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1.1 Kollektivtrafikens roll i samhället  
 utifrån Kol-TRAST
Kollektivtrafiken behövs för att vi ska uppnå samhälls- 
och transportpolitiska mål, skapa ett långsiktigt 
hållbart transportsystem i syfte  att utveckla städer och 
regioner. På individnivå handlar det om att ge individen 
tillgänglighet till samhällsservice, arbete och utbildning. 
Kollektivtrafiken ska skapa nytta, både för den som reser 
och för stadsutvecklingen.

Nedan presenteras ett antal punkter som förklarar vikten 
av ett väl utvecklat kollektivtrafiksystem. 

1.1.1 Ett verktyg för att skapa en attraktiv stad  
 och främja regional utveckling

En effektiv, snabb, attraktiv och strukturerad kollektivtrafik 
har en stor betydelse för regional utveckling och 
stadsutveckling. Ett väl fungerande kollektivtrafiksystem 
kan bidra till:

• Att skapa möjligheter att resa – både för dem som har 
och inte har tillgång till bil så att regional integration 
underlättas.

• Att skapa en attraktiv, mångfunktionell och tät 
stadsmiljö, där kollektivtrafiken bidrar till att skapa 
mötesplatser och stadsmässighet.

• Ökad sysselsättning, fler jobb och ekonomisk 
tillväxt både i tätort och på landsbygd.  Bättre 
pendlingsmöjligheter med korta restider ger möjlighet 
att nå fler arbetsplatser, vilket innebär att invånarna 
får större möjligheter att finna passande arbeten och 
företagen får lättare att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Förutsättningarna för etablering och 
expansion av företag ökar.

• Större utbildningsmöjligheter – bättre 
pendlingsmöjligheter bidrar till att det blir lättare 
att studera på annan ort, vilket leder till en högre 
utbildningsnivå och bättre resursutnyttjande i 
utbildningssystemet.

1 Inledning

Att arbeta för ett hållbart transportsystem är ett sätt att ta ansvar för miljön och den värld 
kommande generationer ska växa upp och leva i. I ett hållbart transportsystem är en 
välfungerande kollektivtrafik en viktig byggsten för en levande och fortsatt attraktiv stad både 
idag och i framtiden. 

Ett väl fungerade kollektivtrafiksystem bidrar till att skapa en attraktiv stad och kommun för såväl 
boende, besökare samt företag. I takt med att staden utvecklas och förtätas måste därför också 
kollektivtrafiken utvecklas för att kunna erbjuda ett attraktivt färdmedelsval och kunna följa de 
nya behov som uppstår. 

Eskilstuna kommuns översiktsplan som sträcker sig 
fram till 2030, med utblick mot 2050, utgör basen för 
kommunens fysiska utveckling, och är därför också i stor 
utsträckning vägledande för kollektivtrafikens utveckling. 
Översiktsplanen har fokus på hållbar stadsutveckling 
och förtätning i redan bebyggda områden samt ett 
mer effektivt utnyttjande av redan befintlig infrastruktur. 
Översiktsplanen stärker därför också kollektivtrafikens 
roll i stadens framtida utveckling. För att nå de uppsatta 
målen i översiktsplanen för färdmedelsfördelningen 
kommer ett gemensamt arbete att krävas. 

Arbetet innebär att alla behöver göra en förflyttning mot 
en ökad andel kollektivtrafik, cykel och gång. Detta lyfts 
även i Trafikplanen där följande prioritering mellan de 
olika trafikslagen ska gälla i all planering och utformning 
av huvudvägnätet: 

1. Gångtrafik

2. Cykeltrafik

3. Kollektivtrafik

4. Biltrafik

Kollektivtrafikplanen anger Eskilstuna kommuns 
viljeinriktning och ambitioner med kollektivtrafiken, både 
på lång och kort sikt. För att nå dit har ett antal mål, 
strategier och åtgärder konkretiserats vilka presenteras i 
denna plan.

Kollektivtrafikplanen avgränsas till att hantera  allmän 
kollektivtrafik inom Eskilstuna kommun. Planen 
behandlar således inte regional busstrafik eller tågtrafik, 
utan planen lyfter vikten av att det finns bra kopplingar 
mellan den lokala busstrafiken och den regionala tåg- 
och busstrafiken. Övrigt behandlar planen inte skolskjuts, 
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Den definition av landsbygd Eskilstuna kommun har valt 
är tätorter med färre än 3000 invånare samt områden 
med glesare bebyggelse än så.

Kollektivtrafikplanen består av en strategidel och en 
handlingsplan. 
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1.1.2 Ökad livskvalitet för de som  
 bor och vistas i staden

En pålitlig kollektivtrafik som är anpassad efter 
resenärernas behov kan på individnivå ge ökad 
livskvalitet i vardagen. Det innebär att kollektivtrafiken ger 
mervärden, både i staden som på landsbygden, jämfört 
med bilresor såsom: 

• En bekväm och enkel resa, där restiden kan utnyttjas 
till arbete eller rekreation, med restider som är 
konkurrenskraftiga jämfört med bilen.

• Förbättrar tillgängligheten för både kvinnor och män 
till arbets- och utbildningsmarknaden och skapar 
förutsättningar för ökad jämställdhet i samhället.

• Positiva hälsoeffekter - avståndet mellan hållplatsen 
och bostaden/arbetsplatsen/skolan gör att 
kollektivtrafikresenären rör på sig mer än vad en bilist 
gör.

• Luftkvalitén i staden förbättras och buller från biltrafik 
minskas med positiva hälsoeffekter som följd.

• Ökad andel kollektivtrafik minskar ytbehovet för 
transporter, vilket ger fler ytor för vistelse och rörelse 
för människor.

1.1.3 Ett långsiktigt hållbart transportsystem

Kollektivtrafiken har en viktig roll i att skapa ett långsiktigt 
hållbart transportsystem. En utvecklad kollektivtrafik är 
en förutsättning för att miljömässigt och resursmässigt 
klara ekonomisk tillväxt med fortsatt regionförstoring och 

för att nå de transportpolitiska målen samt klimatmålen. 
Kollektivtrafiken bidrar till: 

• Att minska utsläppen av växthusgaser – genom att 
resa kollektivt kan enskilda medborgare bidra till att 
minska trafikens miljöpåverkan och gemensamt se till 
att nå klimatmålen. 

• Att minska oljeberoendet – genom utvecklad 
miljöanpassad kollektivtrafik minskas både olje- och 
bilberoendet.

• Energieffektiva transporter – genom att fler 
åker tillsammans ökar energieffektiviteten i 
transportsystemet. 

• Att minska trängseln och parkeringsbehovet i staden.

• Att minska slitage och underhåll av infrastrukturen 
– ett tungt kollektivtrafikfordon sliter mer på 
infrastrukturen än en bil. Men om bussar, spårvagnar 
och tåg är välfyllda blir det totala slitaget mindre än om 
personer kör i varsin bil.

• Yteffektiva transporter – genom att fler åker 
tillsammans ökar yteffektiviteten i transportsystemet.  
 

I större tätorter som Eskilstuna kan man genom en 
förbättrad kollektivtrafik bidra till minskat bilresande 
som kan resultera i både minskat behov av vägtrafikyta 
och underhåll, vilket på sikt sparar pengar. Exempelvis 
behövs färre körfält och färre parkeringsplatser. 
Minskat behov av vägtrafikytor kan bidra till en 
trivsammare och tätare stadsmiljö med kortare 
avstånd, mindre energiförbrukning för transporter 
m.m.

