 

 

• Östgötatrafiken har såvitt jag vet som mål att avskaffa sig själv. Oavsett det vore det fint med en snabb 
linje, även om jag helt egoistiskt vill se den närma sig centrum på väg till Resecentrum. Dagens sträckning 
är ett skämt. 

• Tycker att nya sträckningen gällande kollektivtrafiken är bra 

• Som daglig resenär med buss till jobb inne i stan ställer till det för mig. Har långt till busshållplats. Kort sagt: 
jag önskar ha tillbaka linje 116 med de hållplatser som trafikerades då. Inte behöva gå 25 minuter till 
busshållplats varje dag, vardera riktning. 

• Är det inte det som var en av anledningarna till nya linjen med färre stopp. Ser hellre fler stopp i Lindö så 
det inte blir så långt för många till närmaste hållplats och linje som går till Södertull som komplement till 
nuvarande som kanske går lite rakare mot resecentum om det är viktigt. Inte sett någon större trafik till 
resecentrum dock. Ordentlig utvärdering vad som faktiskt efterfrågas av de som åker buss, av 
trafikplanerare hade nog varit en bättre idé. 

• Då skulle vi troligen klara oss på en bil istället för två 

• Vi behöver dock mest mer stop för vanlig busstrafik idag får jag ta bilen på grund av 10 min promenad 
tillmstadsbussen 

• Idag har halva Lindö lämnats utan kollektivtrafik till förmån för snabbhet. Låt bussen istället cirkulera mer i 
Lindö, den tiden tas igen på kortare väg till busshållplatserna. Några minuter extra till förmån förmöget 
hållplatser är inga problem. 

• Bättre med spårvagn till slipen. Eller iaf Hemköp 

• När det gäller kommunens mål till att vilja att fler skall uppmuntras till att åka kollektivtrafik gjordes inte 
borttagningen av hållplatser ( omdragning) Från gatorna Medvindsgatan /Skårvägen som en bra 
lösning.Verkar inte som om den delen av Lindö inte existerar längre !! Viktigare att främja på/av stigen vid 
det nya området Lindö Hamn .. märkligt att man inte kunnat löst det med bibehållen slinga på 
Skårvägen/Medvindsgstan .. 

• Bussen bör gå direkt till centralen utan att passera Södertull. Förslagsvis till repslagaregatan som innan och 
sedan vika ner mot centralen 

• Det är väl precis vad bussen gör nu. Sen kanske den inte behöver gå via Södertull. Utan snabbare mot 
centrals station. 

• De som pendlar från resecentrum åker innan rusningstrafik! Alltså behövs inte en expressfil för buss! Att 
smalna av/förstöra infrastrukturen mer för bilar är en mycket dålig idé! Trafiken kommer öka i framtiden, 
inte minst pga alla höghus som byggts. När vi bytt ut fordonsflottan till miljövänliga val så hoppas jag 
bilhatet som idag finns försvinner och att man slutar sträva efter att alla ska åka kollektivt som inte vill det! 



• Det förutsätter att expresslinjen är placerad på Lindövägen, och INTE trafikerar inom villaområdet där 
många bilar, cyklister och barn rör sig. 

• Om linjen går på Lindövägen och inte trafikerar inne i villaområdet. 

• Bra initiativ, och för att det ska ge ngn effekt viktigt att linjen går på Lindövägen och inte trafikerar inom 
villaområdet där det är mycket cyklister, hundägare lekande barn etc. 

• Pendlar själv med buss och anser att de 15 minuter de tar in till stan är okej 

• Jag pendlade till Mjölby för många år sedan. Åkte tåg, men tidsåtgången med buss från Lindö o sen gå ner 
till tågstationen alt vänta på en spårvagn var inte hållbart. Körde bil sista åren. 

• För att den ska få ngn effekt är det viktigt att den placerar på Lindövägen så att den snabbt kan åka till och 
från Lindö - utan att åka in i villaområdet och ta hänsyn till cyklister, barn och hundägare etc. 

• Tillgång till nära busshållplats viktigare än snabbhet. Ska man gå långa sträckor till hållplatsen, blir det 
absolut inte snabbare att ta sig in till sta´n 

• God tanke, vet dock inte hur många som trots allt skulle nyttja den regelbundet för att få ekonomi i det. 

• Och den borde kunna kombineras med en ”snigelbuss” som åker runt bland gatorna. 

• Om kommunen vill att vi ska resa kommunalt på riktigt bör spårvagn förlängas till Lindö. För att tänka ett 
steg till kan ett snabbspår för spårvagnen byggas under landningsbanan och över till Smedby där 
sammankoppling mot spårvagnslinjer i Hagaby kan skapas. Lite får man väl drömma iaf. 

• Trafikera istället fler hållplatser som innan. Behöver gå upp 04:45 och lämna barn MYCKET tidigare pga 
långt tillhållplats. Äger ingen bil 

• Men inte om det är på bekostnad av stadsdels bussarna 

• I mån av plats 

• Anser nog att det finns mer prioriterade områden i Norrköping för denna frågan. Busslinje 11 har relativt 
täta avgångar 

• Underlaget i lindö vad gäller pendling är för dåligt som det är idag. En expresslinje skulle aldrig nå 
lönsamhet från lindö. Möjligen att få till en avgång om dagen men tror det blir samma sak där. För få 
nyttjare. 

• Ingen åsikt som pensionär 

• Hellre fler stopp, längre restid och kanske färre turer. 

• Helt otroligt få hållplatser i Lindö redan nu och bussen borde även stoppa i stan isf att gå direkt till 
resecentrum. Många ungdomar går i skolan inne i stan. 

• Det är bra och viktigt att uppmuntra de som pendlar som också väljer att pendla med tåg/kollektivtrafik 

• Idén är bra, men tror att den kan komma att behöva ha många avgångar. Finns det på andra 
platser/områden i tätorten 

• Klokt! 

• Har jobbpendlat i många år och nu går jubilar bussen hela vägen till resecentrum. Den tidsvinsten som ges 
här är inte jättestor i vissa rusningstider i biltrafiken plus att man måste gå ca 7 min från 
pendlarparkeringarna. Så tidsvinsten blir inte jättestor i detta fall tror jag. Låter mer som ett rikemans-
områdes-problem. Slippa beblanda sig med resten av befolkningen i stan. 

• Finns redan fungerande kollektivtrafik 

• Tror inte fler åker buss för det. 

• Det är många som pendlar inte bara i östergötland utan även till Stockholm. Idag är det inte hållbart att åka 
buss till tågstationen för att hinna med de tidiga morgontågen vid 06:00, man måste åka bilen för att det 
ska fungera 

• Har inte tillräckligt information för att ha en åsikt 

• En bit på vägen skulle vara om nuvarande linje 11 styrs om så den inte går via södertull vilket tar en del tid 

• Berör mig inte personligen men ser problemet. Kommer bli mycket mera biltrafik i, till/från Lindö, allt som 
kan bidra till att förbättra trafiksituationen är bra. Det här kan nog bidra till det. Bra förslag! 

• Har inte för avsikt att nyttja någon expressbuss 

• Tror att de flesta som bor i Lindö ändå väljer åka med eget transportmedel. Bekvämligheten kommer först. 
Tyvärr. 

• Om personer boende i Lindö ska välja andra alternativ än bilen måste kollektivtrafik fungera bättre och det 
måste bli tryggare att ta sig sig fram med cykel på ffa Kanalgatan. Utan alternativ kommer Lindöborna 
fortsätta ta bilen. 



• Lindöborna har och kommer ha 2 bilar i familjen oavsett hur mycket bussar man sätter in 

• Passar inte mig men kan förstå nyttan 

• En särskild bussfil är nödvändig - hela vägen in från Lindö. 

• Jag tror inte att jobbpendlare till resecentrum egentligen är så intresserad av att åka kollektivt. Samåk 
istället. 

• Troligen kommer det här att kompenserad med att den buss som finns nu försämras. Den utnyttjas av våra 
barn och ungdommar för att komma till skola och träningar. De har tillskilnad från jobbpendlare inga 
alternativ till buss. 

• Tror det blir för svårt att genomföra. Hur många pendlar idag? Lönsamt? Olika tider på dygnet? Bättre med 
taxi som man förbeställer. 

• Idag finns ett försök till mellanting som är riktigt dåligt. Att flertalet hållplatser har dragits in gör att det för 
flera av oss i Lindö är riktigt långt till en hållplats och buss därmed inte är ett alternativ alls för oss. Det tar 
för lång tid att komma fram eftersom det är så långt att gå. Ohållbart. Fler hållplatser är nödvändigt. Sedan 
kanske en snabbuss för de som vill det, men i nuläget går det inte att åka buss över huvud taget. 

• Pendlar till Finspång men tar bilen in till stan. Har pendlat till Skärblacka med buss/pendel. Tre byten för att 
komma dit. Det blev inköp av bil istället. 

• Förslaget är i linje med Östgötatrafikens snabb tur från Lindö till centrum. Förslaget kan då möjligen 
innebära att den tidigare busslinjen kan återställas, vilket då kunde ge alla möjlighet att ta sig till en 
busshållplats som idag ej är fallet. Kanske då med glesare turer, där prioritet att åka snabbt inte är 
nödvändig utan istället är att komma till centrum. 

• Linjen bör hållas till Lindövägen - och inte åka in i villaområdet! 

• Det skulle säkert få fler att åka kollektivt 

• Har tänkt på liknande idé- tror det viktigaste är att få till en snabb förbindelse med centralstationen. 
Förslagsvis Aborreberg+Lindö matmarknad som stannar vid Djäkne park och sen centralstationen 

• Finns underlag för jobbpendlare till resecentrum så är det en bra idé. 

• Bråviksvägen har blivit en fartsträcka för alla fordon, inklusive bussarna. Kommer inte fler effektiva 
farthinder upp, kommer det snart att ske olyckor. Den hastighetspåminnaren som finns (lyser rött 30om 
man kör fortare). Den lyser ofta!! 

• Finns det underlag som motiverar en expressbuss till resecentrum? 

• Pendlar normalt sett till Stockholm och med tanke på parkeringsläget vid stationen behövs det något nytt 
tänk. Kommunen är ju bilfientlig utan att komma med vettiga alternativ 

  



Fråga 6, Ny busslinje med stor upptagningsyta – 85 kommentarer 
Åtgärdsförslag: En busslinje med fler hållplatser, väl utspridda i området, bör etableras.  

Motivering: Möjligheten för många, framför allt äldre och barn, att färdas med buss måste bli bättre. Avståndet till en 

hållplats är idag alldeles för långt, för stora grupper.  

Åtgärden förväntas: öka användningen av kollektivtrafik. 

 

• En snabb och en "bred" linje vore fint. 

• Man kan inte räkna med att fler åker kollektivt och samtidigt minska hållplatser och då minska 
upptagningsområdet. Självklart åker då flera bil istället. 

• Vissa har för långt till busshållplatsen och som blev ännu längre efter att busslingan ändrades förra 
sommaren. 

• Ja!!!!! Vardagslivet har blivit SÅ mycket jobbigare pga. att man tagit bort busshållplatser. 

• Väldigt angelägen. Idag är det väldigt långt till närmsta busshållplats på oss som bor i korsningen Du 
Rietzvägen och Pampusvägen. Jag har själv ledbesvär och klarar inte att ta mig till busshållplatsen. Tidigare 
åkte jag dagligen buss till och från jobbet men vi har sedan de tog bort busshållplatsen skaffat oss en extra 
bil till hushållet. Omöjligt att bära kassar eller en tung skolväska så långt. 

• Vill man att folk ska åka kollektivt så ska det vara enkelt o lätt . Nära till hållplatser o täta turer. 

• Nuvarande lösning fungerar ej, väljer bilen jämfört med att jag alltid tog buss tidigare om möjligt 

• Eftersom Lindö saknar både skola från högstadiet och uppåt och arbetsplatser måste i stort sett alla som 
inte är pensionärer och unga barn ta sig till stan dagligen. Givetvis behövs tät kollektivtrafik med många 
hållplatser. 

• Tycker det var så himla dåligt när de tog bort massor hållplatser för de som åker buss, de måste ju gå 
genom halva lindö för att komma till bussen. Riktigt dåligt av östgötatrafiken 

• Bra fråga . Tog just upp det problemet i tidigare fråga . 

• Varför måste den åka samma väg fram och till baka. Gör en slinga. Du åker sällan buss i Lindö. 

• Instämmer helt. Busslinjedragningen bör återgå till den tidigare på Skårvägen, Medvindsgatan som innebar 
en större upptagningsområde och även barn och pedagoger från Lindöskolan fick möjlighet att åka 
kollektivtrafik. 

• Återgå till den gamla busslinjedragningen! Den gamla linjedragningen innebar ett större 
upptagningsområde och fler busshållplatser. Den nuvarande linjedragningen utesluter i praktiken större 
områden i Lindö från kollektivtrafiken vilket är orättvist. Det är alldeles för långt mellan hållplatserna vilket 
innebär att färre väljer bussen som färdmedel. Dessutom hindrar den nuvarande busslinjen barn och lärare 
att åka till och från Lindöskolan. 

• Återgå till den tidigare busslinjedragningen via skårvägen, hyttgatan, Medvindsgatan och förbi 
Hamnkrogen. Avståndet till en hållplats är idag alldeles för långt för äldre, barn och turister. 

• Linjesträckningen idag är helt fel med tanke på hur Lindö ser ut, kika på en karta så ser man tydligt hur det 
borde vara 



• Vår familj är inte drabbad men vi vet många äldre i området som nu inte kan åka kollektivt pga för långt till 
hållplatser. Det finns ingen tillgänglighet, vilket är diskriminerande för äldre och funktionsnedsatta. 

• Logiken med nuvarande hållplatser är svår att förstå! 

• Instämmer helt! Busslinjedragningen bör ändras till den som var tidigare som åkte förbi Hyttgatan, 
Medvindsgatan, Hamnkrogen etc 

• Tätare hållplatser viktigt. Annars tar man bilen. Har alltid åkt mycket buss tidigare. Sedan man tog bort de 
flesta hållplatserna, har jag bara åkt en gång på 1½ år (och det beror inte på rädsla för Corona). 

• Åker alldeles för lite för att ha en egen åsikt men som sagt, ska man få invånarna att åka kollektivt måste 
det vara lättillgängligt. 

• Såå mycket bättre nu än tidigare när bussen slingrade sig kors o tvärs genom hela Lindö. Vi har fått något 
längre till närmsta hållplats men igengäld mycket lugnare miljö, ljudnivå o trafiksituation hemmavid. Ändra 
inte tillbaka!! 

• Vi har väldigt långt till närmsta hållplats vilket gör vi väljer bort bussen 

• JA!!!!!!!! Äger ingen bil. Har barn att lämna på fsk. Snälla, låt busslinjen passera flera hållplatser. 

• Om varannan buss går i området som förr och varannan buss blir express genom att bara gå från 
Abboreberg direkt mot city med ex busshållplats slipen, seglargatan, hemköp,bergarondellen 

• Det ser jag som ett krav. Åtgärda genast 

• Dottern på 11 år pendlar till skolan med buss. Inte nog med att det krävs byte i stan, därtill har hon långt till 
busshållplatsen. Tidigare låg den jättebra vilket var en av anledningarna till att vi bedömde busspendling 
som möjligt. 

• Kommunens neddragning var omotiverad och verkar ha gjort saken sämre. 

• Snacka om krock med förra frågan. Ska det ta 45 min att komma in till stan? Busshållplats var 200m som 
det var innan är ju galet. Håller med om att det försvann ett par orimliga hållplatser också men förstora 
bilden lite. Hur ser det ut i en storstad som Norrköping håller på att bli? Det måste gå snabbt att komma in 
till stan annars används bussen inte. Bättre isf med återinförande av den lilla pensionärsbussen som förr 
gick i de områden där bussen ej gick. 

• Tidigare sträckning via Midvindsgatan var ev bra avvägning 

• Jaaaaa mycket bra att alla kan nå en hållplats nära sig. 

• Tidsvinsten på den nya busslinjen är så liten. Vinsten äta snabbt upp av gångtiden till hållplatsen. 

• Förslaget innebär bättre för vissa i och med kortare avstånd till hållplats men ökar restiden kommer färre 
vilja resa av den anledningen. Däremot ställer jag mig frågande till att Abborreberg är de som trafiken 
anpassats bäst för men man har försämrat avsevärt för de som bor i västra delarna. Den del av Lindö där 
det borde finnas fler som vill resa kollektivt än vad som finns i Abborreberg. 

