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Ostlänken     Hela resan viktig     Förbättrade restider i staden

”Ingen resa börjar på perrongen”



Övergripande dokument anger inriktningen

• Biltrafikarbetet i staden ska 
inte öka trots ökad 
befolkning.



Lite siffror…

• 3 år, 3 parter, 23 mkr (50% finansiering från EU, CEF).
• 9 aktiviteter med utsedda aktivitetsansvariga.
• 28 styrgruppsmöten, 42 projektgruppsmöten, 80

arbetsmöten (i storgrupp, dokumenterade). Därutöver 
workshops, informationer, möten i enskilda aktiviteter, 
avstämningar mot konsult osv…

• 75 rapporter godkända av styrgrupp.
• Ca 100 000 människor (brutto) har nåtts av info från 

projektet via facebook (egen annonsering). 160 
inkomna synpunkter via CityPlanner (kartverktyg på 
webben). Med mera…



9 aktiviteter/”delprojekt”
1. Stadens infartsleder för regional kollektivtrafik

2. Framtida gångtrafik

3. Framtida cykeltrafik

4. Framtida kollektivtrafik

5. Framtida samlat nätverk

6. Informations- och trafikstyrningssystem (ITS)

7. Kravspecifikation för nya Resecentrum

8. Program för Mobility Management (MM)

9. Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP)



Analys av 
gång- och 
cykelvägnätet 

• Barriärer

• Felande länkar
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Kollektivtrafiken på infarterna

Den regionala busstrafiken tappar mycket tid i på infarterna i staden

Problem
Möjliga 
åtgärder Förslag



Nytt linjenät för kollektivtrafiken

Målpunkter Handel, Kultur/Nöje, Offentlig service, sport och fritid, Vård och 
omsorg





RESULTAT: Förbättrade restider med nytt linjenät

Idag Förslag



RESULTAT: Förändring antal resor i staden per färdmedel



RESULTAT: Förändring antal resor i staden per färdmedel

Negativ NNK -11,5 mkr

Positiv NNK 1,53 
(3810 mkr)



Mobility Management och ITS

• Mobility Management: Att med ”mjuka medel”, exv informationskampanjer påverka resande

• ITS: Informations- och trafikstyrningssystem

• Ger stora effekter!

• Insatser på detta område krävs för att få ut störst nytta av SUMP!

• Öppen data krävs för att få effektiva ITS

• Att arbeta med parkering, ”parking management” = Stor effekt!



Ökad rörlighet ger folkhälsoeffekt, infrastruktur för 
hållbara transportslag mer yteffektiva



Viktiga slutsatser från simuleringar av scenarier 

Det räcker inte med bara trafiknätsåtgärder. 
För att nå målen krävs även:

- Tätare samspel av planering bebyggelse - trafik
- Öka arbete med mobility management
- Signalprioritering, parkeringsledning (ITS)
- Återhållsam utbyggnad av bilvägnätet
- Aktiv parkeringsplanering



SUMP

• SUMP: Sustainable Urban Mobility 
Plan

• Sammanfattar FRiNs resultat

• Uppbyggd enlig samma modell som 
översiktsplanen

• Bakgrund, Strategi, Riktlinjer



Stråk – samplanering trafik – bebyggelse - stadsutveckling



Förslag till 
Genomförandeplan
Tidsperioder:

2019 – 2022

2023 – 2028

2029 – 2035

Efter 2035

• MM, ITS och Parkering

• finns med i alla perioder

Beroenden

- Ostlänkens tidsplan

- Kollektivtrafiklinjer

- Andra byggprojekt

Exempel
2019-2022
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Planning is 
everything!



DIKA planeringsreservat



Vad händer nu?
• Resultat redovisade för uppdragsgivare.

• Beviljats stadsmiljöavtalsmedel för 2 
objekt med FRiN-koppling. 

• Budgetarbete pågår, FRiN-objekt i 
förslaget från Tekniska nämnden till 
KS/KF.

• Samverkansstruktur mellan RÖ, Ötraf
och NK etablerad - styrgrupp och 
operativa samverkansgrupper. 

• SUMP  trafikstrategi av ÖP.

Infraåtgärder Östra prom
i samband med trädbyte i 

ÖP. 

Kollektivtrafikkörfält 
Ingelsta, bytespunkt 
Marieborg etapp 1.

GC-bro Västra 
promenaden



Tack!
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