 

Bilderna visar ytan som samma antal människor behöver för att ta sig fram med bil respektive kollektivtrafik. 
Källa: Gävle kommun
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2 Syfte
Syftet med kollektivtrafikplanen är att beskriva hur 
kommunen långsiktigt ska arbeta med den lokala 
kollektivtrafiken för att skapa ett mer hållbart och 
tillgängligt transportsystem i enlighet med uppsatta mål. 
Kollektivtrafikplanen ska:

• Konkretisera de ställningstaganden som fastställts i 
översiktsplanen. 

• Samordna den strategiska planeringen av 
kollektivtrafiken och skapa samsyn mellan olika 
aktörer, på en kort och lång planeringshorisont. 

• Beskriva åtgärder och riktlinjer för god framkomlighet. 

• Ge stöd för investeringar gällande 
kollektivtrafiksatsningar.

• I planering och beslutsfattande fungera som ett 
verktyg för kommunkoncernens tjänstepersoner och 
politiker för att nå uppsatta mål på såväl kommunal 
som regional och nationell nivå.

Kollektivtrafikplanen sträcker sig fram till 2030 och följer 
intentionerna i översiktsplanen.

3 Kollektivtrafikplanens mål
Målet med kollektivtrafikplanen är:

• Uppnå fördubblingsmålet, d.v.s. minst 10 miljoner 
bussresenärer/år senast 2030, med syfte att uppnå 
färdmedelsfördelningsmålet om minst 61 % gång, 
cykel och kollektivtrafik.

• Att utveckla en mer inkluderande kollektivtrafik där 
tillgänglighet, jämställdhet och trygghet ligger i fokus.

• Ökad tillgänglighet till arbets- och utbildningsplatser 
såväl som inom Eskilstuna som storregionalt - Fler 
jobb, fler i jobb.

Foto: Sörmlandstrafiken
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4 Kommunala och  regionala mål 
 som berör kollektivtrafiken

4.1 Inom Eskilstuna kommun

4.1.1 Översiktsplan

Eskilstuna kommuns översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige den 29 augusti 2013 men vann 
inte laga kraft förrän den 17 maj 2016 efter en juridisk 
process. Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030 och 
utgör basen för kommunens utveckling och är därmed 
också avgörande för i vilken riktning kollektivtrafiken 
ska utvecklas. Viktiga utgångspunkter som genomsyrar 
översiktsplanen intentioner är bland annat, klimatmålen, 
Agenda 2030, önskad befolkningstillväxt, regionala 
samband och integration. (länk till ÖP)

Översiktsplanens genomgående budskap är att trafik 
och bebyggelsestrukturen ska anpassas till ett mer 
långsiktigt hållbart samhälle och att staden därmed ska 
växa genom förtätning och i noder längs med utpekade 
kollektivtrafikstråk. Stadens utbredning ska begränsas 
och den ska växa inifrån och ut. Detta skapar också 
förutsättningar för att utnyttja befintlig infrastruktur och 
befintligt transportsystem på ett mer kostnadseffektivt 
sätt. 

Övergripande mål för Eskilstunas transportsystem  
– ÖP 2030

Utformning och underhåll av transportsystemet påverkar 
den sociala hållbarheten på många sätt. Det har en 
roll i att stärka det sociala kapitalet i samhället. Målet 
är att transportsystemet ska bidra till en jämlik och 
jämställd kommun oavsett ålder, kön, bakgrund och 
funktionsförmåga. Inriktningen är att ge god tillgänglighet 
för alla. Transportsystemet och trafikmiljöerna ska bidra 
till att ge kvinnor och män, flickor och pojkar samma 
rörelsefrihet, tillgänglighet till offentliga rum och 
arbetsmarknad. Barn, flickor och pojkar, ska känna sig 
trygga och säkra då de vistas i trafikmiljöer.

I Eskilstuna är det skillnader i hälsa, kopplat till 
utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, 
etnicitet, levnadsvillkor och levnadsvanor. Att kunna ta 
sig till utbildning och arbete är centralt. Utformningen av 
transportsystemet och investeringar i gång-/cykelnät och 
kollektivtrafik kan jämna ut skillnaderna, koppla samman 
stadsdelar samt ge alla samhällsgrupper tillgång till större 
del av systemet.

Transportsystemet ska bidra till en effektiv 
markanvändning, att klimatmålen nås och att både 
kvinnor och män, pojkar och flickor kan använda det 
tryggt och säkert.
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3.  Fyrstegsprincipen.

För ett välfungerande transportnät i en tät stad är det en 
förutsättning att kollektivtrafiken utvecklas i takt med att 
staden förändras. Översiktsplanen förespråkar en god 
tillgänglighet med kollektivtrafik kombinerad med god 
turtäthet för att ge förutsättningar för en ökad andel 
kollektivtrafikresor i förhållande till andelen resor med 
biltrafik.

Ställningstaganden gällande kollektivtrafiken från 
översiktsplanen 2030:

• Säkra ett inkluderande, jämlikt och jämställt 
transportsystem.

• Sträva efter tillgänglighet till hållbara transporter 
i staden och på landsbygden utifrån lokala 
förutsättningar.

• Sträva efter att utveckla platser för enkla 
byten i strategiska lägen för att underlätta för 
kombinationsresor.

• Sträva efter utvecklat regionalt samarbete för 
utveckling av transportinfrastruktur.

• Sträva efter samverkan mellan olika aktörer, 
kommuner och länsgränser för att möjliggöra enkla 
byten mellan olika transportslag.

• Använd samplanering av bebyggelse, kollektivtrafik 
och transportinfrastruktur för att skapa attraktiva och 
hållbara samhällen som skapar närhet.

Planeringen av transportsystemet ska dessutom utgå 
från användning av dessa tre planeringsprinciper (se: 
oversiktsplan.eskilstuna.se):

1. Utveckla yteffektiva och kapacitetsstarka  
 transportmedel.

2.  Prioritering av hållbara färdmedel.

Gång

  Gods- och 
varutransport

Bilpool, taxi,
   samåkning

Cykel

Kollektivtrafik

Privat/parkerade
        fordon

Kapacitet för körfält
Personer per timme

Biltrafik
1 500 

(motorväg)

900 
(gata)

Buss
8 000

Cyklister
8 000

Gående
17 000

Spårvagn
17 000

1. Tänk om
Åtgärder som kan påverka behov av  
transporter och val av transportsätt

2. Optimera
Åtgärder som effektiviserar nyttjandet  
av befintlig infrastruktur och fordon

3. Bygg om
Begränsade ombyggnadsåtgärder

4. Bygg nytt
Nyinvesteringar och större  
ombyggnadsåtgärder
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• Sträva efter en planering med mångfunktionella 
gaturum som säkrar funktioner och behov i städer och 
orter.

• Säkra kollektivtrafikens framkomlighet, snabbhet och 
pålitlighet.

• Säkra möjligheten till hållbara val dygnet runt kopplat 
till arbetsplatser och pendling.

• Sträva efter hela-resan-perspektivet i planering av 
bytespunkter mellan transportslag och samordning 
mellan olika trafikförvaltningar. Bussar och tåg bör 
synkroniseras för att kunna erbjuda korta bytestider 
mellan trafikslagen.

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

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

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

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

4.1.2 Klimatplan

I klimatplanen läggs kommunens mål, strategier och 
åtgärder fast för vad vi kan och vill åstadkomma i 
klimatfrågan på kort och på lång sikt. Klimatplanen ska 
även bidra till att förverkliga och uppnå vår vision och 
det strategiska målet ekologisk uthållighet. Eskilstuna 
kommun ska vara en föregångare i arbetet att nå ett 
hållbart samhälle.