• Jättekonstigt att färdvägen som fanns ändrades 

• Låt bussen gå den väg den gjort de senaste 30 åren innan man drog om linjen som den går nu. Nu missar 
man många som bor i andra änden av Lindö. 

• Verkligen en bra och viktig åtgärd. Självklart behövs bättre spridning på hållplatserna!!! 

• Nu är det prioriterat det nya området med yngre familjer dom äldre som bor kvar i sina hus måste åka bil i 
stället för buss ! Vill man inte att vi ska åka kollektivt? 

• Idag är det katastrof. Mina småttingar ska ta sig 15 minuter med gång till bussen, och snart till och med 
mer. Sedan tar det 3-10 minuter att nå skolan beroende på vilken de ska till. Skrämmande planering! Varför 
ingen buss som går hela Pampusvägen, Du Rietzvägen? 

• Komplement till expressbussar. 

• Såklart, buss är väl till för alla i området. 

• Kan tänka mig att det kan vara som i andra områden, att turerna tar olika vägar beroende på vilken avgång 
det är 

• Vi har, personligen, långt tlll hållplats nu sen ändringen gjorts. Viktiga minuter på morgonen, både för 
vuxna & barn! 

• Bra förslag, men så var det ju innan. Och problemet är väl att generellt så åker inte Lindö-bor kollektivt. 
Skolungdomar undantaget då och för deras skull så vore det ju önskvärt med fler busshållplatser. 

• Det är sjukt dåligt idag!!!! 

• Det gynnar kollektivt åkande 

• Tar det ca 10 min till en hållplats, då tar man bilen istället 



• Det är i princip en person i varje bil på lindövägen. Busstrafik och bra cykelbanor är viktiga. 

• Självklart! På morgonen går bussen var 10e minut, bråttom ta bussen innan. Lågtrafik då stannar den på de 
5 av 15 som det står folk på övriga passeras. Omläggningen nyligen är obegriplig 

• Jag skulle vilja påstå att linjen inte behöver bli längre med fler hållplatser. Däremot borde det finnas kanske 
2olika linjer som täcker en större yta av Lindö/Abborreberg/Berga 

• Den nya busslinjeplaneringen gör att man undviker kollektivtrafik. 

• Tycker det blir fel med en lösning som ökar tung trafik till fler gator. Ambitionen är kanske rätt, men 
utkomsten blir att trafiken blir farligare och det är dessutom ett område med dålig mark vilket troligtvis 
medför problem med sättningar på fler ställen. Vill inte ha bussar på smala vägar med bilar parkerade på 
båda sidor. 

• Tror färre arbetspendlar med buss om den ska kajkanten runt och det tar lång tid. 

• Det är så dags nu när nästan alla barn i södra långtorp är vuxna. De har haft långt till busshållplatsen i 
Abborrberg 

• Tycker att nya bussvägen är bra. 

• Nya linjen är katastrof med de nya långa avstånden till busshållsplatserna 

• i dagsläget tar det lång tid att gå till bussen ca 12 min vilket gör att man tar bil istället för lokaltrafiken. Den 
intjänade tiden på bussen som är anledningen att ni minskade hållplatser gäller ej för oss utan tvärtom. 

• Låter som en vettig idé men samtidigt måste jag undra om en anledning att man nyligen tog bort ett antal 
hållplatser var för att de inte användes? 

• Två olika linjer låter som en bra idé. Försämringen senast motiverades med att man vill få fler från Åby att 
åka buss och jämförde med Lindö. Missen de gjorde i den tanken är att i Åby finns en högstadieskola, det 
gör det inte i Lindö, varför fler i Lindö nyttjar bussen. Så utökningen av antalet bussar till Åby på bekostnad 
av bussar till Lindö lär ha minskat det totala bussåkandet (min gissning). 

• Tycker den nya sträckningen blev en förbättring. Tar för lång tid från/till Abborreberg med ännu fler stopp. 
Gör hellre ordentliga cykelparkeringar med fastlåsningsmöjligheter och ev tak vid busshållplatserna. 

• Att stympa antalet hållplatser är verkligen dålig lösning ur miljösynpunkt-färre väljer att åka buss och 
speciellt för de äldre blir för långt att gå. 

• Förstår inte varför antalet hållplatser har skurits ner, boende vid Kanalgatan/pampusvägen får väldigt långt 
till närmaste hållplats. 

• Sämre med bussen nu när det dragits in på flertalet hållplatser. Tror fler kommer använda buss om det går 
tillbaka till det som var. 

• En del busshållplatser har flyttats till stor förtret för oss lite längre bort på pampusvägen. Barnen har 11 
minuters gång till och från hållplatsen och när bussförbindelserna inte är så goda så blir det lång väntan ifall 
de skulle missa bussen. 

• Ja tycker de blev mycket sämre när busslinjerna ändrades som vi har idag. De ska vara smidigt och enkelt 
att ta bussen 

• Ett alternativ är att de gamla hållplatserna finns kvar men att bussen trafikerar enbart ena sidan. 
Förtydligande man kliver av och på vid samma hållplats när bussen kommer till abborrenerg så kör den 
direkt till stan, chauffören ska ha sin rast vid resecentrum i anslutning till pendeln 

• Otäckt för våra barn som tvingas passera onödigt många vägar för att nå en avlägsen busshållplats 

• Fel att försämra bussmöjligheterna som man gjort nu på grund av indragna hållplatser. 

• Vänligen återgå till den tidigare busslinjedragningen. Den nuvarande är vansinnig! 

• Vore trevligt att få tillgång till kollektivtrafik/buss. Idag är bara bilen ett alternativ om hela familjen ska in 
till stan. 

• Vilket skämt 

• Många barn i sexan har ju undervisning inne i stan och behöver en hållplats i närheten av skolan. De har ju 
ett schema att passa. Många äldre kan omöjligt gå till en del hållplatser - de ligger alldeles för långt från 
bostaden. 

• Den nya dragningen är helt värdelös, tillbaka till tidigare åtminstone. Snacka om att ha gjort så att bara de 
som måste åka buss åker, man lockar inga fler direkt. 

• Den nya bussvarianten blev jättebra, varför ändra på den. Vem vill åka med en buss som snirklar runt hela 
lindö. Det kommer bara ta orimligt lång tid att åka till stan och då kommer ingen vilja åka med bussen. 
Känns inte alls som er bussförlag är genomtänkta. 



• Framförallt för att förskolorna i området ska kunna ta bussen vid utflykter. 

• Vi är många äldre som bor just där hållplatserna tagits bort. Åkte buss ofta tidigare, nu har det gått nästan 
ett år utan någon resa alls. Uttrycket som östgötatrafiken hade ”de nya pendlarna vill inte åka på 
sightseeing i Lindö” Det var fult sagt mot alla oss gamla busstrafikanter. Det är skillnad på ett tidigare 
avstånd på ca 100 m mot nuvarande ca 800 m till närmaste hållplats. 

• Mindre bussar och tätare intervall. De stora bussar som idag trafikerar Lindö ska inte åka på smågator. Vi 
gångare står med livet som insats när bussen svänger vid korsningar och kör över trottoaren. 

• Det blev sämre vid senaste förändringen 

• ”Det var bättre förr” 

• Kan bara hålla med motiveringen. Alldeles för långt till hållplatser på vissa ställen i Lindö 

• Se förra kommentaren. 

• Ändra till den tidigare dragningen via Hyttgatan! 

• Det viktigaste av allt är att bussen går som tidigare, min man skjutsar mig med bilen eller så cyklar jag 
sommartid. 

• Inte om det sker på bekostnad att förlänga restiden för alla, då måste linjen delas alt att varannan buss går 
lång/kort sträcka 

• Konstigt beslut när man tog bort busshpl i Rönntorp. Närmsta busshpl ligger på mer än en km för oss som 
bor högst upp. 

• Här skulle man vilja ha ett Mycket Mycket bra. Många av de äldre har fått sämre livsvillkor att ta sig in till 
centrum. 

• Fler hållplatser innebär längre restid vilket tyvärr kommer att innebära att bussen blir mindre attraktiv. 

  



Fråga 7, Spårvägsförbindelse till Lindö – 68 kommentarer 
Åtgärdsförslag: Det befintliga järnvägsspåret bör användas till att skapa en spårvägslinje till Lindö, när järnvägstrafiken 

på den avvecklas inom kort.  

Motivering: Kommunen har i detta skede en unik möjlighet at skapa en spårvägslinje till Lindö, för en mycket låg kostnad. 

Åtgärden förväntas: bidra till ökat nyttjande av kollektivtrafik. 

 

• Var ska vi kliva på? Vem vill ha rälsen nära inpå? 

• Bygg vettig cykelväg och gångväg brevid kanalgatan istället. Många pendlare från bland annat BE och 
boende i Lindö cyklar och går idag på en obefintlig väggren. 

• Ser inte vinsten i detta alls 

• Låter miljövänligt och alternativ till överfulla bussar! 

• Om det är ekonomiskt billigare jämfört med buss så varför inte. 

• Spårväg är visserligen miljövänligt men dyrt och besvärligt vid stopp. Miljövänliga bussar är att föredra. 

• Nej 

• Lägg ner spårvagnen, omöjligt ekonomiskt försvarbart. Nej på den 

• En bra tanke. Men till vilken nytta. Bussen är tom. 

• Spårväg är oerhört dyrt att underhålla!! På lång sikt är det billigare att göra en separat bussfil (separat, dvs 
inte ta vägbana från bilarna) 

• Det hade varit jättefint och miljömässigt 

• Behövs inte. 

• Dålig idé 

• Så miljövänligt förslag! Det skulle vi använda mycket! 

• Kontraproduktivt med föregående krav. 

• Dyrt och tidskrävande resa. Utveckla bussresandet istället. Snart finns det batteridrivna bussar. 

• Ser inte behovet 

• Bättre att få bort tung trafik på Lindö-vägen istället för att öka den rejält som är tänkt. Var är 
Miljöpartiet??? 

• Riktigt trevligt förslag och bra för miljön 

• Tveksam till att det bidrar det ökat kollektivåkande 

• Både bra och dåligt. Bra med redan befintligt spår, men då faller förra frågan på tillgänglighet då den 
antagligen bara kommer trafikera till stadsdelen, inte runt i den. Annars åker jag personligen hellre 
spårvagn än buss... 

• Tror att en spårvagnslinje skulle användas mer frekvent än buss 

• Miljövänligt och bra 

• Låter dyrt och kommer påverka trafiken under ombyggnaden. 



• Spårvagnar använder annan spårteknik än järnväg så inte riktigt möjligt. Dessutom är det inte ekonomiskt 
försvarbart då så få använder den befintliga kollektivtrafiken. Spårvagn är dyrare än buss o kräver betydligt 
flera resenärer än buss för o nå lönsamhet. 

• Den skulle ta upp för mycket plats som redan inte finns. Känns inte realistiskt. 

• Bra idé men är frågande till hur den ska dras igenom Lindö utan för mycket övrig trafikpåverkan. 

• Kan man verkligen använda de gamla tågspåren?! Ja då vore det praktiskt 

• De flesta åker inte mer kollektivt pga spårväg. Lägg inte pengar på spårväg 

• Trodde inte att det var samma spårbredd eller -typ för tåg och spårvagn. 

• Gör cykelbana på banvallen! 

• Alla spårvägar tenderar att kosta mer än buss. Dessutom så om ett fordon stannar på grund av problem 
stannar alla därefter... 

• Spår o spårbanken finns ju redan. 

• Klokt, koppla på den med 2:an 

• Klokt! 

• Om det blir både buss och spårburet skulle vara bra, men finns det underlag för att det ska bli lönsamt 

• Spårvagn är aldrig förknippat med en låg kostnad. Nu borde man istället satsa på elbussar eller bussar med 
andra alternativa bränslen. En spårvagn är allt annat än flexibelt, spåren kommer ligga där de ligger. Sedan 
bullrar spårvagnar väldigt mycket vilket man inte vill ha utanför sitt hus. 

• Kreativ och positiv idé! 

• Spårvagnar ska inte finnas i ett villaområde 

• En spårlinje är ju inte så flexibel att flytta hållplatser på. 

• Går det och är det kostnadseffektivt ser jag bara fördelar. 

• Gör om banvallen till cykelbana. Borde inte vara så dyrt. 

• Låter som en bra idé teoretiskt men jag har inte tillräckligt med information för att han åsikt om det är en 
bra idé praktiskt. 

• Låter inte genomtänkt. Utan att veta så tror jag inte spårvagnar kan gå på spåret. Det finns ingen el så det 
ska byggas alternativt ska spårvagnen dras av diesellok. Spåret går mellan och genom områden där 
privatpersoner inte reser. 

• Men att järnvägen ska avvecklas och att lastbilar ska användas istället är en URDUM idé. Var finns 
miljötänket där? Och ännu mer trafik till Lindövägen 

• Onödigt kostnad när det fungerar med buss. 

• Den mark dom spåren tar i anspråk låser helt framtida planering av Sylten. 

• Omställningen till spårvagn blir orimligt dyrt och ingen vill ha en spårvagn utanför sin villa 

• Vilket skämt 

• Detta kan vara det bästa idén hittills så man kan flera möjligheter till stan 

• Förmodligen en trots allt dyr lösning sett till underhåll etc 

• Jag förstår inte varför tågtrafiken tas bort - hur är miljötänket då?!? Det är ju hundratals långtradare som 
sliter på Lindövägen till och från BE och spyr ut avgaser... 

• Nyttjas en spårvagn mer än en buss?! 

• Man kanske enklare kan dea spår till Llindö, men att komma vidare inom lindö med ny spårväg lär vara 
svårt med tanke på befintlig bebyggelse. Stora delar kommer vara väldigt svårtillgängliga för spårväg. Jag 
ser hellre en utvidgning av busslinjen i så fall, även om jag tycker den funkar helt ok idag. 

• Det kommer bli troligtvis bli sämre turtäthet än bussen idag då det endast är ett spår för trafik i båda 
riktningarna. Sen blir det svårt att lägga en spårvägsräls separat från övrig trafik om spårvagnar ska 
trafikera på olika hållplatser i Lindö 

• Se först till att busstrafiken fungerar bra och andra punkter prioriteras och åtgärdas. 

• Tycker att man borde avveckla spårvagnarna och inte utöka spårlinjen. 

• Låter bara dyrt och inflexibelt. Det är heller inte samma spårvidd på tåg och spårvagnar så det går inte att 
utnyttja spåren. o var ska spårvagnen gå genom lindö? Vem vill ge upp sin tomt för att dra spårvagnsspår 
på? 

• Utmärkt förslag och miljövänligt 

• Alldeles för dyr lösning 

• Ta tillbaka bussförbindelserna som var för. 



• Har placering och infart till den nya returpunktens placering beaktats. 

• Spårväg är dyrt att bygga och trafikera, samt svårt att hitta utrymme efter Lindöhallen 

• Det vore ju hur bra som helst 

• Briljant, då spår finns 

• Tror inte att spårvägsspår och järnvägsspår har samma bredd. Vet hur lång tid det tog att få spårvägen 
utbyggd till Navestad och hur mycket pengar det kostade då. Det finns områden i staden som planerades 
för spårväg redan på 1960-talet. Dessa områden, Ektorp och Vilbergen, väntar fortfarande på 
spårvägsanslutning. 

• En spårlinje, skiljt från vanliga trafiken, det kan bli ett attraktivt alternativ till bilen. 

• Med tanke på att busslinjen har få hållplatser blir det färre med detta alternativet 

  



Fråga 8, Ny cykelväg – 51 kommentarer 
Åtgärdsförslag: Det bör skapas en ny cykelväg från Sjötullsgatan upp mot Kanalgatan och vidare efter kanalen fram till 

befintlig cykelväg vid Pampusvägen. 

Motivering: Säkerheten för cyklister är redan idag dålig i Lindö och i kommunens trafikstrategi motiverar man till ökat 

cykelåkande. Skall det vara möjligt måste det bli säkrare att cykla från Lindö till stadskärnan, vilket denna åtgärd 

förväntas bidra till. 

 

• Kommunen gjorde bort sig när de la om vägbanan på Lindövägen trots att den var i hyfsat skick och 
dessutom så struntade de i cykelbanan som är i riktigt dåligt skick under delar av sträckan in till centrum. 
Några patetiska ord i gul färg, pinsamt. 

• Detta vore otroligt bra då nuvarande cykelväg inte är tillräckligt trafiksäker, särskilt inte för yngre 
medborgare 

• Cyklister lever farligt på Kanalgatan 

• Detta är ett jättebra förslag som många i LINDÖ önskat. Jag är övertygad att fler skulle börja cykla till och 
från arbeten och våra barn/ ungdomar skulle kunna cykla säkert till skolan i stan. Idag skjutsar många 
föräldrar sina barn till skolan få det är långt till busshållplats och cykelväg saknas. 

