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Stadsbyggnadsnämnden

Missiv – Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden skickar Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun på
remiss.

Sammanfattning
Kollektivtrafikplanen är framtagen för att beskriva hur kommunen långsiktigt ska
arbeta med kollektivtrafik för att kunna skapa ett mer hållbart och tillgängligt
transportsystem i enlighet med uppsatta mål. Planen ska skapa en bas för den
strategiska diskussionen om kollektivtrafikens utveckling i Eskilstuna kommun och
kunna användas som ett verktyg vid dialog om behov och prioriteringar. I
kollektivtrafikplanen sätts kollektivtrafiken in i sammanhang som en del av
transportsystemet och kollektivtrafikens utveckling kopplad till samhällsplanering,
infrastrukturplanering och näringslivsutveckling belyses. Kollektivtrafikplanen
sträcker sig fram till 2030.

Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikplanen innehåller en strategidel, en handlingsplansdel och en bilaga.
Planen ska fungera som ett verktyg i planeringen och beslutsfattande för
kommunens tjänstemän och politiker för att nå uppsatta mål.
Arbetet med kollektivtrafikplanen har bedrivits i projektform inom Eskilstuna
kommun stadsbyggnadsförvaltning och i dialog med Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet och bussentreprenören Transdev.
Det övergripande målet med kollektivtrafikplanen är att öka andelen
kollektivtrafikresor i kommunen och därmed bidra till att nå målet med att 61 % av
resorna som görs inom Eskilstuna kommun ska ske med hållbara transporter år
2030.
Ett antal mål är framtagna som ska bidra till att kollektivtrafiken ska nå det
övergripande målet. Dessa mål är:
 Kollektivtrafiksystemet ska vara tillgängligt och tryggt för alla.
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Kollektivtrafiken ska stödja och möjligöra:
- Väll utvecklade stråk
- Ökad livskvalitet för människor i staden
- Lokala och regionala band
Hög attraktivitet på stomnätet för kollektivtrafiken.

Ett antal strategier har även arbetats fram som förklarar på ett mer ingående sätt hur
vi ska arbeta för att uppnå dessa mål. Dessa strategier berör kollektivtrafikens
konkurrenskraft, framkomlighet, stadsmässighet, tillgänglighet, trygghet och miljö.
Kollektivtrafikplanen baseras på redan befintliga styrdokument såsom,
Översiktsplanen, Trafikplanen, Klimatplan.
Remisstiden är april – juni 2018.
Finansiering
De förslag på åtgärder som presenteras i handlingsplanen kommer att ge ökade
kostnader för Eskilstuna kommun.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Förslagen i handlingsplanen ska bidra till att skapa ett mer tillgängligt och hållbart
transportsystem.
Beslutet skickas till:
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