Klimatplanen ska vara ett aktivt instrument för att påverka 
användning och hushållning med energi inom Eskilstuna 
kommun. Den ska också vara ett verktyg för att minska 
klimatpåverkan från kommunens inköp, med fokus 
på livsmedel. Planen innehåller både förebyggande 
åtgärder för att Eskilstuna ska minska sin klimatpåverkan 
och anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat och 
de miljömässiga, sociala, tekniska och ekonomiska 
utmaningar det innebär. Gällande klimatplan antogs 
2012 och arbete pågår med att ta fram en ny klimatplan i 
kommunen. 

Mål som lyfts i klimatplanen som berör kollektivtrafiken 
är att:

• Eskilstuna är en fossilfri kommun år 2050.

• Senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna 
utgöras av kollektivtrafik, cykel eller gång.

• Kommunens skolbussar och övrig beställningstrafik 
ska minska sin klimatpåverkan med minst 15 % till år 
2017 och 50 % till år 2020.

4.1.3 Trafikplan

I trafikplanen tas ett helhetsgrepp på trafikfrågan i 
Eskilstuna kommun. Utgångspunkten är  hur trafiken 
ska utformas för att skapa ett hållbart samhälle med 
god tillgänglighet och att människor känner sig trygga. 
Målet för trafikplanen är att bidra till ett mer attraktivt 
och hållbart Eskilstuna då planen omfattar all trafik, 
gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik. Inriktningen är 
att bilberoendet ska minska och att andelen gående, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer ska öka. 

Denna målsättning förtydligas genom att den 
övergripande målsättningen är att andelen 
busstransporter ska fördubblas från 8 % till 16 % och 
andelen cykeltransporter ska fördubblas från 13 % till 26 
% till 2020. En större del av denna andelsökning sker från 
biltransporter där målet är att minska biltrafiken från 63 % 
till 39 %. 

Mål för ett hållbart transportsystem. 
Färdmedelsfördelning enligt översiktsplanen 
och klimatplanen.

4.2 Regionala mål

4.2.1 Storregionala utvecklingsmål

Sju län; Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, 
Sörmland, Östergötland och Gotland samarbetar med 
infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En 
bättre sits”. Målet för ”En bättre sitts” är att skapa ett 
transportsystem där:

• Regionens och nationens internationella 
konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för 
de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen.

• Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt.

• Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra 
trafikslagen leder till effektivitet.

• Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar 
regional utveckling.

Gående

Cykel

Bil

Kollektivtrafik

19%

26%
39%

16%
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4.2.2 Sörmlands regionala  
 trafikförsörjningsprogram

Det regionala utvecklingsarbetet för kollektivtrafiken 
i Sörmland styrs av visionen ”Leva, växa, verka”. I 
Sörmlands trafikförsörjningsprogram beskrivs mål och 
strategier. Det övergripande målet är ”Kollektivtrafik 
för tillväxt och utveckling” som har brutits ned till 
nedanstående funktionsmål:

• Funktionell kollektivtrafik - stödjer regional och lokal 
utveckling.

• Attraktiv kollektivtrafik - användarvänlig med  
hög kvalitet.

• Effektivare kollektivtrafik - är hållbar och samordnad.

• Tillgänglig kollektivtrafik - erbjuder goda resmöjligheter. 

4.2.3 Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett regionsamarbete mellan 
Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs kommuner, 
vilket initierades politiskt 2011 och intensifierades 
genom en avsiktsförklaring gällande samverkan 2013. 
Avsiktsförklaringen identifierar åtta gemensamma, 
strategiskt viktiga och långsiktiga utvecklingsområden. 
De tre utvecklingsområden som kollektivtrafiken har att 
leverera på i första hand är dessa: 

• Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en 
modern infrastruktur runt Mälaren.

• Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god 
kompetensförsörjning och mångfald.

• Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som 
gynnar arbetspendling. 

I ett livfullt hållbart samhälle finns möjlighet att dela 
kunskap, tjänster och upplevelser. För att olika sorters 
utbyte mellan människor ska förverkligas krävs 
närhet och i samarbetet Fyra Mälarstäder är det en 
grundförutsättning. 

Utifrån detta är kollektivtrafiken ett viktigt område att 
utveckla gemensamt och en målbild med handlingsplan 
och en gemensam strukturbild finns. Våra målsättningar 
för utvecklingsarbetet med kollektivtrafik inom Fyra 
Mälarstäder är att vi har en samordnad, tillgänglig 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Effektiva byten 
mellan olika transportslag och snabba resor även över 
länsgränser ”tidförtätar” vårt geografiska område. 

Den gemensamma målbilden inom Fyra Mälarstäder: 

• Den kollektiva resan ska ta maximalt 20 min med 
en turtäthet om 20 minuter mellan de närmaste 
centralorterna inom Fyra Mälarstäder. 

• God tillgänglighet till Stockholm, Uppsala och Arlanda 
med restider ner mot 45 minuter och en turtäthet om 
20 minuter.  

5 Förutsättningar

5.1 Bakgrund 
När Eskilstuna på 50-, 60- och 70-talet var en utpräglad 
industristad fyllde kollektivtrafiken en stor funktion 
för arbetspendlingen. Många hade inte ekonomiska 
möjligheter att äga en egen bil vilket gjorde att gång, 
cykel och kollektivtrafik blev de enda alternativen att ta 
sig fram på. När industrin förändrades minskade resandet 
med buss samtidigt som användandet av den egna bilen 
ökade. Under många år har Eskilstuna, i förhållande 
till andra lika stora svenska städer, haft ett mycket lågt 
resande med kollektivtrafiken.

År 2000 genomfördes en genomgripande utredning i 
syfte att åstadkomma en standardhöjning av Eskilstunas 
stadstrafik. Detta resulterade i ett nytt linjenät med två 
stomlinjer och ett antal lokallinjer. Förändringen av 
linjenätsstrukturen bidrog till en resandeökning från 3 
miljoner resor år 2002 till 4 miljoner resor år 2007. 

Den stora resandeökningen utgjordes framför allt av 
skolelever samt personer 75 år och äldre när de fria 
resorna infördes i form av elevkortet samt fria/rabatterade 
resor för seniorer. Fortsättningsvis var det mycket svårt att 
öka kollektivtrafikresandet för arbetspendlare.

Det nya kollektivtrafiksystemet innebar, förutom ett nytt 
linjenät, bland annat tätare busstrafik, fler biogasbussar, 
genomgående landsbygdlinjer samt en subventionering 
av stadskortet. Under 2013-2014 hade resandet med 
Eskilstuna kollektivtrafik ökat och under 2017 uppgick 
antalet påstigande för första gången över 6 miljoner. 
2019 beslutades det att även landsbygdstrafiken 
redovisas i statistiken från år 2020.

Förutsättningarna för att fler ska välja att transportera sig 
med buss är goda då kollektivtrafiken når en stor andel av 
befolkningen i Eskilstunas större tätorter. Analyser visar att 
ca 92 % av befolkningen har 400 meter eller mindre till 
en busshållplats i tätorterna (Eskilstuna, Torshälla, Hällby, 
Skogstorp). 

På landsbygden är dock andelen som har nära till 
busshållplats av naturliga skäl betydligt lägre, där 
40 % har 400 meter eller mindre till busshållplats 
utmed landsbygdslinje. Studier visar även att 76 % av 
tätortsbefolkningen har 400 meter eller mindre till en 
hållplats som trafikeras med en turtäthet på max 15 
minuter.
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5.2 Linjenätets uppbyggnad
I dagens kollektivtrafik finns det 31 stycken linjer varav 14 
är stadstrafiklinjer, 10 landsbygdslinjer och 7 nattlinjer. 

Stomnätet för stadstrafiken består av de utpekade stråken 
enligt översiktsplanen. Linje 1 och 2 (från december 
2020) trafikeras med ledbuss, övriga trafikeras med 
normalbuss. 