• Jättebra. Bör bli säkrare än det som gjordes vid korsningen Lindövägen -Kanalgatan. 

• Otäckt med den intensiva trafik som är till/ från Lindö i kombination med cyklister 

• Ett naturområde som är synd att påverka på det här sättet. Bättre att nyttja cykelbanan som redan finns 
längs Kanalgatan. Dessutom skulle denna ”kanalpromenad” vara i utkanten av Lindö vilket gör att de flesta 
istället skulle välja en närmare väg = endast de ytterst närmast boende kommer nyttja den i 
pendlingssyften. Men att gå längs kanalen i andra syften är härligt och fler borde hitta denna lite gömda 
smultron-stig, men tycker personligen att det fortsatt ska vara just en stig. 

• Saknar verkligen en gång- o cykelväg hela Kanalgatan. Både farligt o galet att det knappt ens finns en 
väggren. 

• Cykelvägarna kan bara bli bättre 

• Jag tror att fler skulle ha nytta av en ordentlig cykelväg från Sjötullsgatan som ansluter till de befintliga 
cykelbanorna i Lindö, förbi Lindöskolan. Det skulle jag som cyklist varmt välkomna. Personligen och 
egoistiskt är vi inte intresserade av att stigen förbi vår tomt (Du Rietzvägen 79) blir ett huvudstråk för 
cyklister och de motorfordon (mopeder och liknande) det sannolikt skulle medföra. De hundrastare och 
flanörer som passerar idag är bara trevliga, men vi bevarar gärna karaktären av naturstig. Om det går att 
kombinera icke-motoriserade fordon (vanliga cyklar) med bevarad naturkänsla, som ett alternativ till 
cykelbanan förbi Lindöskolan så vore det bra. 

• En 

• Den blir automatisk när nya vägen går vid Br Edstrand. 

• Känns inte som en trygg väg för ungdomar att cykla på. 

• Som cyklist måste man ta eget ansvar och inte riskera vare sig qjälv wller andra. Inte skylla på bilister 
förcatt man själv inte ser sig för 



• Väldigt bra förslag, främjar cyklande och även skapa bättre stråk i lindö. 

• Tillbud varje dag man cyklar farligt hela vägen in till centrum vore bra om det blir tydligare i korsningar vem 
som har företräde bilar eller cyklarna. 

• Föreslagen lösning ger liten effekt då det redan finns bra cykelväg fram till Skårvägen. Föreslår att LVF tar 
fram nytt förslag från Skårvägen och in mot stan. 

• Jag gick sträckan idag... den befintliga cykelvägen skulle säkert relativt enkelt kunna byggas ut, med ny bro. 
Men då är ju frågan om en bilväg där blir aktuell? Det stora bekymret tycker jag personligen är resterande 
del av cykelvägen mot stan där man som gående fick kryssa över omarkerade vägar, ha ögon i nacken på 
cykelbanan, korsa bilvägen flera gånger för att ha någon form av trottoar innan man når promenaden. 

• Cykelvägen längs med Lindövägen känns inte rolig. Det är mycket partiklar, avgaser och framförallt buller 
från all trafik som gör det jobbigt att cykla där 

• Vore toppen 

• Bra med säkrare cykelväg. 

• Och en renare cykelväg utmed Sjötullsgatan, ofta alltför smutsig. 

• Cyklar ej men säkra cykelvägar är viktigt 

• Bra idé bara det blir väl upplyst och känns säkert. 

• Skulle gjorts för länge sedan då Norrköping profilerar sig som en Cykelstad. 

• Och gör cykelbana på banvallen! Och då kan man ha cykel förbud på Kanalgatan där folk cyklar i dag med 
respektlöshet mot alla långtradare som inte har en chans om dom vinglar på vägen! Det fins andra 

cykelbanor idag men ändå cyklar man på Kanalgatan ☹️ 

• Jag cyklar alltid genom skogen ( penslar) och det vore fint med en riktig cykelbana 

• Väldigt bra! Det saknas SÅ mkt! 

• Eftersom det är en vägsträckning som många cyklar skulle det vara bra om den vart enligt gängse standard 
för cykeltrafik 

• Mycket bra! Att cykla genom den gröna lungan mot stan är livskvalite! Cykelväg/gångväg längs kanalen 
vore utmärkt!!! 

• Cykelväg utmed Kanalgatan skulle också vara bra 

• Önskar en cykelväg längs med kanalgatan som går i med Lindövägen 

• Fler cykelvägar till cyklisterna och bilisterna! 

• En väldigt viktig förbättring ! 

• Viktigt att fler cyklar till sina jobb. 

• Gör det säkrare för cyklisterna 

• Helt rätt tänkt 

• Mycket viktig åtgärd för både trafiksäkerhet och klimatet och för att öka tillgängligheten. 

• Lär Reidar Svedal att cykla utan att prata i telefon så är säkerheten inget problem 

• Vore fantastiskt om man kunde slippa cykla via lindövägen när man ska mot norra delarna av stan. 

• Behövs framförallt säkrare överfarter över stora vägar som vid Lindörondellen 

• Om det samtidigt byggs en bilväg, känns ödsligt och otryggt att cykla där annars. 

• Är väl en enkel och billig sak att genomföra? Kanalgatan får då också cykelväg. 

• Mycket bra förslag som jag tror skulle öka antalet cyklister från Lindö! 

• Livsfarligt att cykla på Kanalgatan som det ser ut idag - jag gör aldrig det! 

• Jag skulle också vilja se att man gjorde något åt cykelvägen längs med lindövägen in till stan. Den är lång, i 
dålig form och det finns inget skydd mot bilarna. Skapa en ale av träd el liknande. Det skulle också skydda 
mot vind. 

• Det ska bli fler långtradare på Kanalgatan, så bra idé. 

• Och en cykelväg från Lindövägen till Lindöskolan. Där är farligt att cykla idag. 

• Låter som en bra idé. Jag är dock lite orolig för att det kan kännas otryggt att cykla i skogen när det är 
mörkt. 

• Många åker där idag på lerig småstig i mörker 

• Tror att flera använder den möjligheten redan i dag! Kanske känns det säkrare att cykla utmed 
Lindövägen?! Här kommer genustänket in i bilden.  



Fråga 9, Fler bilparkingar – 47 Kommentarer 
Åtgärdsförslag: Det bör anläggas tillräckligt många parkeringsplatser så att alla boende i flerbostadshus också får 

tillgång till parkeringsplatser för sina bilar, utanför gatuområdena. 

Motivering: Säkerheten för oskyddade trafikanter har försämrats markant sedan den omfattande gatuparkeringen på 

Pampusvägen, liksom vid Hemköp, tvingats fram av den befintliga parkeringsstrategin. Samma utveckling väntas vid de 

nybyggda husen inom Lindö 2:1. Det skulle också förbättra förutsättningarna för vägunderhåll och jobbpendling med 

kollektivtrafik. 

 

• De kräk som bygger dessa vedervärdiga höghus bör åtminstone ordna med parkering istället för att dumpa 
det på kommunen. 

• Kommunen borde bygga ut kollektivtrafiken istället. Eller etablera bilpooler 

• Nödvändigt! Roligt att lägenheter byggs här ute men viktigt att från början planera för parkering. Bättre att 
planera in redan från början än att tänka på det i efterhand. 

• Givetvis behövs parkeringar i en stadsdel där huvuddelen av befolkningen måste pendla och där det inte 
finns någon väl fungerande kollektivtrafik. Lindöstrand är också kommunens enda stadsnära bad och 
givetvis behöver man kunna nå det med bil och veta att man hittar en bra parkering. 

• Jag bor själv på pampusvägen i lägenhet och har egen Parkering Men den är mot en husvägg och har bilar 
framför och bakom samt en lyktstolpe som försvårar för mig att parkera på min egen parkering vilket gör 
att jag måste parkera på pampusvägen 

• Men inte på bekostnad av att man tar bort de få fina grönområden som finns. Alla kan inte samlas endast i 
Abborreberg.. vi behöver ha kvar fler grönområden kvar som kan nyttjas av oss alla ! 

• Är det inte upp till de olika föreningarna att se till att de har p-platser 

• De väl använda platserrna för parkering vid Slipen byggs också bort nu. Där har många boenden utanför 
Lindö parkerat, för att kunna vistas vid vattnet och få med stolar, matkorgar osv. Om denna möjlighet 
försvinner bör bussförbindelsen verkligen byggas ut till Lindö! 

• Kommer bli väldigt mycket bilar på alla gator kring lindöStrand efter alla nya lägenheter där är inflyttade. 

• Behövs verkligen. När Lindö nu förändras inom typ av boende så måste parkeringsmöjligheterna följa med. 

• Att ta upp mark med parkeringsplats innebär en hög alternativkostnad (måste jämföras med vad man 
skulle kunna använda marken till annars), men bilar parkerade längs gatorna försämrar sikten betydligt, 
särskilt för barn. 

• Ont om park.redan nu, läget blir ju inte bättre! Vart ska nya "hyresgäster" parkera? Snart p-avg.på vår 
gator, typ Knippen! 

• Det kommer behövas fler parkeringsmöjligheter då fler ska bo i Lindö. Men detta borde man tänkt på innan 
byggde hus. Vore bäst att ha parkeringar under mark då ytan ovan mark är begränsad. 

• Det hade varit bättre om man inte byggt så tätt. Trafiken på Lindövägen har ju ökat markant redan. Hur ska 
det bli och var ska alla parkera, när det blir ytterligare höghus. Framkomligheten blir bara sämre och sämre. 
Förstår inte hur Kommunen tänker. 



• Parkeringar behövs alltid. Problemet är väl att de inte alltid används på rätt sätt. Ska de vara förhyrda? För 
alla men avgiftsbelagda? Fria? Är de fria kommer garanterat bilar/fordon som inte används även parkeras 
där. 

• Jag vill INTE se p hus eller att åker/ grönområden blir p-platser . Då kan man snart bo inne i stan !!!! 

• Bedrövligt som det är nu vid t.ex. kvarteret "Jagaren" och det blir säkert likadant vid alla höghus inom Lindö 
2.1. 

• Börjat likna ett kaos 

• Jättebra. Att fullparkera gator är en jättedålig lösning, för säkerheten. Inför generellt P-förbud på gatorna. 
Eller Max 2 timmar. Kommunen saknar helt förståelse för att även små lägenheter kan bebos av två vuxna 
med var sin bil. För att inte tala om stora lägenheter. Det är väl inte fel att verka för minskat bilåkande, 
men att göra det genom att fylla gatorna med trafikfarligt parkerade bilar är närmast dumt. 

• Neutral 

• Det är kaos 🚗 parkerade blomlådor att köra runt snart händer det något allvarligt 

• Kompletterat med ett stort antal snabbladdstolpar. 

• Bor man i lgh har man oftast inte parkering, se t.ex. inne i stan. 

• Nödvändigt för att inte skapa trafikproblem i området. 

• Eftersom så många fler ska bo i Lindö, så måste antalet parkeringsplatser anpassas därefter. 

• Bättre med platser så slipper bilarna stå på gatan vilket är mycket dåligt för trafiksäkerheten 

• Det här kommer bli ett problem framåt - så JA! 

• När man bygger flerfamiljshus borde det byggas garage under dem. Parkering tar upp väldigt mycket yta 
som skulle kunna användas till nåt roligare än stillastående bilar. 

• Men var hittar man den marken 

• Om inte fler parkeringsplatser anordnas till alla nya bostäder som byggs vid nya Lindö Strand så kommer 
det att stå bilar parkerade längst med gatorna utanför villorna. Framkomligheten blir försämrad samt att 
trafiken kommer att öka vilket medför risker 

• Bl a planeras endast 18st p-platser vid Hyresbostäders nya fastighet (50st lägenheter). De planerar även en 
lekyta vid fastigheten som kommer att ligga bredvid den stora fina lekplatsen som byggs vid Slipen. 
Förslagsvis ändras deras plan genom att ersätta deras lekyta med flera p-platser. 

• Kommer definitivt behövas fler parkeringsplatser. Lindö är och kommer i än större utsträckning även bli ett 
utflyktsmål för folk från andra delar av stan. 

• Tyvärr är frågan för sent väckt. Har påtalat problemet för kommunen för ett år sen. Parkeringsnormen är 
stelbent. Man räknar bara avstånd till centrum, dvs Lindö och Navestad behandlas lika. NSK och BSS har 
stora parkeringar som för det mest står helt tomma. Men klubbarna är giriga om din mark. Bommar och 
skyltar. Få dem att avstå dessa ytor som de inte behöver. Annars får kringboende alla bilar på lokalgatorna. 
Enligt parkeringsnormen skall parkeringsbehovet lösas på exploateringsfastigheten. Tjänstemännen 
blundar och tycker det är jobbigt om man har synpunkter. De vet att det blir fel. 

• Bättre att boende i lägenhet väljer kollektivtrafik eller cyklar. Bättre också att de då kan ha en bil 

• Bara det inte sker i bekostnad av natur områden. 

• Nja, fler bilar är inte lösningen och inte fler parkeringsplatser heller. 

• Borde inte detta lyfts upp innan detaljplan lades????? Fråga våra politiker hur de tänkte? Var de pårökta? 

• Vi ska inte uppmuntra till ännu fler bilar. Bättre att satsa på bra kollektivtrafik i området. 

• Hur kan gatuparkeringen vid småbåtshamnen vara tillåten? 

• Bygger man hus skall man väl se till att boende också har tillgång till parkeringsplatser. 

• Det är en i sverige allmänt tillämpad princip för främja andra transportmedel är att minska på parkeringar 
och den fungerar. Tänk på miljön! 

• Parkeringar är för få i förhållande till antal bostäder 

• Samma strategi överallt. Inre hamnen kommer att ha 0,3 parkeringar/lägenhet. Den som planerar tror 
kanske vi har tunnelbana och inte använder bil. En anledning till att bo kvar i huset är, att det saknas 
parkering vid nybyggnation. 

• Vi förutsätter att Byggnads- & gatukontor har löst frågan om parkering, när bygglov gavs för 
nybyggnationen vid bl.a Slipen!!!? Självklart ska parkeringsförbud råda på villagatorna runt omkring. 



• Politikerna har haft som mål att alla ska cykla eller åka buss, men så har det inte blivit. Man har under 
senare år dragit ner på kravet på antal parkeringar i förhållande till bostadsstorlek och resultatet ser vi 
tydligt på Pampusvägen vid de nybyggda husen på Konsumtomten. 

• Detta trodde jag kommunen hade löst innan bygglov gavs för så många flerfamiljshus? Det behövs en 
jätteparkering för att lösa detta. Jag tror ingen boende i Lindö skulle vilja ha det. 

• Det borde vara en självklarhet vid stadsplanering att också planera för parkering av bil. Varje hushåll har 
mer än 1 bil per hushåll. 

  



Fråga 10, Åtgärda farliga korsning – 53 kommentarer 
Åtgärdsförslag: I projektet "säker skolväg" har LVF pekat ut ett antal olika korsningar där skolbarn och andra oskyddade 

trafikanter utsätts för onödig fara. Vi anser att dessa trafikfaror behöver åtgärdas. 

Motivering: Oskyddade trafikanter, särskilt skolbarn och äldre, utsätts för stora risker i trafiken om passager över vägar 

inte utrustas med tillräckligt bra skydd och varningssystem. Det finns många olika saker att göra, vilket vi pekat på i 

projektet. Om dessa åtgärder kan hindra allvarliga incidenter med personskador är det en försumbar investering för 

kommunen. 

 

• Det kanske är överdrivet, men exempelvis vid rondellen nära Bråviksskolan skulle nästan trafikljus behövas. 

• Många barn cyklar ensamma till skolan eller till fritidsaktiviteter i Lindö. Vägnätet tillåter högre hastigheter 
trots hastighetsbegränsningar vilket medför risk för olyckor. Dels borde fler vägbulor upprättas men även 
tryggare korsningar/passager för fotgängare och cyklister 

• Vi måste göra allt som går för att skydda våra skolbarn! 

• Att tänka förebyggande är klokt. Det har redan hänt alldeles för många olyckor i trafiken i LINDÖ. Åtgärda 
nu innan det sker en dödsolycka. 

• Håller helt med, folk genar till höger o vänster och kör elspark från ena sidan till andra kors och tvärs. De 
skulle vara bra om de fanns något markerat för gång och något för elspark/cykel för idag är ungdomarna 
livsfarliga och dom inser det inte själva 

• Rödljus vid övergången Hemköp/över Lindövägen för att vidare ta sig till Bråvikskolan . 

• Självklart vill man att det ska vara en säker trafiksituationen för barn och gamla och alla som rör sig längs 
vägar. Men svårt att ta ställning till något ni inte presenterar hur ni tänkt genomföra. 

• Exempelvis övergången över Rönnagatan från Långtorpsvägen till Radargatan. Bilister kör i hög hastighet 
på Rönnagatan och det är många ffa cykelburna barn som tar sig över Rönnagatan från Långtorpsvägen till 
Radargatan när de ska till skolan och fotbollsträningen. 

• Det behövs ta ned häckar till rätt höjd i korsningar. Även många häckar som hänger över trottoaren 

• Sätt in åtgärder för att förhindra buskörningen som sker nattetid 

• Det är dålig sikt på många platser i området. Även buskar och träd på allmänna områden skymmer sikten- 
lätt och billigt att åtgärda! 

• I synnerhet bör ett övergångsställe upprättas över Rönnagatan vid gamla vändplatsen för busstrafiken i 
Rönntorp. Alltså precis innan korsningen Rönnagatan/Radargatan från Lindlövens sett. Många barn boende 
i Aborreberg/Långtorp/Södra Långtorp korsar Rönnagatan där på väg till och från Bråviksskolan. Det är 
dålig sikt framförallt för trafikanter som kommer uppifrån Rönnagatan ner mot Lindövägen, så är sikten 
dålig för barn som kommer från skogsdungen vid bussvändplatsen. Har varit i kontakt med kommunen om 
detta utan gehör. De hänvisade till att det finns ett övergångsställe nere vid Lindövägen. 

• korsningen Bråviksvägen / lindöhällsvägen 

• Superviktigt med bra o säkra övergångsställen till skolor o idrottsanläggningar. Många kör alldeles för fort 
på Lindövägen där många barn korsar flera gånger om dagen. 



• Jag välkomnar siktförbättrande åtgärder, som att rensa kring gång- och cykelöverfarter och hålla nere 
antalet parkerade bilar längs gatorna. Går det även att införa tvingande åtgärder mot häckar som tar upp 
stor del av trottoaren? Idag tvingas fotgängare ut i gatan på många ställen där privata häckar tar upp större 
delen av trottoaren. Däremot är jag skeptisk till fler permanenta vägbulor och hinder. Går det att införa 
farthinder som bara aktiveras vid för hög fart, så att de som håller farten inte drabbas? Skyltar som visar 
verklig farten och fartkontroller är också välkommet. 

• Rondeller o gupp gör att hastigheten dämpas, finns flera alternativ. Mkt bra enkät, tack o hoppas att 
många svarar. 

• Det hjälpte inte så mycket att Kommunen sänkte hastigheten på flera ställen samt byggt gupp. Alltför ofta 
ser jag folk som kör på fel sida om stolparna, speciellt vid gamla Långtorpsskolan. Synd att det inte finns 
skolpoliser längre. 

• Se också till att fastighetsägare vid korsningar ser till att häckar mm klipps ner så att man kan se över. 

• Alla måste ta ansvar och se sig för. Det är inte bsra att kliva, cykla eller på annat sätt bara ge sig ut i 
trafiken. Mobilen är ett stort gissel. Den verkar vara viktigarecatt titta på än trafiken 

• Korsningen Kanalgatan/Händelövägen precis vid Lindöskolan är akut att åtgärda. Det är ett under att inte 
fler olyckor har skett. Grönskan som är den här tiden på året gör sikten obefintlig. 

• TA MED VSNSINNES KÖRNINGEN PÅ PAMPUSVÄGEN OCH ÄVEN LINDÖVÄGEN INNAN NÅGON BLIR PÅKÖRD 

• Vore väldigt bra 

• Svårt att se var dessa finns idag. 

• Om man höll hastigheten i lindö så skulle säkerheten bli bättre. 

• Skolvägen från oss till barnens skola är inte säker - så ja, mkt bra!!!! 

• Borde vara möjligt att ha blinkande lampor på skyltarna som man kan tända vis tid vid alla övergångställen 
över lindövägen när barn tar sig till skolan och träningar. 

• Svårt att ta ställning till när man inte vet vilka farliga korsningar som avses. 

• Då tycker jag att man ska göra fler målade övergångsställen. 

• Extremt viktigt 

• Längst hela Pampusvägen finns inte ett enda övergångsställe. Det är flertalet gånger man måste korsa den 
gatan för att ta sig runt i området. Idag när jag är ute och cyklar/går med min 3-åring samt bebis i vagnen 
måste jag lära honom att alltid titta noga, givetvis, och vara supersnabb över gatan. Anledningen till det är 
för att bilister och mortorcyklister kör med en väldigt hög fart, sikten är ofta skymd med kurvor, för höga 
buskar etc. Och som ni vet, barn kan ju få för sig att stanna mitt i gatan för minsta lilla de ser, en fundering 
eller någonting annat. Om han stannar och en bil kommer i alldeles för hög fart, hur ska jag med vagn hinna 
få fatt i både har nom och vagnen utan att en olycka inträffar? Jag vill kunna passera gatan tryggt och 
säkert med mina barn 

• Övergångsställen med ljusövervakning på platser där skolbarn passerar, men generellt tycker jag 
lindöborna är hänsynsfulla i trafiken, iallafall när de kör bil, mer tveksamt när det ska cyklas, då verkar 
trafikvettet stanna hemma 

• Prio är att säkra upp övergångspunkten på Rönnagatan mellan Rönntorp/Abborreberg och Bråviksskolan. 

• Säkra skolcykelvägar borde etableras från flera delar i området! 

• Vilka korsningar 

• Vill särskilt påtala passagen vid Skårvägen/Kanalgatan där många elever passerar dagligen på väg till 
Lindöskolan där det inte ens finns ett övergångsställe 

• Kanske kan läggas till att det är en nästan obefintlig trottoar från lindövägen till busshållplats 
däckmansgatan, utanför förskolan båten och kompassen, vintertid får man gå på gatan för att ta sig fram 

• Dessutom kör många bilister alldeles för fort på de större gatorna t ex Båtsmansgatan, Lindövägen och 
Pampusvägen. Väg-gupp eller annat skulle behövas 

• Trafikanter borde visa mer hänsyn till medtrafikanter, alltför många stressar, pratar i mobiltelefon och har 
attityden "jag först" inte minst skolungdomar. 

• Vi bor på pampusvägen 9. Och där cyklar små barn och korsar gatan mot den lilla parken för att ta sig till 
skolan. Livsfarligt!. Borde bli ett övergångsställe där. 

• De är för ton för dåliga övergångsställen bilisterna kör extremt för så varför inte sätta upp trafik ljus vid 
övergången så bilisterna måste stanna . Ger gångarna och cyklisterna mer trygghet då många olyckor sker 
där 



• Viktigt! 

• Bra åtgärd till ringa kostnad. 

• Jag tycker dessutom att de målade skyltarna på de delade gång- och cykelbanorna ska målas bredvid 
varandra. Nu målas symbolerna för gångtrafikanter och cyklister över och under varandra - de ska målas 
bredvid varandra precis som de ska åka/gå. 

• Trafiken måste lugnas ner, ingen håller hastighetsbegränsningen idag. 

• Mycket viktig fråga. Vi måste skydda våra barn och unga i trafiken. 

• Be folk att respektera hastighetdbestämmelserna är det 40 km kör då ej fortare resp 30 km 

• En mycket farlig korsning är vid Rönnagatan, förlängningen på Långtorpsvägen över till Radargatan. Där är 
det många barn från Abborreberg som passerar varje dag till/från skolan. Bilarna kommer uppifrån 
Rönnagatan i hög hastighet i nerförsbacken och på bred väg. 

• Har under flera år försökt att få kommunen att förstå att Skårvägen är livsfarlig eftersom nästan ingen kör 
30 som det är lag på men fått som svar att det bara är vi som bor där som kör där. Skitsnack!! 

• Lindövägen/Långtorpsvägen är ett ev på korsning där man behöver ett övergångsställe. 

• Bättre säkerhet behövs för barnen. 

• Har anmält t.ex. korsningen Rönnagatan/Radargatan ett flertal gånger till kommunen där farten ofta är 
mycket hög nedför Rönnagatan och dålig sikt mot cykelväg som ansluter från Långtorpsvägen 

• Självklart ska skolbarnen ha en säker skolväg. Det är vi som vuxna som ska tänka oss för och inte köra som 
galningar!!! 

• Har ni även tänkt på alla höga häckar som skymmer sikten i gathörnen och de breda som väller ut över 
trottoarer så att man knappt inte får plats. Är man 2 eller får möte, måste den ena gå ned på gatan. 

• Generellt bra, men då det inte specificeras vilka korsningar det handlar om eller hur det ska lösas är frågan 
lite svår. Rödljus längs Lindövägen? Nja, känns inte så positivt. Gångbro över Lindövägen? Nja, brukar bli att 
det blir för jobbigt att gå upp så istället genar barn över bilvägen istället… 

  



Appendix 

1 Komplett rapport från enkät  

2 Inbjudan till kommande enkätundersökning  

3 Enkätundersökning 

4 Projekt säker väg 

5 Kanalgatan, nedläggning av tågspår 

http://www.lindovilla.se/media.ashx/slutrapport-fran-lvf-enkat-om-trafiken-i-lindo-202106-easyquest.pdf
https://www.lindovilla.se/din-asikt-ar-viktig-for-lindos-trafikplanering
https://www.lindovilla.se/trafiksituationen-i-lindo-enkat
https://www.lindovilla.se/projekt-saker-skolvag
https://www.lindovilla.se/trafiksituationen-kanalgatan-lindovagen-och-lindo


Från: Martin Frodlund <Martin.Frodlund@svenskakyrkan.se> 
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Till: Översiktsplanering 
Ämne: Synpunkter på tillägget till trafikstrategi för Norrköping 
 
Kategorier: Orange kategori 
 

Hej! 
 
Här är Cykelfrämjandets Östergötlands trafikstrategiska synpunkter- 
för ett attraktivt och hållbart Norrköping  
 
Cyklingen och cykeln står idag för endast omkring 12 % av transporterna i Norrköping. En 
andel som är mycket låg eftersom en majoritet av kommunens invånare har mindre än 5 km 
till antingen skola, arbete och/eller handel där cykel/elcykel som transportsätt passar 
utomordentligt bra.  
På kortare sträckor och i synnerhet i en tät stad som Norrköping där gatuutrymmet är starkt 
begränsat och i stort behov av framkomlighet är cykeln ett mycket bra transportmedel. 
Cykeln och cyklingen är ett yteffektivt transportsätt som tar litet utrymme både i rörelse och 
vid parkering. Det bidrar inte till buller eller utsläpp och är smidigt vid vägarbeten och 
trafikomläggningar och minskar risken för allvarliga olyckor vid kollisioner med andra 
oskyddade trafikanter.  
 
Norrköping har som ambition att starkt växa i framtiden, både till invånarantal samt som 
attraktiv arbetsmarknad, särskilt med Ostlänkens tillkomst. 
Kommunen har därför formulerat ett antal mål för att åstadkomma en attraktiv och hållbar 
stad där det framgår att man exempelvis vill- möjliggöra ytor för mer liv och rörelse, 
åstadkomma en ökning av antalet hållbara resor, minska effekterna av fysiska barriärer i 
staden etc. Ska man nå dessa mål är det av yttersta vikt cykeln och cyklingen är och blir ett 
prioriterat transportslag som i sin tur leder till att staden når en hög nivå av attraktivitet och 
välbefinnande då befolkningen kan använda cykeln som sitt prioriterade transportmedel; till 
skola, arbete, handel, fritids- och sociala aktiviteter.  
Eftersom barnperspektivet också ska lyftas in i synsättet är det av yttersta vikt att detta 
implementeras i infrastrukturplaneringen. Särskilt i bostadsområden med en hög andel av 
barn och ungdomar samt vid förskolor, skolor, kulturskolor, fritidsanläggningar och 
idrottsplatser. Här är det 2021 så, fortfarande, att är ytan och prioriteringen för andel 
hållbara transportsätt är låg och otryggheten hög bland de få barn och föräldrar som väljer 
att gå eller cykla, alltså använder sig av de transportslag som kommunen i målen fastslagit 
skall öka. 
 
Allmänna åtgärdsförslag för infrastrukturplaneringen: 
 
Fler och funktionella cykelbanor i innerstaden samt i och till ytterområdena 
"Säkert och gent" samt "bekvämt och attraktivt" är parametrar i cykelplaneringens "Mobility 
Management" första fas, dvs den fas som Norrköping för närvarande befinner sig i, enligt 
kommunens projekt för att öka andelen cykelresor. 
 



En sådan utformning- av breda, plana och jämna cykelvägar med vägmarkeringar av 
korsande vägar, andra potentiella riskfaktorer som skrymmande hinder eller skymda hörn, 
skapas en attraktiv och säker, inbjudande och trivsam trafikmiljö. 
 
Vid planering av cykelbanor- tänk in och underlätta för olika cykelslag. Vissa har bredare 
lådcyklar eller cykelvagnar för att frakta varor eller passagerare och dessa måste kunna 
mötas på ett säkert sätt.  
 
Sammanhängande cykelbanor med tydlig markering 
Många cyklister (men även fotgängare och bilister)ser eller vet inte när en cykelbana börjar, 
upphör eller plötsligt övergår i en kombinerad gc-väg. Här är otryggheten stor bland alla 
trafikanter oavsett transportsätt. 
 
Med tydlig skyltning och frekventerad målning i de ofta förekommande kombinerande gång- 
och cykelbanorna. Separerade vägytor för cyklisten och gångtrafikanterna är att föredra då 
trafikanterna enkelt kan orientera sig och kan uppdatera sig vad som gäller. Den förvirring 
och irritation som idag så ofta uppstår vid osäkerhet elimineras eller minskas betydligt. 
 
Förenkla cykelns användningsområden 
Smarta lösningar som "grön våg" även för cyklister vid fler trafikljusreglerade korsningar. 
 
Tydlig och ändamålsenlig omskyltning vid tillfälliga blockeringar av cykelbanan. Alltför ofta 
står det endast en mindre skylt med hänvisning för gående "till andra sidan". Vilket kan 
innebära en starkt trafikerad, flerfilig bilväg. Inte lätt att orientera sig på ett säkert och tryggt 
vis om man kanske är 12 år. 
 
Smidiga, säkra och kameraövervakade cykelparkeringar vid resecentrum, city-galleriorna, 
köpcentra, skolor och idrottsanläggningar.  
 
Återinför sopsaltningen som vinterväghållning. Den största olycksrisken bland cyklister på 
vintern, och framför allt våren, är inte halkan- utan gruset på vägarna. Detta grus ligger kvar 
långt tid efter vintersäsongen är avslutad och när mängder av nya cyklister ger sig ut på 
vägarna efter vintern. 
Snötäckets längd har de senaste decennierna dessutom kraftigt minskat vilket gör att 
sopsaltningen, förutom den komforten och säkerhet sopsaltningen innebär, blir en än mer 
ekonomiskt fördelaktig metod.  
 
Satsning på cykelutbildning i skolor. Cykeln är ett fantastiskt transportmedel för barn och 
ungdomar- de har ofta begränsad ekonomi, de har inte möjlighet till att inneha bil men de 
har ett stort behov av mobilitet. Forskning visar dessutom entydigt på att barn och 
ungdomar presterar bättre i skolan och mår bättre av fysisk aktivitet och barn som cyklar till 
skolan är ofta piggare på morgonlektionerna jämfört med barn som blivit skjutsade med bil.  
Att bilskjutsande föräldrar dessutom bidrar till en stressad, ohälsosam och otrygg trafikmiljö 
för våra barn runt våra skolor är ett faktum. 
 
Med förhoppning om ett Norrköping i rörelse mot en attraktivare, säkrare och trivsammare 
stad! 



 
Cykelfrämjandet Östergötland 
gm Martin Frodlund, ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mottagare:
Samhällsbyggnadskontoret Norrköpings kommun
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

YTTRANDE PÅ FÖRSLAG TILL TRAFIKSTRATEGI FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

Moderaterna i Norrköping har tagit del av förslaget till trafikstrategi som är ute på samråd
fram till den 23 juni 2021.

Moderaterna ser de målområden som presenteras som en god intention för att utveckla
Norrköpings kommun.