Stråken innefattar:

• Linje 1: Borsökna - Torshälla

• Linje 2: Stenby - Skiftinge

• Linje 3: Hällby - Viptorp

• Linje 4: Skogstorp - Mälarsjukhuset 

Kollektivtrafiken på landsbygden är uppbyggd längs sex 
tydliga stråk in mot Eskilstuna stad, som ska försörja 
den femtedel av kommunens befolkning som bor på 
landsbygden. Turtätheten i dessa stråk är lägre än för 
stadstrafiken. 

Utpekade landsbygdsstomlinjer enligt översiktsplanen är:

• Linje 8:  
Västermo - Alberga - Eskilstuna C - Hällberga - Ärla

• Linje 9:  
Bälgviken - Hållsta - Eskilstuna C - Sundbyholm

5.3 Dagens resande
Vad gäller stadstrafiken är det linje 1 som har högst 
resande, där antalet påstigande resenärer låg på ca 2 
miljoner under 2019. 

Övriga linjer med högt resande är linje 2 med 1,7 
miljoner och linje 3 och linje 4 med ca 0,8-0,9 miljoner 
påstigande resenärer per år. Dessa är de största linjerna 
och står tillsammans för 86 % av resandet i Eskilstunas 
stadstrafik.

Vad gäller landsbygdslinjerna är det linje 8 och linje 9 
som har det högsta antalet påstigande resenärer, med ca 
250 000 respektive 187 000 resenärer under 2019.

5.4 Resandeutveckling
I översiktsplanen 2030 beskrivs Eskilstunas 
befolkningsprognos för år 2030. Prognosen är baserad 
på befintliga demografiska förutsättningar. Någon 
händelse längre fram som till exempel höjer inflyttning 
avsevärt kommer därför inte med i prognosen. Sådana 
händelser är svåra att förutse och därför kan prognoserna 
vara osäkra bara efter några år. Prognosframskrivningen 
anses osäker då förbättrade resmöjligheter, större 
arbetsmarknadsregioner och universitet antas höja 
inflyttningen till Eskilstuna.

För framtida tillväxt tar Eskilstuna planeringsmässig höjd 
motsvarande 130 000 invånare, 15 000 bostäder och 18 
000 tillkommande arbetstillfällen år 2030.

Utifrån pågående och planerade områden för bostäder 
har en grov uppskattning gjorts av hur stor del av 
befolkningen som i framtiden kommer att bo i anslutning 
till stomnätslinjerna för stadsbuss linje 1-7 och för 
landsbygd linje 8-9. 

Summa av Antal resor Kolumnetiketter
Radetiketter 2019 2030 Totalsumma
Linje 1 2046730 3411943 5458673,086
Linje 2 1730241 2795044 4525284,914
Linje 3 837888 1321760 2159647,971
Linje 4 902418 1590617 2493034,514
Linje 5 433888 888821 1322708,771
Linje 6 233374 470094 703467,7429
Linje 7 89725 147514 237239,0571
Linje 8 249123 378472 627594,7714
Linje 9 187187 392824 580011,4
Totalsumma 6710574 11397088 18107662,23
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5.4.1 Kapacitet i dagens system

Under rusningstid är det många bussar som idag blir 
överfulla och en stor resenärsgrupp är skolelever. 
Orsaken till detta är att alla elever inom grund- och 
gymnasieskolorna i kommunen erbjuds ett elevkort som 
berättigar fyra resor/dag utan egen kostnad. 

Elevkortet tillsammans med att skolorna har ungefär 
samma starttider som många börjar sitt arbete bidrar till 
att bussarna blir fulla. Många skolelever gör därtill mycket 
korta resor, vilket innebär att det blir många och långa 
stopp för bussen för att släppa av och på resenärer. Lång 
restid och fulla bussar i rusningstid innebär svårigheter att 
locka nya resenärer. 

Detta drabbar även dem som reser idag eftersom det blir 
trångt och det finns en risk att resenärer blir kvarlämnade 
vid busshållplatserna och tvingas ta nästa buss. 
Omfattningen av problemet med kvarlämnade resenärer 
är svår att mäta och statistikhanteringen behöver utredas. 
Befintlig statistik kan dock påvisa att både trängsel och 
kvarlämnade resenärer främst förekommer i stadstrafiken 
på Linje 1 – 4. Linje 2 har högst andel kvarlämnade 
resenärer på vardagar och Linje 4 har högst andel 
stående resenärer på vardagar vilket tyder på att trängsel 
förekommer. 

Platsbrist finns det även mitt på dagen då det är problem 
med utrymme för resenärer med rullatorer, barnvagnar 
och rullstolar. I takt med att invånarantalet i Eskilstuna 
ökar samtidigt som andelen äldre över 65 år förväntas 
öka kan detta komma att bli ett större problem i 
framtiden. De största utmaningarna kan ses på Linje 1 
och 2 där det oftare förekommer platsbrist än på andra 
linjer. 

5.4.2 Regionala kopplingar i dagens system

I nuläget finns ingen upphandlad anpassning av den 
lokala busstrafiken till den regionala trafiken. Vissa turer 
är till viss del anpassade till tågavgångar, men för att en 
bättre anpassning av trafiken ska kunna ske behöver 
en strategi utvecklas och punktligheten i rusningstrafik 
öka. Då allt fler förväntas att resa med tåg till och från 
Eskilstuna blir detta än viktigare för att kunna locka fler 
arbetspendlare att välja att resa med buss till och från 
tåget. 

5.4.3 Resvaneundersökning (RVU)

Den senaste resvaneundersökningen genomfördes 
under hösten 2015 i Eskilstuna kommun med syfte att 
kartlägga invånarnas dagliga resmönster och inställning 
till trafikmiljön i kommunen. En ny RVU planeras att 
genomföras och färdigställas under 2021.
Resvaneundersökningen visar att 35 % av resorna sker 
till fots, cykel eller med kollektivtrafik, 11 % av de totala 
resorna utgörs av kollektivtrafik. Dessa resor omfattar både 
resor inom och utanför kommungränsen, dvs både buss 
och tåg. Siffrorna indikerar på att det är en bra bit kvar till 
det uppsatta målet, om att 61 % av resorna ska ske med 
gång, cykel och kollektivtrafik. 

Färdmedelsfördelning, samtliga resor  
utan uppdelning av bil- och kollektivtrafikresor

Kategorin kollektivtrafik omfattar resor med både buss 
och tåg och fördelningen mellan dessa är att 7 % har buss 
som huvudsakligt färdmedel, tåg 4 %. 

Undersökningen visar att längden för resan har mindre 
betydelse vid val av buss som transportmedel. Utifrån 
detta bör satsningar ifråga om buss göras på resor som 
är längre än 5 km för att undvika ta andelar av gång och 
cykel.

Färdmedelsfördelning uppdelat efter resans längd

Övrigt Tåg Buss Bil som pas
0-0,99 0% 0% 8% 0%
1-2,99 1% 0% 5% 4%
3-4,99 2% 0% 6% 13%
5-9,99 1% 1% 9% 7%
10-24,99 2% 1% 9% 11%
25 km - 1% 18% 7% 10%
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Vad gäller fördmedelsfördelningen på enskilda 
områden inom kommunen ligger andelen som reser 
med bussen högst i landsbygdstätorter, Torshälla och 
flerbostadshusområden där resultaten ligger mellan 12-
14 %. 

För övriga områden som blandad bebyggelse, centrum, 
landsbygd, mälarstranden och närliggande stadsdelar 
ligger bussandelen mellan 4-6 %. Att andelen som 
använder sig av bussen är högst för resor till och 
från landsbygdstätorterna är något att ta vara på och 
vidareutveckla än mer.