Vi moderater anser att en grön och tillgänglig stad är viktig för att öka kvalitén för både
boende, näringsliv och besökare. Men för att får vardagen att gå ihop måste tillgänglighet
även definieras utifrån fortsatt god tillgänglighet till och inom staden även med bil.

Moderaterna ser positivt på att Johannnisborgsleden är en del av trafikstrategins lösningar
för en bättre miljö och för att minska genomfartstrafiken i Norrköping. Vi ser det också som
positivt att det framkommer att drift och underhåll för huvudnätet för cykeltrafik ska
upprätthålla hög kvalitet året runt. Vilket är viktigt för de som önskar kunna ta sig fram
med cykel, som många gånger kan ersätta bilen på korta sträckor.

Det är positivt att strategin lyfter de utmaningar som parkering av fordon innebär för
staden.

STRATEGINS OLIKA FÖRSLAG BÖR DOCK FÖRÄNDRAS UTIFRÅN FÖLJANDE:

Prioriteringsordningen, att alltid i centrum prioritera gångtrafikanter kommer att
försämra tillgängligheten till staden för många människor.
Staden kan inte ses som en enda målpunkt. Staden har många stora och viktiga
målpunkter som även framöver måste vara tillgängliga för arbetstagare och
studenter.
Då kollektivtrafik och service försämras på landsbygden kommer bilen även fortsatt
att vara mycket viktig för pendling och för att nå affärer, service, rekreation och
arbetsplatser. Att förvänta sig att människor ska ställa bilen utanför staden för att
där byta till kollektivtrafik gynnar inte ett hela resa perspektiv och risker att fortsatt
styra människor bort från centrum och mot externa handelsområden.
Det saknas en strategi för att skapa förutsättningar för att utveckla ladd-
infrastruktur inom staden.



 Strategin bygger till stor del på att flytta inverterings- och driftspengar från gator för 
biltransporter till gång och cykel. Detta är inte hållbart då båda infrastrukturerna 
behövs nu och även i framtiden och de behöver hålla en hög nivå. 

 Kollektivtrafiken och dess kommande utveckling måste styras mer utifrån 
kommunens prioriteringar och behov. Kommunen värnar om god tillgänglighet för 
hela kommunen och rimliga restider för att ta sig från en del av kommunen till en 
annan.  
 

 Parkering för både cykel och bil är en viktig förutsättning för att skapa en trygg och 
tillgänglig stad. Moderaterna anser det måste vara möjligt för de som bor centralt 
att ha tillgång till åtminstone en parkeringsplats/hushåll inom rimligt avstånd från 
bostad samt att olika serviceställen såsom affärer och andra företag ska kunna 
erbjuda besökare parkering inom rimligt avstånd.  

 
Kommunen har prioriterat boendemöjligheter i den centrala staden och vardagsservice är 
idag tillgänglig de invånare som bor centralt. Centrum med tillhörande utbud är till för alla 
invånare och därför måste det vara enkelt för de som bor utanför citykärnan att ta sig till 
centrum. Det ställer krav på att centrum även måste vara tillgängligt för de som måste välja 
bilen.   
 
Strategin har arbetats fram under en av de största påfrestningar i samhället som vi upplevt. 
Covid-19 har satt hela samhällets normalläge på prov och arbets-, pendel-och 
resandemönster har kraftigt förändrats. Folk har uppmanats att inte åka kollektivt, att 
undvika trängsel och i stor utsträckning använda bil till de resor som behöver göras. Det 
saknas en reflektion kring detta i strategin. 
 
Norrköping 210607 
 
 
 
Ingrid Cassel    Viktoria Strömberg 
Kretsordförande moderaterna i Norrköping  Pol.sek moderaterna Norrköpings 

kommun  
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Ingrid Cassel 
e-post: ingrid.cassel@moderaterna.se 
telefon: 011-182500  
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Synpunkter på Trafikstrategin 

I inledningens avsnitt ”Vision och styrande dokument” nämns bara Vision 2035, 

översiktsplanen och Energiplanen. ”Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköping” 

från 2017 har relevanta riktlinjer direkt för hållbar trafikstrategi som borde redovisas som 

politiskt beslutad utgångspunkt för förslaget till Trafikstrategi för Norrköping. 

Under riktlinjen Hållbar samhällsplanering kan följande citeras: 

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 infrastuktur för miljöfordon ska vara väl utbyggda. Spårtrafiken ska 

utvecklas. 

Bebyggelsen samplaneras med trafiken på ett strukturerat sätt. Transportslagen anpassas väl 

till varandra för att underlätta framkomlighet och övergångar mellan olika transportslag. 

Norrköping ska vara en integrerad kommun där olika bostadsformer blandas väl med 

grönområden, verksamheter och serviceinrättningar.  

Mark ska nyttjas på ett yteffektivt sätt genom förtätning som tar både social och miljömässig 

hänsyn. 

Under riktlinjen Energieffektivt och 100 procent förnybart: 

Godstrafik på landsväg ska i möjligaste mån överföras till järnväg och sjöfart. 

 

2021-06-22 

Ingemar Hillerström 

Representant för Miljöpartiet i Samhällsplaneringsnämnden och Kommunfullmäktige 



 

SYNPUNKTER FRÅN STORYMAP 
den 24 juni 2021 

 

 
  



 
 

 Godstrafik 

 
 

Nr Kommentar Signatur 

146 

Hoppa över bron och kör Norrleden istället. Låt 

RiksvägenNorrledenSöderleden bli vägarna runt om i Norrköping. Om 

20 år så kommer alla bilarlastbilar vara självkörande så det finns ingen 

anledning att bygga så stora projekt när ni inom kort kommer kunna 

styra vilka vägar bilarnalastbilarna ska köra. 

J 



 
 

147 

Kanske sänka hastigheten och flytta över alla bilar till ena sidan? Dra 

spårvagnsspår på andra sidan. Alternativt bred cykelväg. Försök minska tung 
biltrafik inne i staden. 

J 

148 
På sikt begärnsa tung trafik på den här vägen. Nu med 3 avfarter och mycket 
industrier flyttar utanför stan så försök få bort lastbilarna från bostadsområdena.  

J 

152 

Hej jag bor i jursla. Hur kan ni planera för godstrafik i jursla? Hur kommer det 

påverka boendemiljö i området. Hur kan man blanda boende miljö och 
godstrafik?  

Johan  

161 

Varför går inte godstrafikområdet hitåt istället för västerut mot Kvillinge? 
Ytorna närmast motorvägen är väl perfekt som verksamhetsmark och bygger 
man stora höga byggnader där så får man dessutom ett bra bullerskydd mot 

skolan där det stundtals kan vara rätt hög ljudnivå. 

 

169 

varför inte en stor godshub för människor i centrum? som en stor marknad typ 

där uthämtning sker samordnat. sen elmoped därifrån man får låna. istället för 
bilyta 

fredrik 

238 Livsviktigt att det fungerar smidigt. Även i centrala delar.  

239 

Behåll södra industrispåret. Tungt gods går bäst på stålhjul mot stålräls och inte 
på gummihjul på Hamnbron!. Naturligtvis går det att ha spår i stadsmiljö finns 

många ställen utomlands som i Sverige på det. Se på Gävle som lägger 
övertrafik och behåller industrispår. Se utanför landets gränser. Medverka inte 
till att lägga ut tung trafik från kontinenten stålet kommer därifrån på trailers.En 

järnvägsvagn kommer att ersättas av minst tre trailers med allt obehag som 
kommer med den lastbilstrafiken.Läs Järnvägar.nu - 

httpsjarnvagar.nuindustrispar- i-norrkoping- laggs-nerHär kommer det fram 
saker som inte har visats tidigare av kommunen.Tänk om bidra inte till mer 
lastbilstrafik.  

B.L. 

321 
Att köra över halva stan för att hämta paket på div utlämningsställen är inte 
tillfyllest. Yrkesmässig trafik har jag ingen insyn i idag. 

 

 
  



 
 

 Biltrafik 

 
 

Nr Kommentar Signatur 

104 
Sänkt hastighet på leden och en rondell här hade skapat bättre framkomlighet 
under rusningstid. 

R 

105 
Smalare gata med sänkt hastighet önskvärt nu i samband med nybyggnation 
på smedby IP. 

R 



 
 

108 

Planera för att införa bygdeväg på sträckan mellan Krokek-Åby. Detta skulle 

möjliggöra för planerat regionalt stråk för cykel utan att göra några stora 
infrastrukturprojekt samtidigt som biltrafik kan möjliggöras. 

Mattias B 

124 
Ingen bilväg genom Vrinnevi tack! Måste det absolut till så får man väl gräva 
ner den då. 

B 

127 

Undersök möjligheten till att finansiera Johannisborgsförbindelsen med 

infrastrukturavgift likt Motalabron istället för med ordinarie budgetanslag. 
Den enorma summa pengar (det har talats om över en halv miljard kr) det 

skulle kosta kan göra större nytta om det investeras i infrastruktur för andra 
mer hållbara trafikslag. 

 

144 

Begränsa passagen över strömmen för bilister. Norrköping har en helt unik 

möjlighet att rikta biltrafiken åt vilket håll man vill tackvare den vacka 
barriären strömmen. Skulle vi kunna få ut all trafik som ska passera över 

strömmen till ytterkanterna som riksvägene4 och nya Norrleden så vore det 
mycket lyckosamt. Hamnbron har länge varit och är en stor barriär och tänk 
på det när ni ritar den nya bron in till vackra nya området Inre hamnen att se 

till att begränsa biltrafik så mycket det går för att minska trafiken kraftigt på 
Östra promenaden och in till de centrala delarna. Varför inte enbart ha 

tillgänligt vissa tider enbart för boendefrakt osv? Titta gärna på t.ex Utrecht 
eller andra Holländska städer hur man designar sina städer för människor och 
inte för bilar.  

J 

145 

Fråga Behövs verkligen den här bron? Kommer enbart bli ett stort hinder i en 
så stor central del av Norrköping med all tung trafik och avgaser som 

kommer in i denna centrala del. Tänk er själva att den kommer blockeragå 
över vacka Norra promenaden. Kolla över möjlighet om det går att påskynda 
Norrleden så behöver vi inte den här bron. Jag tror tyvärr att den här bron kan 

bli lika omdiskuterad som Bergsbron har varit i decennier där den kommer 
kännas som en betonklump mitt i en vacker natur och kännas mer motorväg 

en bostadsområde.  

J 

162 
Stoppa biltrafiken på Kungsgatan! inte hela kanske men i alla fall över 
Bergsbron så det minsar 

Fredrik 

163 
Hur kan det finnas såna här ytor kvar staden? ett helt kvarter bara död 
asfaltsyta. Ena hörnet parkeringshus resten typ bostäder eller park 

Fredrik 

170 hur man än mäter för mycket här! hur kan det tillåtas i vårt kulturarv? Fredrik 

171 
Borde inför någon form av farthinder på denna sträcka då väldigt få håller 
hastighetsbegränsningen. 

P-A 

172 

Väldigt många håller en alldeles för hög hastighet på denna sträcka i Åby.Det 
bor flera barnfamiljer på båda sidor om vägen vilket gör att man borde 

prioritera säkerheten och inför ett eller flera farthinder på denna sträcka 
genom Åby. 

Johan 

Furuheim 

174 Mycket trafik som håller aldelles för hög hastighet. Behövs åtgärder! Johanna 

188 
Hörs mycket trafikljud från e4 i Åby. Kan man sätta något bullerhinder? 
Träd? 

Simon 



 
 

210 

Riksvägen är en barriär som man inte vill gå eller cykla jämte eller korsa. Det 

gör att det känns långt att cykla till andra sidan riksvägen trots att det är mitt i 
stan. Den bullrar också väldigt mkt vilket påverkar rekreationsmiljöerna 

kring strömmen och himmelstalund. Jag tycker man borde se E4an som 
ringleden runt Norrköping och sänka hastigheten på Riksvägen. 

Frida R 

236 

Man bör förenkla genomfartstrafiken. Skippa meningslösa gupp och 

obefogade rondeller. Försöket att försvåra biltrafik har ju genom åren visat 
sig att kommunen har misslyckats. Nu står bilen i långa rader på tomgång. 

 

262 

Korsning med hög hastighet. Förvisso bra sikt men hastighetsbegränsning på 
80 km i timmen gör att bilarna kommer fort (och ofta fortare än 80 speciellt 
ut mot Vikbolandet) varför det finns risk för allvarlig kollision. Hastigheten 

bör sänkas till 60-70 km som de flesta övriga korsningar utmed 
Arkösundsvägen. 

PAER 

302 
Gräv ner infarten mot Norrköping lägg i tunnel från Ljurarondellen fram till 
badhuset. Möjliggör bostadsbyggande passager och kanske park ovanpå! 

Rasmus 

303 God ide med passage här. Avlastar sandbyhovsrondellen. AF 

320 

Se kommentarer ovan och 1. inre ring återställes helt2. yttre ring fullföljs 
helt3. Alla hinder ska tas bort istället ska all trafik underlättas med skyddade 

banor för utsatta. Varje hinder är belastande för trafiken såväl som miljön 
slitage osv. 

JOP 

329 
Denna tunnel bro bör ha högsta prioritet för att minska trafiken inne i staden 

och äntligen koppla ihop E4och E22 isf för att använda Ö promenaden 
K 

348 Snälla bygg ringleden  

349 Ta bort torget o skapa en normal väg  

 
  



 
 

 Parkering 
 

 
 
 

Nr Kommentar Signatur 

196 
Du expressbussen enbart stannar vid hållplats Skärblacka centrum borde en 
pendlarparkering planeras i anslutning här. Parkeringen vid IP är mörk vintertid 
då belysningen är dålig. 

RM 



 
 

237 
Vem saknar pendlar parkering? Man åker givetvis ända fram om man bor i 

närområdet. 
 

330 
Här står ofta inpendlande bilar parkerade längs med gatan så tar folk 

spårvagnen in till stan. 
PO 

 
 

  

  



 
 

Trafikstrategins områden 

 
 
 
 
 

 
 

 

Nr Kommentar Signatur 

95 Rondeller som blir en propp! SA 

96 Rondeller som blir en propp! A 

93 
Farlig vänstersväng när man kommer från stan och ska till Dagsbergs 
skola. 

SA 

94 Folk som inte fattat att det är högerreglen som gäller på Rambogatan. S 



 
 

99 

Bilarna kör fort på Vrinnevigatan. Många som parkerar mitt i 

korsningen och på trottoarer vid affären. Behövs bättre 
parkeringsmöjligheter till affären. 

Anna K 

100 
Mycket mopedkörning längs Vrinnevigatan!! Det finns många barn i 
området och mopederna kör fort. Behövs hinder! 

Anna K 

101 

På Torsvägen bör det planeras för ett Huvudcykelnät då det kommer 

byggas många bostäder kring Torssjön-Anstalten. För att underlätta 
cykeltransporter in till centrala Krokek måste det finnas utbyggd 

cykelinfrastruktur här. 

Mattias B. 

102 
Bilar parkerar ofta i hörnet av vägen. Det skymmer sikt ganska 
mycket. Mer koll på den delen vore önskvärd 

Vrinneviskogen 

167 
för mycket trafik! raggare och annat som låter massa också. 
kungsgatan och st persgatan är värst. stäng av! 

fredrik 

168 för mycket asfalt. för lite grönt..... fredrik 

185 
Vill att tåg till Katrineholm etc stannar i Åby. Får idag åka in till stan 
för att ta tåget till jobbet. 

Simon Ceder 

194 
Det perfekta vore om Östgötapendeln stannade i Åby! Mycket 
enklare att ta sig till jobbet då. 

KC 

198 
Det borde finnas mycket bättre bussförbindelser till Arkösund 
särskilt under sommarhalvåret. Och det borde vara enklare att ta sig 
ut i skärgården med östgötatrafiken. 

 

199 
Bygg cykelbana mellan Skärblacka och Norrköping. Livsfarlig väg 
att cykla på. 

 

200 
Bygg cykelbana mellan Kimstad och Norrköping. Livsfarlig väg att 
cykla på. 

 

201 Bygg cykelbana mellan Krokek och Norrköping.   

209 

Vi saknar belysning vid Göta kanal. Det är den enda trafiksäkra 
vägen till busshållplatsen vid Charlottes väg och från november till 

februari är det kolsvartDet skulle dessutom bli bättre för hela 
området med promenadstråk för hundägare för de som åker skridskor 
på kanalen med flera... 

Patrik 

213 
Korsningen mellan folkparken och matteus är mycket förvirrande för 
cyklister some vill up på värmlandsgatan.  

Hellen Nilsson 

214 Östgötatraffiken måste bli billigare och lättare att använda.  Hellen Nilsson 

295 
I Norrtull får spårvagnar stanna för trafiksignaler typ jämt. Att 
programmera detta korrekt borde kunna ske direkt annars är ni inte 

trovärdiga alls! 

Magnus 

215 

Det är svårt att navigera med cykel i många områden och det känns 

ofta some den dedikerade cykelvägen försvinner utan förvarning och 
man tvingas antingen ut på vägen eller up på trottoaren.  

Hellen Nilsson 

222 
Gör två filer vid överfart från Ljurarondellen tvärs över Söderleden 

mot Fjärilsgatan. Alla står i två filer ändå så det finns plats 
KW 



 
 

223 

Sätt upp väggbulor eller gupp så att bilarna inte kan ta fart på 

Garvaregatan upp mot Bredgatan. Behåll enkelriktningen. Och se till 
att anvisa de som kör ut från P-huset vårdtornet så att man verkligen 

kör upp mot Bredgatan och inte neråt. 

KW 

224 
Enkelrikta Tunnbindaregatan mellan Västgötebacken och Bredgatan 
så att man bara kan köra söderut på den. 

KW 

225 
Sätt vägbulor eller annat hastighetssänkande hinder på Bredgatan 
från Garvaregatan upp mot Skvallertorget 

KW 

226 
Gör tydligt att Skvallertorget är en plats där högerregeln gäller från 
samtliga håll. 

KW 

227 

Fjärilsgatan har många påfarter från andra gator. En del av dem har 

väjningsplikt och andra inte. Gör Fjärilsgatan till huvudled hela 
vägen mellan Smedbyrondellen och utfarten på Arkösundsvägen så 

blir det inga missförstånd mellan trafikanterna 

KW 

228 
Förbjud A-traktorer på hela E-22.an. De är många och de stoppar upp 
på ett trafikfarligt sätt. 

KW 

229 

Att trä sopsäckar över trafikljuset vid ett övergångsställe visar bara 
att kommunen skiter i oss i ytterområdena. Kommunben vill sälja 

tomtmark men inte bekosta vägarna fram till tomten och inte heller se 
till att trafikljusen vid den kommunala skolan fungerar. Utan man 
åker ut och sätta sopsäckar över ljusen och säger att det är de boendes 

problem. Komunen satte upp ljusen och då fungerade det. Nu är det 
Kvbillinge villaägares problem. Verkar inte som reklam at bosätta sig 

i området. 

 

240 

Denna väg länsväg 846 är så smal och farlig att gå cykla och åka bil 
på. En gång och cykelväg måste till innan det händer olyckor nu när 

fler bostäder byggs vid Lundby. Detta stadsnära område borde 
prioriteras och bindas ihop med andra cykelvägar för ökad möjlighet 

till cykelpendling till innerstaden Smedby Rambodal och rekreation 
vid tex den cykelväg som ska byggas till Djurön.  

Ami 

241 

Det vore trevligt med mer bilfritt i hela innerstaden och bilfria stråk 

genom staden och mot inre hamnen. Att styra trafiken så att den inte 
begränsar och skär av så mycket inne i staden utan att det blir mer 

utrymme att ta sig till fots eller på cykel. 

AÖ 

296 
Övergången har väl blivit bättre men är nog ändå en tidsfråga tills 
någon dör. Varför inte göra samma kvadrat trafikhinder som ni har 

på Stockholmsvägen? 

Magnus 

244 

Cykelvägen till Djurön som är planerad hoppas jag kunna ha både 

nytta säkerhet och nöje som mål! Vi lär få varmare klimat och då tror 
jag många vill göra cykelutflykt och svalka sej i Bråviken nära Lindö 
Marby och Djurön! Hoppas Norrköpings kommun värnar om 

stadsnära stränder och inte låter dem bebyggas eller privatiseras utan 
istället befrämjar en tillgänglighet till bad.  

Ami 



 
 

249 

Utfarten från länsväg 846 in på väg 209 är tidvis mycket trafikfarlig 

eftersom det vissa tider är en strid bilström i båda riktningarna på väg 
209 och nästan omöjligt att ta sej ut från väg 846 in på väg 209. 

Området Lundby Styrstad bebyggs så sannolikt ökar mängden 
bilförare som får våga sej ut på väg 209. Det är också mörkt vintertid 
då ingen belysning finns där. Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder 

önskas innan olyckor sker. 

Ami 

250 
Tänk om det vore möjligt att göra denna igenväxta åkerväg 

cykelvänlig och förbinda den med Lundby området.  
Ami 

251 

Detta är en naturlig förlängning av Rambogatan till Styrstads kyrka 
och kan förbinda områdena SmedbyRambodal med Styrstad kyrkby 

och LundbyAgetomta. Förbättring behövs till bilväg med cykelväg 
jämsides. 

Ami 

252 
Trafiken på väg 55 är mycket störande för oss som bor i nedre Jursla. 
Utökninga av industirområdet gör att trafiken kommer öka.Önskemål 
om att bullerplank sätts upp för att minimera bullerljudet. 

KS 

253 Pendeltågsstation hög prioritet!  

254 
Norsholms gårdsområde 188 ska bli räddningsövnings-fält RTÖG. 

Vilken påverkan får detta? 
GBw 

255 

2 gånger under det halvår jag nästan dagligen passerat denna 
korsning på cykel har jag varit mycket nära att bli påkörd trots grönt 

ljus för cyklister då det även är grönt för svängande bilister. 
Hastigjetssänkande åtgärder? Farthinder? Bilarna och lastbilarna inte 

minst kör mycket fort och tänker inte på att det ligger en skola och 
förskola precis i närheten.  

Kristina 

256 
Inkludera en kartbild med alla nät tillsammans. Varje nät kan vara en 

färg.  
MS 

259 

Jag har cykelpendlat till Norrköping året runt under 5 års tid och den 

del av resan som man känner sig mest utsatt i trafiken är 
Furingstadvägen som är smal och med relativt mycket trafik. På 
vintern är den speciellt otäck då den dessutom är dåligt snöröjd. 

Paer 

260 
Cykelvägen från Ljunga till Norrköping är mycket bra. DEssutom 
bra snöröjd på vinterhalvåret. Går utmärkt att använda för 

cykelpendling. 

Paer 

263 

Gör västgötebacken till en gå gata på samma sätt som man gjorde 
med götbacksbacken i Stockholm. Idag har det blivit ett stråk för 

bilar att visa upp sig och det är bara en tidsfråga innan det sker en 
allvarlig olycka mellan bil och gångcykeltrafikant.  

T Reval 

264 Jag vill ha mindre biltrafik i området.   

297 
Farlig cykelpassage. Varför inte göra samma kvadrat trafikhinder 
som ni har på Stockholmsvägen? 

Magnus 

269 
Ökad trafik till det utbyggda Jursla industriområde medför mer buller 
som ekar i dalen JurslaÅby. Sätt upp bullerplank längs med 55an för 

Kristina Sivula 



 
 

att minska bullret.Bullerplanken minskar även bullret kvällsnattetid 

då ungdomar kör rally på 55an. 

271 

Stäng av en längre sekvens av Kungsgatan förslagsvis från Bergsbron 

till Slottsgatan för biltrafik. Gör Kungsgatan till en härlig gata för 
gång cykel och kollektivtrafik. Kommer bli en mysig gata som fler 
vill gå på mysiga uteserveringar och så slipper vi all 

genomfartstrafik. Nu är det mycket en paradgata för högljudda 
störande bilister  

Skönare 
Norrköping 

272 Gör Västgötebacken till gång- och cykelvägområde 
Sebastian för ett 
skönare 
Norrköping 

273 Gång- och cykelbro här vore perfekt! 
Sebastian för ett 
skönare 

Norrköping 

274 
Måste förbättra möjligheterna för cyklister längs med Odalgatan. 

Även tufft för fotgängare  

Sebastian för ett 
skönare 

Norrköping 

275 

Bilister kommer ofta i hög fart från Kneipen trots att det varit 40 

länge. När Linköpingsvägen övergår till södra promenaden kommer 
2-3 övergångställen som har skymd sikt och som ofta bilister inte 
stannar vid (eftersom de håller för hög fart). Gärna farthinder eller 

annat som får ner hastighet. 

EB 

276 

Lindöborna har sådan fin och plan cykelbana in till stan. Ändå sitter 

så många i sina bilar in till stan ser helt galet ut. Sätt upp något här 
som påminner om hur fånigt det är att så många inte använder den 
påkostade cykelbanan. 

- 

277 

Hela Kungsgatan är hemsk att cykla på. Men framförallt från 
Skvalletorget ner mot norrtull. Det är trångt mycket folk i rörelse. 

Kungsgatan har på andra sidan Bergsbron varit avstängd mer eller 
mindre hela tiden på olika ställen under flera år. Men inget har hänt 
för bilisternas del de har gott kunnat åka vidare trots att vi till fots 

och cykel fått zickzacka fram. När kommer begränsningarna för 
bilen? När får vi som faktiskt göra ett bra val för hälsan och miljön 

något tack för det i utrymmet i staden? 

EB 

278 
Cykelbana mellan LjusforsMårn och Skärblacka tätort måste bli av 
snart. Skulle betyda mycket minska att så många måste ta bil och 

moped för ett bad. 

Sebastian för ett 
skönare 

Norrköping 

279 Svårt att ta sig fram som cyklist på St Persgatan. Trångt och betong.  

280 
En planskild passage här vid centrum för gång och cykel hade gjort 
många nöjda. 

Sebastian för ett 
skönare 
Norrköping 

281 
Det behövs cykelbana på Odalgatan. Trots att det här är 30 är det få 
som håller det. Farligt att cykla här mellan många bilar på en relativt 

EB 



 
 

smal gata och kanstensparkering. Trots att det är en skola här är det 

väldigt undermåligt transportsystem som gynnar annat än bilen. 

282 

Går det att underlätta för fotgängare och cyklister (ofta barn!) i denna 

korsning med många bilar samt spårvagnsspår. Finns idag inte ens ett 
övergångsställe. 

EB 

283 Gärna cykelöverfarter längs med hela Lindövägen. EB 

284 

Gärna bättre cykelställ vid Vrinneviskogens parkering. Stundtals 
väldigt svårt för cyklister att ta sig upp för backen många bilar som 

står och väntar eller backar ut utan att ha koll. Ej trafikrelaterat men 
att kunna fylla på vattenflaska eller kunna dricka vatten på något sätt 
här hade varit väldigt bra! 

EB 

288 

Mer utrymme för promenader och cykling. Separat gång- och 
cykelväg utmed Bråvikens fantastiska strand. I dagsläget är det 

förenat med livsfara då man som gåendecyklande tvingas ut i 
vägbanan på den hårt trafikerade Strandvägen av många utflyttade 
många turister.  

Susanne E 

289 

Behov av förbättrad cykelväg till Vrinnevisjukhuset. Nu är vi 
hänvisade till gamla Övägen där lastbilar kör i 80-90 kmh där 

vägrenen är dåligt plogad vintertid och där det inte finns belysning 
vid mörker. Trots stort antal boende i Karstorp Lövdalen Kårtorp och 
Öbonäs finns inget säkert sätt att ta sig till jobb och skola med 

cykelgång. Med få bussturer hänvisas vi till bilen.... 

Jenny Dahlqvist 

291 

Att cykla på Gamla Ö. Även (enda möjligheten om man bor i 

KårtorpKarstorpÖbonäs) är allt annat än säkert. Tung trafik som kör 
fort. Läskigt som vuxen. Än värre för barn. Då busstrafik är ytterst 
begränsad är bil enda säkra alternativet. Gamla ö vägen är dock bred 

och skulle enkelt kunna omvandlas till säker cykelväg med räcke 
som avgränsar körbana från gång och cykelväg. Dock har kommunen 

i minst 10 årstid blundat för detta trots flera kontakter.  

Martin 

292 
vi måste ha rondell här jag samt granne måste ofta stanna och vänta 
för folk kör bara rakt ut jämt dem vet inte reglerna. väldigt ofta man 

nästan blir påkörd . 

fredrika beisland 

293 
Farlig cykelpassage. Varför inte göra samma kvadrat trafikhinder 

som ni har på Stockholmsvägen? 
Magnus 

294 
Farlig cykelpassage. Varför inte göra samma kvadrat trafikhinder 
som ni har på Stockholmsvägen? 

Magnus 

298 
Huvudnät cykel passerar här. Upplever det väldigt svårt för mina 
barn att ge sig ut bland bilarna här. Hur har ni tänkt? 

Magnus 

305 rondell jop 

306 rondell jop 

307 flytbadbrygga jop 

308 cykel och gångstråk från Pampusv upp till Abborreberg jop 



 
 

309 
Eftersatt underhåll på hårt belastat stråk av gående cyklister el såväl 

som vanliga samt hundrastare med många barn 
jop 

310 

Lägg ner Fiber då vägunderhållet genomförs på Mästermansgatan. 

Dagens systemlösning ger dåliga prestanda och en förnyelse är 
eftersträvansvärd 

jop 

311 

Skötseln av ekbacken gravt eftersatt slyröjning samt skötsel av de 

gamla ekarna likaså. Biologiskt mångfald är inte att likställa med 
utebliven ekvård! 

jop 

328 
Bommen som ska förhindra biltrafik tvingar cyklister att cykla på 
trottoaren. Svindålig lösning! Varför inte en kortare bom som gör att 
cyklister kan passera utan fara för gångtrafikanter? 

Katarina  

331 
Cykel Riskabelt för skol- och förskolebarn att korsa Gamla Ö-vägen 
på väg till skola bibliotek mm i Centrum Vilbergen. Varför gjordes 

inte planfri då rondell byggdes? 

Christer 

333 
Cykelgång 5-filiga hårt trafikerade Gamla Ö-vägen farlig korsa. Två 
cyklister dödats där under senare år då försökt korsa. 

Christer 

334 
Vilbergsgatan bör ha cykelbana. Orimligt att en fil i stor utsträckning 
tas upp av gratis bilparkering samtidigt som cykeltrafik på ett farligt 

sätt tvingas ut mitt i vägen.  

Christer 

335 

Den lilla Kärrhagsgatan bör upphöra som genomfartsled för biltrafik. 
Så länge biltrafik upplevs som snabbaste och enklaste transport 

mellan Skarphagen och VilbergenKättsätter förblir cykel ett föga 
använt transportslag där. 

Christer 

336 
Olycksrisk cykel Obefintlig sikt för bilister som kör ut från parkering 
och korsar den cykelväg som går omedelbart intill byggnad. 
Fastigheten bör montera speglar. 

Christer 

337 

Cykel Önskvärt att cykelväg från Björkalund riktning Öbonär snarast 
färdigställs. Barnfamiljer i Öbonäs vågar inte ens i föräldrars sällskap 

låta sina barn cykla till stan pga avsaknad av cykelväg och mycket 
otäck trafikmiljö på Gamla Ö-vägen. 

Christer 

338 

Cykel och gång Gamal Ö-vägen med hård och snabb trafik i stort 

behov av cykelväg. Inom Söderköpings kommun finns sedan många 
år. Dessutom svårt för korsande gångtrafik från stigar i området då 

skyltad hastighet för biltrafik är 80 kmh och verklig ännu högre. 

Christer 

339 

Sammanhängande cykelväg från Björkalund via sjukhuset till stan 
med säkra korsningar av utin-farter till sjukhuset separerade 

gångcykel riktning. Frekventerad cykelväg som skulle kunna bli ännu 
mycket mera använd om utformas som säker. 

Christer 

340 
Cykel Mindre bilvägar korsar cykelvägen mellan Ingelsta och Åby. 
Farliga trafiksituationer då bilister korsar snabb cykeltrafik.  

Christer 

341 
Göra gångare och cyklister till prio 1 utanför Idrottsparken på 

Ektorpsgatan.  
J 



 
 

342 

Den nya vägen ska byggas bakom berget på Idrottsparken. Gör den 

enbart tillgänglig till gångare och cyklister och möjligtvis parkering 
vid riskmatcher.  

J 

343 

Avvakta med Johannisborgsförbindelsen. Kan bli en barriär likt 
Hamnbron är idag när staden växer. Vill vi verkligen ha så tung trafik 
så centralt i staden? Tryck på trafikverket för Norrleden och avvakta 

Johannisborgsleden 

J 

344 
Bilfri innerstad. Titta på hur man gjort i t.ex. Holland för att få 

bilarna att åka runt staden istället för igenom den.  
J 

346 

Jag ger upp in Barack förstör för bilarna. Jag har slutat besöka city. 
Kommer aldrig åka buss eller cykla till stan. Innerkärnan kommer dö 

ut. Jag handlar på Ingelsta. Vill man äta en bit mat tar vi bilen till tex 
åby eller krokek.  