5.4.4 Tillgänglighet i dagens system

Bussen har under 2018 och 2019 avgått i tid på ca 70 % 
av avgångarna i kommunen. Bussen beräknas vara i tid 
om både avgång har skett mindre än 1 minut före och 3 
minuter efter planerad avgångstid och ankomst har skett 
inom 3 minuter från planerad ankomsttid.

Idag kan man också se att andelen män som reser med 
buss är lägre jämfört med kvinnor. Vi har ett ojämlikt 
resande där vi behöver få fler män att resa kollektivt. 

Andelen resor uppdelat på kön 2016.

5.4.5 Framkomlighet i dagens system

Gena busslinjer är viktiga för busstrafikens ekonomi 
och påverkar möjligheten att erbjuda en god turtäthet. 
Genhet påverkar även restidskvoten som är ett mått på 
hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken är i förhållande till 
bilen som färdmedel.

För att kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt 
alternativ krävs det att den kombinerande restiden för 
hela resan kan hållas på en jämförbar nivå med övriga 
trafikslag. För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt 
alternativ i jämförelsen med bilen ska kvoten inte 
överstiga 1,5. I tabellen nedan presenteras ett exempel 
på restidskvoten mellan Torshälla och Eskilstuna centrum 
som är den linje med högst antalet resor inom Eskilstunas 
stadstrafik.

Restiden för buss som presenteras i tabellen utgår från 
den satta tidtabellen. Vid djupare studier bör man utgå 
ifrån den faktiska restiden för bussen genom att samla in 
data över körtiderna mellan de två hållplatserna man vill 
undersöka. Dessa studier bör göras under den tidsperiod 
när trafikflödet är som högst. 

I dagens kollektivtrafik går det att se att framkomligheten 
och hållplatsstoppen är två faktorer som bidrar till 
att restiden för bussarna i stadstrafiken förlängs. 
Framkomlighetsproblemen för busstrafiken finns 
framförallt i de centrala delarna. Identifierade sträckor är 
framförallt Västergatan, Nybron, Hamngatan, Kyrkogatan 
och Tullgatan/Västra Åsgatan mellan Västermarksgatan 
och Krongatan. 

På Västergatan där det idag finns ett kollektivtrafikkörfält 
i norrgående riktning har en studie genomförts för att 
se hur effektivt kollektivtrafikkörfält är för de bussar 
som passerar sträckan under en högtrafiktimme. 
Studien visade att bussarna i snitt tjänade ca 3 minuter 
på sträckan med kollektivtrafikkörfält, en sträcka 
på 250 meter. Detta visar på vikten av att prioritera 
kollektivtrafiken i trafiksystemet för att skapa en attraktiv 
kollektivtrafik.

Vad gäller hållplatsstoppen och framförallt på- och 
avstigande resenärer är det ett moment som tar mycket 
tid. Det positiva i detta är att många vill resa med buss 
men problematiken är att många skolelever som har 
ett elevkort väljer att resa korta sträckor, där de istället 
skulle kunna gå eller cykla. Detta är något som påverkar 
punktligheten och därmed även attraktiviteten negativt.

Utöver ovannämnda stråk i de centrala delarna finns det 
andra platser och åtgärder som behöver ses över för att 
förbättra restiden och stärka pålitligheten.

39% män 61% kvinnor

Linje 1, Östra torget, Torshälla (Coop)-Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel Buss Bil

Gångavstånd startpunkt 1 (min) 1 (min)

Väntetid 5 0

Restid 21 14

Parkering 0 5 (Vestalen)

Gångtid till målpunkt 2 4

Total restid 29 24

Restidskvot 1,5

Exempel restidskvot för bil och buss.
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6 Strategier
Kollektivtrafikplanens mål ska uppnås genom att 
öka attraktiviteten och förbättra kollektivtrafikens 
konkurrenskraft så att fler väljer att resa kollektivt. 
Strategierna som presenteras nedan syftar alla till hur vi 
långsiktigt ska tänka för att uppnå de uppsatta målen.

6.1 Framkomlighet 
För att nå fördubblingsmålet för antalet 
kollektivtrafikresenärer krävs att attraktiviteten för 
kollektivtrafiken förbättras genom ökad konkurrenskraft 
gentemot biltrafiken. För att framkomligheten ska vara 
god måste hastighetssänkningar på grund av trängsel 
undvikas.

Bättre framkomlighet har alltså fördelen att 
kollektivtrafiken kan upprätthålla en tillförlitligare tidtabell, 
vilket är av extra vikt kopplat till arbets- och studieplatser. 
För att skapa detta kan nedanstående verktyg användas.

Hållplatsutformning

Minskning av restiden genom förkortad angöringstid, 
prioritering av buss genom val av hållplatstyp och 
utformning. 

Signalåtgärder

Signalprioritering i korsningar, antingen genom 
kollektivtrafiksignaler i kombination med 
kollektivtrafikkörfält eller vanliga trafiksignaler.

Kollektivtrafikkörfält

Längs alla huvudvägar samt stomlinjesträckningar ska 
utrymme så långt som möjligt sparas så att busskörfält i 
båda riktningar kan anläggas vid behov.

Utformning av trafiksystem

Förbättra utrymmet i gaturummet som tas i anspråk av 
kollektivtrafiken och skapa flexibilitet som bland annat 
möjliggör olika fordonsstorlekar och färdvägar. Fokus 
bör läggas på sträckor som har flest antal resenärer och 
stomlinjerna, där framkomlighetsåtgärder för hela stråk 
ska göras.

Trafikreglering

Förbättra framkomlighet genom förändrad reglering 
vid parkeringsplatser, lastplatser, övergångsställen eller 
stopp/väjningsplikter.

Trafikering

Utformning och planering av linjenätet, bland annat 
linjesträckning genom centrum, hållplatsavstånd på ca 
600 m mellan varandra inom stadstrafiken och ca 2000 
m inom landsbygdstrafiken samt åtgärder för minskad 
på- och avstigningstid.

Det är även av vikt att analysera restidskvoter vid 
planering av nyexploatering, restidskvot ska sträva efter 
att vara mindre än 1,5.

Högersvängfält för bussen. 
Torshällavägen-Västergatan (Idunplan).



Kollektivtrafikplan - Strategidel

14

6.1.1 Kapacitet i bussen

Ökad kapacitet med större fordon

Ett sätt att öka kapaciteten för att fler resenärer ska kunna 
resa med samma tur är att trafikera fler linjer med större 
fordon, exempelvis ledbuss, vilket innebära att bussarna 
kommer ta mer plats i gaturummet. Vid planeringen 
av införandet av större fordon i linjetrafik behövs det 
säkerställas att utrymmet finns för att bussarna ska kunna 
ta sig fram på ett enkelt sätt.  

Ökad turtäthet

Förbättrad framkomlighet med kortare restid kan också 
ha en positiv effekt i att ett färre antal bussar kan ge 
samma turtäthet. Det skulle innebära att kollektivtrafiken 
kan drivas till lägre kostnad. Den besparingen kan nyttjas 
till att utöka turtätheten eller erbjuda nya busslinjer. 

6.2 Tillgänglighet 
Kollektivtrafiken ska vara användbar och tillgänglig 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning eller resor 
med barn. Tillgänglighet omfattar vägen till och från 
hållplatsen, hållplatsens utformning och användbarhet, 
bussens fysiska utformning samt tillgång till plats även 
om resenären färdas med hjälpmedel eller barnvagn och 
kapacitet, såväl som punktlighet, turtäthet och pålitlighet. 

Att uppfylla alla dessa behov ökar konkurrenskraften 
och attraktiviteten, vilket är nödvändigt för att nå de 
uppställda målen.

6.2.1 Pålitlighet och punktlighet

Det är viktigt att möjliggöra för människor att kunna 
resa på önskad tid. Som resenär ska man även kunna 
räkna med att få plats på sin valda avgång och att bussen 
kommer fram på utsatt tid. Det är även viktigt ur ett 
socialt perspektiv att veta att jag som resenär kommer 
komma med på den valda avgången.