 

351 
Odensgatan är högt trafikerad. Många personbilar passerar dagligen i 
hastigheter omkring 100 kmh. Detta måste upphöra. 

 

352 

Skapa en parkeringsplats på en del av grönytan som finns bredvid 

Bussgatan. Iom nybyggnation i Rambodal som har för låg kvot P-
platser i förhållande till antal lägenheter är det stor brist på 

parkeringsmöjligheter. Om man vill öka resandet med kollektivtrafik 
måste parkeringsmöjligheter finnas då bilen ska stå still 

JaPe 

357 

Det är svårt att ta sig mellan butikerna och butiksområdena i 

Ingelstaområdet - både till fots och med cykel. Måste kunna 
förbättras.  

Åsa C 

358 

Cykelvägen tar slut vid Oxeltorp och det är knepigt att ta sig vidare 
mot Björkalund. Framför den stora parkeringen måste man korsa 
gatan och då ta hänsyn till bilar från parkeringar och förbipasserande 

från Thapperska. Obehagligt att cykla med barn t ex.Måste lösas på 
något sätt. 

Åsa C 

359 
Cykelvägen från ViN tar plötsligt slut i intet. Cykelväg utefter 
Vilbergsgatan behövs. Trottoaren kan breddas och gräsremsa tas 
bort. 

Åsa C 

 
  



 
 

Barriärer 
 

 
 

Nr Kommentar Signatur 

92 

Här behövs ett övergångsställe över Norra promenaden. Avståndet mellan 
befintliga övergångsställen vid Matteusskolan respektive Luntgatanä r 300 
meter. Det är det längsta avståndet mellan två övergångsställen längs hela 

Promenadringen runt centrum. Det skulle minska barriäreffekten. 

 

103 Här får jag som cyklist ofta vänta på min väg till jobbet. Rasmus 

97 

Cykelbana längs med Styrstadvägen saknas!!! Särskilt som det byggs mycket 
nytt i Lundby-Styrstad. Vägen är så smal och mycket tung trafik så man 
vågar inte låta barn cykla själva vilket ger ökad biltrafik då föräldrar måste 

skjutsa. 

SA 

110 

Bygg en gångbro över Strömmen mellan Bredgatan-Trädgårdsgatan. En 

sådan bro är utpekad i FP Industrilandskapet från 2006. Det skulle kunna liva 
upp Bredgatan som är en ganska död gata idag. 

 

109 

Ett sätt att minska Kungsgatans barriäreffekt vore att ersätta de bevakade 

övergångsställena vid Bråddgatan och Sandgatan med obevakade 
övergångsställen istället. Det är väldigt långa väntetider på grönt vid 

trafikljusen idag. Detta skulle även förbättra framkomligheten för bilar och 

 



 
 

bussar som då inte behöver stanna längre än nödvändigt för att släppa förbi 

folk. 

176 
Här tvingar gående och cyklister till en lång omväg (eller att cykla genom 

cirkulationsplatsen) jämför med bilister. 
Jonas 

128 

Kungsgatan är tyvärr idag inte så rolig att cykla på. Förbättring - 
Höjdskillnad mellan gång och cykel på t.ex. 15cm - Enkelriktad cykelväg. 

Gör så att cykelvägen blir enkelriktad. Dvs. Följer bilvägen. Ska du från 
idrottsparken till NorrTull så väljer du högersidan med om du ska åt andra 

hållet väljer andra sidan. - Trångt Framför allt från skvallertorget och ner mot 
NorrTull skulle kunna lösas om x antal år genom att ta bort 
parkeringsplatserna och gör till cykelväg. - Färga cykelbanorna. Det här tror 

jag skulle verkligen lyfta statusen på Norrköping som cykelstad. Färga 
cykelbanorna i t.ex. vår egen färg Norrköpingsgul. För att tydligt markera att 

här är cykeltrafik var varsam när du passerar och ger en färgklick i staden på 
ett vackert sätt som smälter in med kollektivtrafiken och våra vackra 
byggnader.  

J 

129 
Skulle det vara möjligt att separera gång och cykelväg? Kanske med 
inspiration från Södra promenaden? Varför inte flytta bilarna till andra sidan 

spårvagnsspåret. Borde få plats.  

J 

130 

Flytta bilarna till andra sidan promenaden likt högre upp på Södra 
promenaden och gör hela Södra promenaden enhetlig där cyklister och 

gånger går innanför promenaderna och bilister utanför. Gärna kanske sänka 
hastighten för bilister genom t.ex. smala av vägen eller liknande.  

J 

131 

Flytta över bilisterna närmare Idrottsparken och gör en rak fortsättning likt 
stora delar av övriga södra promenaden. Ge cyklisterna hedersplatsen 
emellan promenaderna och låt inte Brandstationsrondellen bli ett hinder för 

cyklister och gångare.  

J 

132 

Skulle det gå att flytta över all trafik till vänster (från idrottsparken hållet). 

Och därmed ge mer trafik åt gångare och cyklister. Känns som väldigt trång 
passage och även fortsättningsvis neråt Linköpingsvägen. 

J 

133 

Tunnel under gamla riksvägen för gångare och cyklister. Knyter smidigt ihop 

Himmelstalund med Folkparken och den nya bron. Från Träffpunkten så 
cyklar man över bron och tar direkt till vänster förbi tennisbanorna och sedan 

under tunneln så är man direkt framme vid Himmelstalundsbadet mfl. Tror 
det skulle bli en väldigt populär sträcka istället för att ta omväggen via 
krematorievägen och sedan tillbaka.  

J 

134 

Fiskebyvägen har blivit ett stort hinder mellan Pryssgården till 
Himmelstalund. Känns läskigt att skicka iväg barnen ensamma från 

Pryssgården med all tung trafik till idrottandet och lek i Himmelstalund. 
Kanske göra något liknande som vid skvallertorget där man kraftigt sänker 
hastigheten och gångarecyklister har företräde? 

J 

157 
skulle vilja ha en naturlig grön och gen promenadväg härifrån till 
oxelbergengrönområdet där. Detta kvarter blockerar och är inte grannt. 

AF 

158 Här borde det finnas en passage över spåren för gång och cykel. Rasmus 



 
 

183 
Antagligen har inte kommunen rådighet över detta men en öppning i staketet 

så man kunde gå och cykla in till affärerna här vore fint. 
Jonas 

184 

Detta är en stor barriär inför planeringen av omvandlingen av 

industriområdet söder om vägen behöver detta tas om hand så det går att 
knyta ihop med Haga. 

Jonas 

193 

Kungsgatans ljussignaler prioritera motorfordon mycket tydligt. Långa 

väntetider. Borde gå att få till en betydligt mer cykel och gångvänlig gata 
med övergångsställen istället. 

Jonas 

202 Saknas cykelbana till Skärblacka livsfarlig väg att cykla på.  

203 Saknas cykelbana till Kimstad livsfarlig väg att cykla på.  

204 Dålig snöröjning på gång- och cykelbanor på vintern  

205 
Gång- och cykelvägar sopas dåligt. Gruset efter vintern får alltid ligga kvar 
långt in på våren. 

 

216 ofta aggressiv trafik och dålig kommunikation om vart gångcykelväg är.  
Hellen 
Nilsson  

220 Saknas cykelbana till Svärtinge  

230 

Norrköping är en svår stad att navigera sig i som cyklist. Det finns för få 
anvisningar hur man ska ta sig från t ex Norrköpings centrum till exempelvis 

Klinga. Det gör att man drar sig för att ta cykeln för man är rädd att köra 
vilse eller hamna på fel sida om hindrande stora vägar. Det vore fint om man 
kunde cykla längs med hela Glan och utmed både Norra och Södra 

Bråviksstranden på ett cykelsäkert sätt. Det är även väldigt svårt att navigera 
sig cykelvägen på enklaste sättet från city till exempelvis 

SandvikenMarmorbruket. 

KW 

232 

Förstår inte hur ni tänker.När man går och cyklar tar man sig ganska enkelt 
förbi de flesta hindren. Men när man åker BIL. Då har man maximerat 

problemen. Ta lärdom av Linköping där man har lyckats att få till det lite 
enklare. Hade dom tur när dom tänkte? 

 

245 

Jag arbetar på händelö och skulle gladeligen cykla till jobbet. Men 
avsaknaden av cykelväg på hanholmsvägen gör att jag får ta bilen istället. 
Det känns inte säkert att cykla i vägrenen eftersom trafiken är tung och tät 

olyckan har varit framme tidigare på denna väg. 

Cyklist 
javisst 

270 

Spårvägen mellan hageby centrum och Mamregatan är en barriär. Det skulle 

behövas fler ordnade gångpassager över spåren här. Behovet är tydligt om 
man tittar på alla de stigar som trampats upp i gräset över spåren. 

 

287 

I dagsläget är det förenat med livsfara då man som gåendecyklande tvingas ut 

i vägbanan på den hårt trafikerade Strandvägen av många utflyttade många 
turister.  

Susanne E 

290 Avsaknad av cykelväg! 
Jenny 
Dahlqvist 

299 
Vore trevligt med en lite mer officiell grusväg upp till utkikspunkten på 

Sylten när man kommer från stanhospitalsgatan 
Rasmus 

301 Farligt som gående här. Stora vägar mycket trafik höga hastigheter. AF 



 
 

312 

tunnel under kanalen ska omfatta även gång och cykeltrafik då många 

färdmål ligger i den riktningen idag och man då slipper belasta mest utsatta 
knutpunkter 

JOP 

313 
En till hundra procent genomförd inre såväl som yttre ringled skulle 
underlätta för alla trafikslag i staden. Om man gör det enkelt för bilisten att 
komma runtfram då blir det även enklare för övriga att ta sig fram 

JOP 

314 
Undermåligt underhåll tog femöresbron ifrån oss saknad och sörjd bör 
skyndsamt ersättas! 

JOP 

315 
Strömmen erbjuder en härlig miljö att vandra och motionera vidintill därför 
föreslår jag att ett stråk görs på båda sidor från Drottninggatan ända upp till 
sista bron före Glan-oset ev ny gångbro invid oset! 

JOP 

316 

Norrköping skulle bli en sommarstadturistort med en alternativ Göta Kanal 
dragning genom Bråviken vidare Glan och sen Roxen. Jfr hur broar öppnas i 

de största kontinentala städerna tex Amsterdam mfl sällan och lågtrafiktid det 
vore ändå intressant att ta den rundan om. Öppnar möjlighet för rundtur 
Bråviken-Glan-Roxen Slätbaken över helgen!! Jag ser sjölivet blomstra i 

Norrköping mfl platser! Få är beredda att gå Bråviken in för att sen vända i 
Nrk och gå ut igen samma väg tillbaka. 

JOP 

 

 
  



 
 

Gångtrafik 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nr Kommentar Signatur 

118 

Naturlig gångstråk som saknas på kartan Östra promenaden Djäkneparken - 

Prästgatan - Hörsalsparken- Holmentornet - Industrilandskap. Få och bra 
korsningar med bilgator. Repslagargatan är bullrig och har för många bilar 
och trafikljus ganska smala trottoarer på vissa ställen. Sträckan via St 

Persgatan som också saknas på kartan är val nr 2 pga samma anledning - 
slipper trängas med bilar. Bör inte huvudgångsträk helst vara där det finns 

plats för gående? och där det är lite mer trevligt och få bilar? 

 

119 
Trafikljusen är inte gångvänliga. Som gående kommer man sällan över gatan 
utan att tvingas stanna till i mitten.  

 



 
 

135 

Allmänt Jag tycker som gångare att Norrköping är fantastiskt. Skulle gärna se 

mer sepererade gångbanor från cykelbanorna för att tydligt göra staden mer 
gång och cykelvänlig.  

J 

136 

Fortsättning på åbackarna. Varför inte göra en fortsättning mer centralt på 
åbackarna runt strömmen som fortsätter hela strömmen runt och går runt 
någonstans här? Blir såklart lite annorlunda med mer stadstrafik men tror det 

skulle vara väldigt uppskattat.  

J 

137 

Kanske en gång och cykelbro härnågons i framtiden? Tittar vi på distansen 

mellan bornarna så skulle det behövas en bro här för att inte bli för lång 
distans mellan gamla gång och cykelbron och nya via nya 
himmelstalundsstaden. 

J 

138 
Väldigt svårt och trångt. Ska man som cyklist cykla på trottoaren eller 
bilvägen? I framtiden när det finns möjlighet kanske ta bort bilparkeringarna 

och göra riktiga cykelvägar? 

J 

177 
jag hoppas att Västgötegatan snart skyltas om till gångfartsområde (eller 
cykelgata). Det är också problematiskt med bilar som kör in mot 

fordonstrafikförbjude och som stannarparkerar på gatan idag. 

Jonas 

150 

Blixtholmen som rekreationsområde. Bygg en gång och cykelväg och gör 

området tillgängligt för folket. Kanske en fotbollsplan? Frisbeegolf? Något 
fik öppet på sommaren? Minigolf? Skogspromenad osv. Har verkligen en 
enorm potential som få andra ställen i Norrköping 

J 

156 

Öppna en gångväg mellan Grytstorget och Dragsbron. Gångvägen ska gå norr 
om byggnaderan intill vattnet. Det finns nästan en komplett väg här som bara 

skulle behöva kompletteras med en liten stump närmast Dragsbron. Det 
skulle väl krävas samarbete med fastighetsägaren men sånna här gångvägar 
på husens utsida förekommer ju på andra ställen i Indistrilandskapet. 

 

159 

Det känns fel att man säger att detta är befintligt huvudnät för gång när det 
inte ens finns en trottoar.Däremot borde man planera för en trottoar på denna 

sträcka likt som man tänkt för cykeltrafik. Detta så man kan gå runt Åby på 
ett trafiksäkert sätt. 

Johan 

Furuheim 

173 Borde finnas en trottoar här! JB 

175 
Viktiga målpunkter för gående är apotek. Det bör finnas med i definitionen 
av huvudnätet.  

M 

186 Trottoar saknas Simon 

187 Man går nära trafiken känns oskyddat. Staket? Simon 

190 
Stort hinder för att kunna ta sig fram till fots. Skulle ge betydande tidsvinser 

för fotgängare om det kom till ett övergångsställe här. 
 

191 
Flera desire paths runt här som visar hur man vill gå och cykla och inte 

tvingas till långa omvägar. 
Jonas 

192 Hur få stopp på biltrafiken här? Jonas 

197 

Det finns ingen säker passage för gång eller cykel i 4-vägs korsningen vilket 

idag utgör en farlig trafiksituation då det går mycket tung trafik till bruket. 
Direkt till väster och öster om korsningen finns även busshållplatser där jag 

RM 



 
 

misstänker att en ökning av påavstigande kommer öka om Ötraf tar bort 

hållplatsen Vickelbygården. Även detaljplanen för Hagneryd är klar och det 
kommer byggas både förskola och bostäder. 

212 
Känns inte alltid helt tryggt att jogga här då det saknas trottoar och en del 
bilar kommer med hög hastighet 

Stefn 

233 Fungerar bra på de flesta platser.  

234 5-öresbron saknas. Kommunal kolaps?  

242 

Här borde det vara bilfritt (förutom varutransporter). Just nu är det ett tydligt 

gångstråk från Skvallertorgetindustrilandskapet som borde fortsätta ner för 
backen nu kommer istället många bilar svängande från Tunnbindaregatan och 
det känns ganska onödigt att de åker den snutten när Garvaregatan öppnar 

upp igen och bilar kan komma ut på Västgötegatan istället. 

AÖ 

247 

Gång och cykelvägen från packhusrondellen till Södra promenaden har olika 

regler antingen gemensam eller delad. Det skiftar på olika sträckor och ex vid 
korsningen hamnbron Saltängsgatan är det markerad gemensam och då bör 
gående gå på vänster sida för att möta cyklister men övergångsstället är till 

höger. 

en 

257 

Bygg gångfartsområde här på St Persgatan mellan Hörngatan-Drottninggatan 

så att det blir ett långt sammanhängande gångfartsområde från Dalsgatan där 
man byggt tidigare. Sträckan här backom parkeringshuset är markerad som 
befintligt huvudstråk för gående men ger inte riktigt det intrycket. 

Gatustumpen är främst aanpassad för biltrafiken. Ett gångfartsområde kan 
även ersätta de två övergångsställena på Hörngatan i höjd med St Persgatan. 

 

258 
Bygg ett shared space i korsningen Ga Rådstugugatan-Repslagaregatan likt 
Skvallertorget. 

 

265 
Gångcyckelväg behövs rusta upp. Går ej att ta sig förbi bommen med 

barnvagn utan risk för fall. 
PW 

266 Övergångsställe saknas PW 

286 
Separat gång- och cykelväg utmed Bråvikens fantastiska strand. I dagsläget 
är det förenat med livsfara då man som gåendecyklande tvingas ut i vägbanan 
på den hårt trafikerade Strandvägen av många utflyttade många turister.  

Susanne E 

317 
Vi alla är alldeles för dåliga på att bete oss rätt på alla 
gångcykelelcykelmopedstråk där dessa trafikslag blandas! Separera fysiskt 

med linjer eller bulor som ni tycker så mycket om för bilisterna 

JOP 

322 

Ett mycket lämpligt promenadstråk för den som ska ta sig från Kungsgatan 
till Östra Promenaden är att gå Västgötebacken ner och sen följa 

Knäppingsborgsgatan. Något som stör färden är att det från Kungsgatan fram 
till Kristinagatan är tydligt att jag förväntas befinna mig på vänster sida av 

gatan men när jag kommer fram till Kristinagatan så är övergångsstället på 
höger sida. Jag ska alltså gå över gatan för att komma till övergångsstället. 
Jag måste sedan ta mig tillbaka till vänster sida för att kunna ta mig över 

rödljuset på östra promenaden. Övergångsstället vid Kristinagatan har inte 
funnits så länge men det verkar inte gjorts någon analys av rörelsemönstren i 

staden när det anlades. 

Lotta 



 
 

355 

Här tar ju cykelvägen slut! Hur ska man agera för att passera sjukhusområdet. 

Nu är det ytterligare en utfart byggd som gör det väldigt farligt at passera 
sjukhusområdet på cykel. Barn som bor i Björkalund hänvisas oftast till 

vilbergsskolan. De kan då antingen åka över ga överägen (farlig övergång) 
eller ta denna väg för att ta den planskilda undergången vid thapperska. Men 
då är detta område istället trafikfarligt.  

Karin 

356 

Denna typ av cykelväg kombinerad med promenadhänga på stan-stråk kan 
uppfattas trevlig men det är ju ingenting som uppmuntrar till cykelpendling. 

Som cyklist uppfattas man alltid som farlig eller galning. Kommentarer som 
hoppa av cykeln är vanliga trots att detta ju är en cykelväg (halva) Kanske är 
detta huvudcykelstråket till många av stadens arbetsplatser. Det är ett sätt att 

bygga in en konflikt i stadsbilden. Vi vill ju främja cykelpendling. Då måste 
cyklisterna möjliggöras plats där de kan hålla annat än gå-på-stan-fart.  

Karin 

 

 

  



 
 

Cykeltrafik 
 

 
 

Nr Kommentar Signatur 

98 
Saknar cykelbana längs med Styrstadvägen. Byggs mycket nytt i Lundby-
Styrstad och vägen är så smal så man vågar inte låta barn cykla själva vilket 
leder till ökad biltrafik då föräldrar tvingas skjutsa. 

Andersson 

106 

Vore fint om Cykelbanan kunde ligga lite mer norrut då denna backe på 
vintern används som pulkabacke. Behövs bara en liten krok på cykelvägen 

så kommer det fungera som pulkabacke. Med det nyanlagda ännu ej 
asfalterade skärs pulkabacken av. 

Olle 

107 

På Torsvägen bör ett planerat huvudnät finnas då det kommer byggas 

mycket bostäder vid Torsjöanstalten. Det kommer krävas bättre infrastruktur 
för cykel här om boende där ska ta cykeln till Krokeks centrum. 

Mattias B 

120 
Har sett mer cyklande på St Persgatan än här. Där finns redan separat 
cykelväg. Här finns ingen cykelväg och man ska trängas med bilar parkerade 
bilar och gående. 

 

121 
St Persgatan mellan Hötorget och Ö.Prom. känns mer naturlig som 
huvudcykelstråk än hantverkaregatan. 

Rasmus 

122 planskildhet här i någon form för cykel vore fint.  

125 
Cykelstråket längs Gamla Övägen borde på sikt gå på samma bro som 
biltrafiken över Söderleden. Befintlig vägren på västra sidan kan byggas om 

till cykelbana samtidigt som vägen görs om till en stadsgata. Om cykelbanan 

 



 
 

följer Gamla Övägen hela vägen istället för att vika av skulle cyklister få en 

100m kortare väg mot sjukhuset samtidigt som det blir mindre branta backar 
och färre snäva kurvor. Det borde alltså ritas in en streckad lila linje som 

följer Gamla Övägen mellan Vilbergsrondellen och korsningen vid 
Ektorpsgatan 

178 

Gör om gör rätt. Här blev det en otrevlig S-kurva för cykelbanan efter 

ombyggnationen för ett par år sedan. Den behöver rätas ut har redan kört 
omkull en gång. 

Jonas 

139 
Gör om alla promenader likt Södra Promenaden där cyklisterna får gott om 
utrymme innanför promenaderna och bilisterna flyttas utanför. Skulle bli ett 
enormt lyft för hela staden med mindre bilism och mer cyklism. 

J 

149 

Bilfri innerstad. Ha som vision att ha en bilfritt innanför promenaderna 
bortsett från typ mat till matbutikerna post osv. Jag tror Norrköping är en av 

få städer som verkligen skulle kunna lyckas med det då vi har strömmen som 
barriär som kan trycka all trafik åt vilket håll man vill.  

J 

151 Cykelväg även åt det här hållet av Händelö för alla arbetares skull.  J 

154 
Den planerade cykelvägen söder om Ekolodsgatan är dragen rakt över berget 
vilket är en orimlig placering. Cykelvägen bör gå på plan mark mer söderut 

alt. på gatorna 

Päivi 
Johansson 

155 
Skilj på cykelbana och gångbana nu är det ibland kaos på Kungsgatan ännu 
värre blir det när uteserveringarna öppnar... 

Filip 

160 

Det saknas gång och cykelkoppling längs med Jurslavägen och under 
motorvägen i denna punkt och det är en brist.I samma omgång bör man ta 

med cirkulationsplatser vid av och påfarterna till motorvägen speciellt om 
man avser öka trafikmängden då korsningarna är väldigt svåra och farliga 
idag. Främst den på östra sidan motorvägen. 

H 

179 
Här har det lagts en lastzon på cykelbanan. Inte lyckat trångt att ta sig fram 
när den används plogningen vintertid försvåras så det blir snö och isvallar. 

Jonas 

180 Hopplöst dålig (snarare obefintlig) snöröjning. Jonas 

181 
Ständig biltrafik här trots förbud och många (inte minst barn) som går och 
cyklar här. 

Jonas 

189 
Finns ingen bra övergång för gående och cyklister över fjärilsgatan för den 
som ska till flygplatsen och företagen längs arkösundsvägen. 

Micke 

206 Toppen med cykelbana till Skärblacka!  

207 Toppen med cykelbana till Kimstad!  

208 Toppen med cykelbana längs Gamla Övägen!  

211 

Det behövs mer cykelparkeringar i Ingelsta. Det finns fina cykelvägar dit 
men svårt att veta var man kan parkera cykeln. Om cykellösingar (ex 

cykelparkeringar) blir mer synliga kanske fler skulle välja cykeln eftersom 
det här externa köpcentret egentligen ligger väldigt centralt.  

Frida R 

231 

I princip stora delar V NORRKÖPING. DELS DELAR MAN HELT 

FÖRKASTLIGT TROTOAR OC H CYKELBANA. VILKET INNEBÄR 
ATT NÄR MAN SOM CYKLIST SKA PASSERA EN UTFART SÅ 

 



 
 

TITTAR BILISTEN UT PÅ BILVÄGEN OCH MISSAR OSS SOM 

CYKLAR LITE NÄRMARE. ETT YTERST BILLIBT KNEP ATT 
KALLA SIG CYKELSTAD. DÄR JAG TYCKER ATTT NORRKÖPING 

MISSAT HELT. 

235 
Cykelvägarna borde vara helt avskilda ifrån korsande bilvägar. Annars så 
ska man åka i kanten av bilvägen. Man har mer koll på biltrafiken om. man 

samsas i samma körfält. 

 

261 

Det saknas bra anslutning med cykel från Ljunga till cykelvägen vid 

Arkösundsvägen. Idag måste man cykla via Furingstadsvägen som är smal 
och med relativt omfattande trafik. Som cykelpendlare från Ljunga till 
centrala Norrköping är Furingstadsvägen sämsta delen på sträckan. 

Paer 

267 otrygg övergång när man cycklar  

268 
skyltning övegångsställe saknas. Man är dold av hus när man kommer 

uppifrån. 
PW 

285 

Separat gång- och cykelväg utmed Bråvikens fantastiska strand. I dagsläget 
är det förenat med livsfara då man som gåendecyklande tvingas ut i 

vägbanan på den hårt trafikerade Strandvägen av många utflyttade många 
turister.  

Susanne E 

300 
Koppla ihop Sylten med oxelbergen genom en cykelväg i nord-sydlig 
riktning. Se sylten som en målpunkt det tror jag att den kommer bli på lite 
sikt. 

Karl 

318 Se tidigare kommentarer JOP 

323 
Om det funnes cykelväg till Skärblacka så skulle vi kunna cykla till vårt 

sommarställe istället för att ta bilen. 
Lotta 

324 

Hej kommunen!Det är dags att ta ställning. Är cykeltrafik en rekreations 
sysselsättning som utförs i ca.10 kmh eller är det ett seriöst transportslag? 

Om det senare avses behöver det få ta både fysisk och mental plats i staden. 
Om det första avses så går det utmärkt att på det som borde vara en huvud 

cykel led (Kungsgatan) bygga uteserveringar inte skylt blanda med gång 
trafikanter osv. I visons bilden för Bergsbron ses hur trång trottoaren är idag 
ska den rymma barnvagn gångtrafikant cykelbana i två riktningar går inte 

det det är den situation vi har idag.Med elcykelns intåg kan även en relativt 
otränad cyklist hålla 25 kmh det är FÅ av kommunens cykelbanor som är 

anpassade för den hastigheten. Skymd sikt utfarter (gupp) 90 svängar 
blandat med gångtrafik uteserveringar osv. omöjliggör en effektiv transport 
med cykel på cykelbanorna. Om t.ex. Kungsgatan inte kan rymma allt som 

önskas så bygg om t.ex. Luntgatan till ett dedikerat och TYDLIGT uppmärkt 
cykelstråk med väjningsplikt och kanske farthinder för anslutande trafik. Låt 

cykeln bli ett effektivt och säkrare färdmedel som får ta plats. 

Jakob 

325 

Utmärkt med cykelväg genom Sylten mellan hamnen och Lindö. Se till att 
binda ihop den med den befintliga cykelbanan i Lindö som bland annat går 

förbi Lindöskolan och förskolan Focken. Gör exempelvis en cykelbana förbi 
Bröderna Edstrand till Lindöskolan så att man inte behöver cykla på 

Kanalgatan den sträckan. 

 



 
 

326 
Här kommer den lokala cykelbanan ut som bör bindas ihop med cykelvägen 

genom Sylten-skogen för att för att så ett sammanhängande cykelnät. 
 

327 Felanande länk. Cykelbanan borde gå hela vägen till Lidaleden Magnus 

332 
Borde inte cykelstråket följa spårvägen när den kommer på plats? Det skulle 
bli ett genare stråk till Vilbergen om stråket går rakt fram istället för via 
SkarphagsledenEktorpsgatan 

 

345 
Johannisborgsleden kommer bli en stor barriär centralt i staden. Använd 
planerade Norrleden istället.  

JJ 

350 Ta bort spårvagnen på Drottninggatan.   

353 Farliga utfarter utan speglar. Här passerar många barn på cykel bland annat  

354 en planskild cykelväg behövs med tanke på hur mycket bjärkalund ska växa.  Karin 

 
  



 
 

Kollektivtrafik 

 

Nr Kommentar Signatur 

117 

Flytta bussen till Östra Promenaden. Även om det inte är några trafikljus 

här går busstrafiken inte snabbare här -pga flervägsstopp avsmalning av 
gatan många markerade och omarkerade övergångsställen. Har inte heller 

sett någon hållplats. Det är många barn i olika ålder som rör sig här. 

 

126 

Spårvagnarna borde få bättre signalprioritet vid Norr tull. Vid korsningen 
vid Kungsgatan verkar det inte vara någon prioritering alls med onödigt 

långa väntetider följd. Vid korsningen mot Stockholmsvägen är det väl nån 
slags prioritering men signalerna är väldigt långsamma så att spårvagnarna 

nästan måste stanna helt innan korsningen. Lite längre bort vid 
Matteusskolan är signalerna blixtsnabba och spårvagnarna behöver inte 
sakta in alls. Så borde det vara här också. 

 

140 
Fortsätta spårvägen mot Ingelsta? Krävs inte så långt extraspår. Ingelsta är 
idag isort sett helt bilismdrivet.  

J 

141 
Spårväg till JurslaÅby. Skulle knyta ihop staden Norrköping betydligt mer 
och göra staden mindre bilismberoende.  

J 

142 

Duospårvagn till Skärblacka->Finspång? Redan idag finns Järnväg hela 

vägen till Finspång från Norrköping och skulle höja vi-känslan med 
Norrköpingsgula spårvagna rullar in i Blacka.  

J 

143 

Duospårvagn till Arkösundöstkusten. Många med mig hade aldrig varit på 
vår vacka kust trots att det ligger inom kommungränsen. Det känns som det 
finns en enorm barriär mellan Norrköpings stad och Norrköpings kust. Jag 

tror med en duospårväg så skulle det lyfta hela området rejält. Se det som 
ett långsiktigt mål. 

J 



 
 

153 

Planerad ny cykelväg mellan Bråviksskolan och Marby är dragen söder om 

Ekolodsgatan på berget vilket är en orimlig placering. Cykelvägen bör gå 
på plan mark mer söderut alternativt längs gatorna. 

Päivi 
Johansson 

164 Endast kollektivtrafik över Bergsbron Fredrik 

165 spårväg på finspångsvägen! Fredrik 

166 varför har inte ljuralänken byggts? Fredrik 

182 

Smedbys närmaste servicepunkt är Mirum Galleria. Idag går det inte att ta 
sig med buss från Smedby till Mirum trots att avståndet är kort. Det är inte 

bra för samhällsutvecklingen. Detta skapar en social barriär mellan 
stadsdelarna där Mirum fyller en viktig funktion för som mötesplats. Det 
försvårar för de äldre att besöka service och vårdcentral. 

annelie 

svensson 

195 
Tryck mer på fördelarna med spårväg. Synkningen mellan utbyggnad av 
bostäder och spårväg är viktig. 

Dialogmöte 
1 

217 
Station här då det är svårt att veta om man kan hinna till hagaskolan eller 
värmlandsgatan då den ena korsar en stor väg och den andra är utanför 
synvinkel.  

Hellen 
Nilsson 

218 
östgötatrafiken är aldeles för dyr och förvirrande att betala för för att kunna 
andvända regelbundet.  

Hellen 
Nilsson 

219 spårnät ut till sjukhuset had varit användbart 
Hellen 
Nilsson 

221 
Gatorna och korsningarna blir smalare och mindre men bussarna blir bara 

större och längre.Här borde ni prata ihop er. 
 

246 

Är tanken att det ska bli spårvagn till svärtinge? Om inte känns det onödigt 

att bygga ut spårväg vid bråvalla..som synes på kartan finns redan 
bussförbindelse till stan och det är gångavstånd till nuvarande hållplats frid 
alla. Nej att bygga spårväg vid busshållplats tråbrunna känns som slöseri 

med skattemedel. Ser inte att det ger någon direkt fördel. Är behovet så 
stort att det är värt kostnaden? 

Spara spår 

304 
Kan man kanske förlänga spårvägen här från vidablick till Ingelsta? Inte så 
lång sträcka. 

AF 

319 

Samma gäller som för övriga trafikslag man ska underlätta varje forms 

framkomlighet inte bygga hinder något slag. Ett första steg är att lägga ett 
gatunät som faktiskt tjänar trafiken. Idag är det helt halsbrytande 

gatulösningar för en del passager tex Lindö Ljura Lindö INgelsta Lindö- 
Hageby Lindö Klockartorpet mfl 

JOP 

347 Vi vill inte ha nån spårbunden trafik här! Men gärna en elbus  
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