6.2.2 Resenärers tillgänglighet  
 till och från hållplatsen

Gångavståndet till hållplats ska eftersträvas vara: 

• Max 400 meter från viktiga målpunkter i staden. 

• Ca 2000 meter mellan hållplatserna på landsbygden. 

• Mindre tidskrävande. Kortare avstånd till en hållplats 
än till parkeringsmöjligheter för bilen, vilket beaktas vid 
nyexploatering.

Anslutningsvägarna för gående och cyklister till och från 
hållplatserna ska vara gena och trygga och därmed bidra 
till att minska restiden för hela resan, inklusive transporten 
till och från hållplatsen.

Fristadstorget
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6.2.3 Resenärers tillgänglighet på hållplatsen 

Hållplatserna ska vara användbara för alla. För att uppnå 
detta behövs tillgängligheten öka för funktionsnedsatta. 

Cykelparkering ska vid behov finnas i anslutning till 
busshållplatsen. Behovet bör bedömas för varje enskild 
hållplats. 

6.2.4 Bytespunkter mellan transportslag 

Att på ett enkelt sätt kunna byta färdmedel under samma 
resa är avgörande för att uppmuntra ett klimatsmart 
val. Förbättrade möjligheter för att beräkna en resa 
från början till slut, tillsammans med ett smart val av 
färdmedel, gör resan effektiv och miljövänlig. 

I översiktsplanen pekas ett antal bytespunkter ut som har 
potential för ge en bättre tillgänglighet för alla trafikanter. 
De föreslagna bytespunkterna ska fastställas i kommande 
arbeten med de olika kompletterande planerna, d.v.s. 
trafikplanen, cykelplanen, kollektivtrafikplanen och 
gångplanen. Trafikplanen har ansvaret  att utreda vidare  
punkterna och tydliggöra vilka färdmedel som ska 
interagera vid varje punkt och på vilket sätt  det ska lösas.

Se karta ÖP 2030 – Förslag byte mellan transportslag.
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6.3 Trygghet   
Trygghet är en viktig aspekt som kan bli avgörande för 
val av färdmedel då en upplevd otrygghet eller rädsla för 
att utsättas för brott bidrar till att invånarna väljer andra 
transportslag. 

Det är därför viktigt att såväl anslutande gång- och 
cykelvägar, stationen och fordonet fyller kravet på 
trygghet för att skapa goda förutsättningar för alla att 
resa kollektivt. För att nå önskade resultat krävs en bred 
samverkan då ansvaret för olika delar av resan varierar 
mellan olika aktörer.

Drift och underhåll

• Viktigt att belysningen vid stationer/hållplatser och 
utmed anslutande gång- och cykelbanor håller god 
kvalitet

• Viktigt att stråk och platser snöröjs vintertid för att 
skapa goda förutsättningar för människor att resa 
kollektivt. 

Tillförlitligt resesystem

• Ett tillförlitligt resesystem vad gäller linjesträckning, 
turtäthet, punktlighet och vetskapen om att man 
som resenär får plats på bussen är av stor vikt för 
resenärernas trygghet. 

Eskilstuna kommun tillsammans med kollektivtrafik-
myndigheten och aktuell bussentreprenör ansvarar 
gemensamt för att systemet ska upplevas tryggt genom 
bland annat god information vid förseningar samt vid 
större förändringar i systemet.

Bytespunkter

• I planeringen är det viktigt att, i den mån det är möjligt, 
skapa miljöer som inte upplevs öde. Detta är extra 
viktigt under de timmar på dygnet när inte så många 
människor är i rörelse (nattetid/tidig morgon).  
 

Exempelvis kan det handla om att skapa knutpunkter 
för nattbussarna som innebär att de stannar på samma 
ställe i staden. På så vis minskar risken att en resenär 
behöver stå ensam vid en hållplats.

Belysning i Årby.
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6.4 Beteendepåverkande åtgärder  
 – Mobility Managment
För att ställa om vårt transportsystem till ett hållbart 
system och för att uppnå ett effektivt användande 
av stadens infrastruktur behövs ett systematiskt och 
långsiktigt arbete med Mobility Management (MM).

Grundläggande för Mobility management är 
beteendepåverkande åtgärder som exempel: 
information och kommunikation, kampanjer, bilpooler, 
testresenärsprojekt och reserådgivning. 

Det är viktigt att MM är integrerat med övrig planering. 
Den fysiska planeringen och infrastrukturen integreras 
med ett beteendeperspektiv. Hur en plats är utformad 
styr vårt beteende på platsen och hur vi tar oss dit.

Mobility  
Management

Trafik
Management

Infrastruktur

Målgrupp och kampanjer

• Arbetet bör riktas mot de som idag väljer att resa med 
bil. Detta gäller så väl besökare som arbetspendlare 
och bosatta i Eskilstuna kommun. För att kunna 
nå en viss målgrupp behöver det finnas kanaler 
för kommunikation. När det gäller kollektivtrafik är 
därför åtgärderna ofta kopplade till en målpunkt som 
möjliggör detta t.ex. arbetspendlare som reser till sin 
arbetsplats eller nyinflyttade som reser från sin bostad.

• För att det ska vara möjligt att nå rätt målgrupp 
arbetspendlare behöver insatser genomföras i 
samarbete med arbetsplatsen som har tillgång till 
kanalerna. Samarbetet förutsätter att arbetsplatserna 
har incitament att förändra resvanorna hos sina 
anställda.  
 

Här har kommun och region en viktig roll i att 
skapa dessa incitament genom att t.ex. erbjuda 
arbetsplatser hjälp att genomföra kampanjer och 
informationsinsatser och/eller att ställa krav på att 
reseriktlinjer finns på arbetsplatsen och att dessa pekar 
mot ett mer hållbart resande. Arbetsplatsernas roll i det 
beteendepåverkande arbetet är mycket viktig.

• Kampanjer kan också riktas mot andra grupper såsom 
nyinflyttade via utskick eller genom samverkan med 
byggherrar vid nybyggnation. 

Kunskap - Incitament - Värderingar
Information
Kommunikation
Marknadsföring
Samverkan
Samording
Styrmedel

Små investeringar
Snabba åtgärder
Bra kostnads/nyttokvot

ÖP 2030 – Mobility Managment
Källa: Trivector
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6.5 Centrumkärnan 
Ett stort antal bussar passerar genom centrum varje 
dag och resandestatistiken visar att centrum är en viktig 
målpunkt för resenärerna i Eskilstuna. Cirka 20 000 resor 
sker till och från centrum varje vardag. De sträckor som 
är mest trafikerade är Rademachergatan, Drottninggatan, 
Västermarksgatan, Nybron samt Västergatan.

Färdväg

• Befintlig linjeföring för stadstrafiken genom centrum 
bör vara den huvudsakliga linjedragningen då många 
linjer angör viktiga målpunkter som resecentrum och 
Fristadstorget. Dessa målpunkter är viktiga för att 
behålla och locka till sig nya resenärer då det ska vara 
enkelt att byta mellan olika busslinjer och regionaltåg. 

• Linjeföringen av landsbygdslinjernas färdväg genom 
centrum ska ses över för att förbättra restiden för 
bussarna genom centrum.

• Det är viktigt att linjesträckningen genom centrum inte 
låses fast. Det är viktigt att denna fråga får vara levande 
mot bakgrund av att Eskilstuna centrums pågående 
utveckling och den trafiklösning med hållplatser som 
vi har idag kring Fristadstorget. Det är även viktigt att 
hänsyns tas till vistelsekvalitet som bidrar till en hållbar 
stadsutveckling.

Hållplatskvaliteter 

• Väntytor ska utformas så att  väderskydd och 
sittmöjligheter är av hög kvalitet för att öka 
attraktiviteten för resenärerna.

Centrumhållplatser och körvägar  
för både stads- och landsbygdstrafik.
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6.6 Landsbygdstrafik
Resvaneundersökningen visar på högst 
kollektivtrafikandelar för resande till och från 
landsbygdstätorterna. Kollektivtrafikens popularitet i 
landsbygdstätorterna är något att ta fasta på och utveckla 
vidare. Goda restidskvoter samt relativt sett högre 
alternativkostnader för personbil för längre körsträckor 
jämfört med i staden kan vara skäl till det.

• Utveckla landsbygdsstomlinjerna enligt 
översiktsplanen  
 

Linje 8:  
Västermo- Alberga - Eskilstuna C - Hällberga - Ärla 
 

Linje 9:  
Bälgviken - Hållsta - Eskilstuna C – Sundbyholm

• Utveckla trafik längs samtliga primära och sekundära 
stråk enligt översiktsplanen. 

• Standardhöjning av busshållplatser med fokus 
på att stärka attraktiviteten på huvudhållplatsen i 
kommunens serviceorter, samt öka trafiksäkerhet för 
barn vid skolbussresor. Serviceorterna är Kjula, Ärla, 
Alberga, Hällberga och Hållsta. Sundbyholm är en 
utvecklingsnod.

• Tillgång till kollektivtrafik för boende på landsbygden 
är viktig, både för utvecklingen av ett hållbart samhälle 
och för att nå kommunens mål om en attraktiv 
landsbygd.

• En god kollektivtrafik på landsbygden ökar också 
tillgängligheten för invånarna från andra delar 
av kommunen till landsbygdens besöksmål, 
rekreationsområden och arbetsplatser.

• För övrig landsbygd behöver annat trafiksystem 
utvecklas för tillgänglighet, samt möjligheter att 
integrera kollektivtrafiken med andra mobilitetstjänster, 

• Åtgärder för att minska kostnader per personkilometer 
med bibehållet utbud. 

6.7 Regionala resor
Med regionala resor menas här resor till målpunkter 
utanför kommunen. Planering för en kraftigt utvecklad 
regionaltågstrafik pågår inom Mälardalstrafik och nya 
tågfordon har tagits i drift. För att kunna möta den 
stora ökningen av regionaltågsresande som förutses 
behöver Eskilstunas kollektivtrafik svara upp mot denna 
efterfrågan med ett attraktivt erbjudande. De som 
pendlar med regionaltågstrafik har i regel ett Movingo-
kort, vilket även gäller för den lokala kollektivtrafiken 
i båda ändarna av resan, så att ta bussen till och från 
tåget ska vara ett självklart val. Att använda mer mark för 
bilparkeringar vid resecentrum är inte önskvärt i en stad 
med utbyggd kollektivtrafik, så här gäller det att utveckla 
kollektivtrafiken så att den fungerar för arbets- och 
studiependlarens vardag.  

• Stomlinjerna i stads- och landsbygdstrafiken ska ha en 
matningsfunktion mot/från den regionala tågtrafiken.

• Bussens punktlighet är särskilt viktig när byte till en 
regional buss- eller tågavgång ska göras.

• Anpassning av tidtabellerna till tågtrafiken ska ske, 
främst under lågtrafiktid, tidig morgon och sen kväll 
samt för busslinjer med glesare turtäthet för att 
undvika långa väntetider.

• Särskild planering för god koppling för tunga flöden 
ska ske, t ex resecentrum -Mälarsjukhuset. 

• Övriga tunga flöden att planera för är arbetspendling 
till Stockholm samt till och från Västerås. Med en 
utvecklad regionaltågstrafik kan fler relationer komma 
att bli betydelsefulla varför resandeutvecklingen måste 
följas och busstrafiken anpassas till den.

• Skyltning och vägvisning till de olika hållplatslägena 
vid resecentrum ska förbättras så att det går snabbt 
och smidigt att ta sig till rätt hållplats även för 
sällanresenärer från annan ort. Möjligheten att nyttja 
reseappar för detta ska också användas.

• Hållplatserna vid resecentrum ska ses över ifråga om 
väderskydd och kapacitet för resenärerna.

Foto: Sörmlandstrafiken
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6.8  Nästa nivå av kollektivtrafiksystem
Resandeutveckling inom stadstrafiken, framförallt 
utmed de starkaste stråken indikerar på att det under de 
kommande tio åren kommer att vara aktuellt att införa 
ett mer kapacitetsstarkt alternativ för att klara av den 
resandeutveckling som det planeras för. En högkvalitativ 
kollektivtrafik bidrar även till att öka fastighetsvärdena och 
locka fram nya investeringar. 

I Eskilstuna skulle exempelvis ett BRT-system (Bus 
Rapid Transit) eller spårvagn kunna bli stommen i 
kollektivtrafiken och bli en del av stadens ”varumärke”, 
och därmed bli en självklar och välkänd del av 
stadsbilden. Vad som kännetecknar ett BRT-system 
är dess tydliga identitet, gena linjeföringar, separata 
körfält och prioritet i korsningar som bidrar till att öka 
attraktiviteten. Malmö har idag en BRT-linje och fler 
städer så som Örebro, Karlstad och Västerås har planer 
på att införa detta. 

För detta krävs det till en början djupare studier över 
vilka sträckor och vilket kollektivtrafiksystem som är bäst 
lämpat att införa i Eskilstuna och när det kan bli aktuellt. 

• Stomlinjesträckningarna ska utredas med avseende 
på vilka möjligheter som finns för att uppgradera till 
ett kapacitetsstarkare system. Om inte möjlighet finns 
för uppgradering längs de nuvarande sträckningarna 
behöver det tas med i planeringen av framtida 
linjesträckningar.

• För att framtidssäkra Eskilstunas kollektivtrafiksystem 
behöver utrymme säkras längs strategiska sträckor, 
främst stomlinjesträckningarna.

• Djupare studie behöver göras  av vilket 
kollektivtrafiksystem som är bäst lämpat att införa i 
Eskilstuna och vilka sträckor som skulle beröras. 

BRT Malmöexpressen
Bild: Trivector
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7 Ansvar och genomförande
För att kollektivtrafikplanen ska få slagkraft behövs 
en väl fungerande process för dess spridning 
och implementering inom kommunen och dess 
samverkansparter. Åtgärderna enligt handlingsplanen 
behöver utvärderas löpande utifrån måluppfyllnad och 
aktuell prioriteringsordning. Nedan beskrivs förslag 
till ansvar och organisation samt för uppföljning och 
redovisning.

7.1 Ansvar och organisation 
Följande ansvarsfördelning och organisation föreslås för 
implementering och genomförandet: 

Stadsbyggnadsnämnden: 

• Antar kollektivtrafikplanen. 

• Tar minst en gång per mandatperiod ställning till om 
kollektivtrafikplanen är aktuell eller skall revideras. 

• Ger förutsättningar ifråga om resurser för 
verksamhetens arbete med genomförande av åtgärder 
enligt kollektivtrafikplanen.

• Ansvarar för att kontroll och utvärdering av 
genomförda åtgärder genomförs och årligen 
redovisas.

• Ansvarar för att processen med att årligen utveckla 
projekt och åtgärder utifrån gjorda erfarenheter 
genomförs och att erfarenheterna används för att driva 
utvecklingen inom målområdena framåt.

Stadsbyggnadsförvaltningen:

• Gruppen för hållbara transporter ska följa upp och 
verka för att de åtgärder som finns framtagna i 
trafikrelaterade styrdokument och årsplaner blir 
genomförda, vilket innebär att kollektivtrafikplanen 
följs upp av denna grupp. Gruppen ansvarar även för 
att initiera revideringar av handlingsplaner när det är 
aktuellt. Trafikavdelningen ansvarar över att bevaka  
genomförda åtgärder kopplat till kollektivtrafikplanen. 

Ansvar för enskilda utredningsbehov och åtgärder 
presenteras i handlingsplanen.

Processutvecklingsgruppen Hållbar samhällsbyggnad

För processen tillgodose behovet av hållbar 
samhällsbyggnad finns sju huvudprocesser 
definierade. Kollektivtrafiken ingår i huvudprocessen 
tillgodose behovet av transporter med syftet att 
skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem 
genom effektiv infrastruktur som används smart och 
att tillgodose behovet av hållbar allmän och särskild 
kollektivtrafik samt övriga upphandlade transporter. 
Processmålen som gäller är att andelen gång, cykel och 
kollektivtrafik ska öka (mål 2021 60%), antal resor med 
lokal kollektivtrafik (stad och landsbygd), antal resor med 
regional tågtrafik, Nöjd Kundindex (NKI) kollektivtrafik. 

Processutvecklingsgruppen leds av miljö- och samhälls-
byggnadsdirektören samt stadsbyggnadsförvaltningens 
chef. 

Gruppen består av ansvariga för huvudprocesserna med 
deltagare från hela kommunkoncernen. Vid mötena 
följs processerna upp och behov av utvecklingsarbete 
hanteras. 

7.2 Trepartsamverkan
Eskilstuna kommun har ett samarbetsavtal med 
Region Sörmland och trafikföretaget i form av en 
trepartssamverkan.   Parter från alla tre verksamheter 
deltar i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i 
Eskilstuna kommun.

I grunden för förändring i trafikutbudet 
ligger kommunens tillköpsbeställning som 
Stadsbyggnadsnämnden årligen fattar beslut om, men 
de slutgiltiga tidtabellerna är resultatet av samverkan 
mellan Eskilstuna kommun, Region Sörmland och 
trafikföretaget. 

Behov, strategiska analyser av utveckling och 
reseunderlag samt det faktiska resmönstret vävs ihop 
med resenärernas synpunkter och yttre förutsättningar, 
vilket ligger till grund för tillköpsbeställningen.

1 januari 2019 bildades Region Sörmland som då övertog 
rollen som regional kollektivtrafikmyndighet, RKM, 
från den tidigare regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 
För kunder och medborgare används Sörmlandstrafiken 
som varumärke. Uppdraget är att identifiera och möta 
invånarnas behov av kollektivt resande. 

Beslut gällande regionala kollektivtrafiken tas av 
Regionala Utvecklingsnämnden, RUN, med ansvar för 
området Hållbar Regional Utveckling. Nämnden ska 
inom sina ansvarsområden samverka med andra aktörer 
för en hållbar utveckling i ett storregionalt perspektiv. 
Nämnden upprättar förslag till länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Eskilstuna kommuns prioriteringar 
och ställningstaganden för kollektivtrafiken ligger till 
grund för de politiker från Eskilstuna kommun som är 
med och fattar beslut i RUN. 

• Eskilstuna kommun: 
Beställare. Eftersom kommunen betalar trafiken kan 
kommunen besluta om förändringar, effektiviseringar, 
linjedragning, turtäthet, hållplatser etc. Det görs 
varje år genom att kommunen lämnar in en 
tillköpsbeställning till Region Sörmland. Eskilstuna 
kommuns kostnad för den allmänna kollektivtrafiken 
var år 2019 114 miljoner kronor.

• Region Sörmland(Sörmlandstrafiken): 
Har som RKM det samlade ansvaret för kollektivtrafiken 
i länet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
Kundtjänst, trafikinformation, samordna upphandlingar, 
avtalsuppföljning, planera tidtabeller, ta fram förslag för 
riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och färdbevis 
inför beslut i regionfullmäktige.  

• Transdev:  
Nuvarande trafikföretag som Region Sörmland har avtal 
med. Transdev vann även upphandlingen för kommande 
avtalsperiod december 2020 – december 2030. 
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I och med regionbildningen tecknades en 
överenskommelse mellan Eskilstuna kommun och 
Region Sörmland, där samverkan ingår och är ledordet 
för att säkerställa den övergripande inriktningen för hela 
länets kollektivtrafik, samt för att uppfylla åtaganden 
gällande både allmän och särskild kollektivtrafik.

Överenskommelsen styr parternas roller och ansvar 
samt kostnadsfördelning som t.ex planeringsprocess, 
kommunernas inflytande, regionens ansvar, tekniska 
system, depåer och hållplatser, försäljningskanaler 
samt statistik. För att uppnå bästa möjliga resultat och 
effektivitet krävs samsyn och samverkan mellan berörda 
parter, och därav finns ett separat samverkansavtal som 
styr formerna för ett så kallat trepartsamarbete. 

7.3 Uppföljning och redovisning
De åtgärder, projekt eller utredningar som föreslås i 
kollektivtrafikplanen bedöms som viktiga men är ändå 
inte tillräckliga för att nå uppsatta mål. Detta kräver 
fortsatt identifiering och genomförande av nya projekt. 
Kollektivtrafikplanens handlingsplansdel är ett mer 
levande dokument som kan bearbetas under åren utifrån 
erfarenheter, nya projekt och åtgärder. Detta innebär 
att handlingsplanen behöver kompletteras med nya 
åtgärder som ligger i linje med uppfyllandet av ställda mål 
allteftersom föreslagna utredningar genomförts. 

De indikatorerna som används för att mäta 
måluppfyllnaden är:

Mål 1 – Fördubbling av resandet:

• NKI- Nöjd kundindex.

• Antalet resenärer i stads- respektive 
landsbygdstrafiken, uppdelat på betalande resenärer, 
elevkort mm.

• Beläggningsgrad på bussarna.

• Punktlighet.

• Medelhastighet för stomlinjerna.

• Restidskvoter.

• Kostnad till följd av kvarstående 
framkomlighetsbegränsningar i systemet.

• Utbyggnad av realtidsinformation.

• Andel hållplatser med väderskydd – storlek, kvalitet, 
lämplighet för platsen.

• Resvaneundersökning, RVU.

Mål 2 – Inkluderande kollektivtrafik: 

• Avstånd till kollektivtrafik från bostaden.

• Andel hållplatser med belysning. 

• Andelen hållplatser som är tillgänglighetsanpassade 
där kommunen är väghållare.

• Antalet platser för pendlarparkering till cykel och bil.

• Andel kvarlämnade resenärer per linje.

• Andel män respektive kvinnor som reser i 
kollektivtrafiken. 

• Resultat av trygghetsindex i NKI-undersökning.

Mål 3 – Fokus på arbets- och studieplatser: 

• Andel med god tillgång till arbets- och 
utbildningsplatser med kollektivtrafik.

• Färdmedelsfördelning till större arbets- och 
studieplatser.

7.4 Projektgrupp för  
 kollektivtrafikplanens framtagande
Arbetet med kollektivtrafikplanen har bedrivits 
i projektform inom Eskilstuna kommun 
stadsbyggnadsförvaltning och i dialog med Region 
Sörmland och trafikföretaget Transdev.

Styrgrupp: 

Jacob Lithammer, chef planavdelningen

Mats Hällnäs, chef utvecklingsenheten

Tomas Bonér, chef trafikavdelningen

Arbetsgrupp: 

Linus Andersson, projektledare/planavdelningen

Carina Källkvist, planavdelningen

Jani Körkkö, trafikavdelningen

Samuel Deivard, trafikavdelningen

Mabel Peña, utvecklingsenheten

Eva Lehto, kommunledningskontoret
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