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DAT UM :

2011-10-06

Plan för en förbättrad trafikmiljö
Förslaget till trafikplan har samlat de mål som är styrande för Finspångs
kommuns trafikplanering och presenterar med dessa som utgångspunkt förslag på konkreta åtgärder för trafikmiljön.
Med något undantag behandlar planen främst tätorten Finspång. Den ger
förslag på förebyggande och främjande insatser, regelförändringar, nya
sträckor samt insatser för säkerhet, tillgänglighet och trygghet i trafikmiljön.
Förslag på nya hastigheter utifrån analysmetoden Rätt fart i staden, förslag
på nya gc-sträckor och prioriteringsordning av desamma, samt modeller för
typformationer av hållplatser och gc- banor finns till exempel i planen.
Förslagen på åtgärder summeras i en separat investeringsplan för trafikåtgärder som kan fungera som underlag i budgetarbetet. Som bilagor finns
också den trygghets- och tillgänglighetsinventering som gjorts på ett urval
av platser i Finspångs.
Förslaget till trafikplan bör sändas ut på remiss till berörda instanser. Det
bör också finnas möjlighet för allmänheten att ge synpunkter på förslaget.
Remisstiden föreslås till två månader.

Sektor utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta
Att sända förslaget till Trafikplan på remiss enligt föreslagna instanser i bilaga 3.
Att remisstiden är två månader.
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Bakgrund och syfte
Trafikplanen ska vara ett stöd i kommunens arbete med trafiksystemet i Finspångs tätort. Planen behandlar alla trafikslag samt godstrafiken. Ett avsnitt behandlar även miljöaspekterna av transporter. Kommunen har under ett antal år tagit fram utredningar som
berör området trafik ur olika aspekter. Nu har behovet uppstått att samla underlaget från
dessa utredningar i ett dokument för att förenkla arbetet med att skapa ett hållbart och
attraktivt trafiksystem samt göra sammanvägningar mellan olika mål och intressen. Planen behandlar nuläget samt framtida struktur i näten för de olika trafikslagen. Den har
även ett avsnitt där alla mål som berör nät och struktur inom tätorten finns sammanställda.
Trafikplanen har en tidshorisont på en mandatperiod. Vissa av frågorna som behandlas i
planen kräver omfattande utredningsarbete eller långsiktiga finansieringslösningar som
kräver arbete under flera mandatperioder. Uppföljning av planen görs årligen genom
kvalitetsredovisningen.
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Mål och inriktning för framtida trafiksystem
Nationella mål
Det finns både transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål som berör trafikområdet.
Transportpolitiska mål
Det övergripande målet är att ”transportpolitiken ska säkerhetsställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktligt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”Det transportpolitiska målet är uppdelat i ett funktionsmål och
ett hänsynsmål.
Funktionsmål
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmål
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och
att ökad hälsa uppnås.
Miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitesmål, vi har valt ut tre som relevanta för
trafikplanen. Övriga behandlas i översiktsplanen.
1. Begränsad klimatpåverkan

15. God bebyggd miljö

2. Frisk luft

Regionala miljömål
Länsstyrelsen i Östergötland har efter en omfattande samverkan med kommuner, näringsliv och organisationer antagit det regionala programmet Mål i sikte - miljömål för
Östergötland. Det regionala programmet omfattar alla nationella miljömål med undantag av Storslagen fjällmiljö. Finspångs kommun har valt att inte ta fram ett eget samlat
lokalt miljömålsdokument. Kommunen arbetar i stället i enlighet med miljöpolicyn utifrån de regionala miljömålen. Utifrån lokala förutsättningar fokuseras miljöarbetet på
åtgärder som konkretiseras i kommunala planer och program.
3
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På uppdrag av regeringen har en särskild utredare föreslagit förändringar i miljömålssystemets struktur och organisation. Utredarens förslag har remissbehandlats och under
våren har regeringen till riksdagen överlämnat propositionen Svenska miljömål - för ett
effektivare miljöarbete. I propositionen görs en samlad redovisning av de insatser som
bidrar till att den 16 nationella miljömålen nås. I juni 2010 fattade riksdagen beslut om
en ny målstruktur för arbetet, en ny organisation och en ny bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen. En parlamentarisk beredning är tillsatt för att utveckla strategier med
etappmål, styrmedel och åtgärder inom prioriterade områden. Uppdraget gäller till och
med år 2020.

Kommunala mål
Trafikplanen har tagit sin utgångspunkt i ett antal styrande dokument. Dessa är översiktsplan utställningsversion 2011-01-20, Trafikstrategi förslag 2009-08-18 - antagen
KF 2009-10-28, Finspångs Centrum remiss 2007-10-01. Trafiknätsanalys februari 2001,
Program för gång- och cykelstaden Finspång antogs av KF 2009-10-28.
Nedan följer en sammanställning av mål inom transportområdet som kommer från översiktsplanen och trafikstrategin. Flera av målen finns omnämnda i båda dokumenten, målen har därför inte delats upp på respektive dokument.
Övergripande mål inom trafikområdet
I översiktsplanen har kommunen pekat ut ett antal strategiskt viktiga områden, ett av
dessa är kommunikationer.
i En väl fungerande kollektivtrafik blir allt viktigare i och med att allt fler pendlar
både till arbete och fritid.
i För kommunens gator prioriteras en förbättrad vägstandard samt vägunderhåll.
i Transportsektorns beroende av fossila bränslen behöver minskas rejält. Åtgärder
för att få ned utsläppen måste också fokuseras på sådant som minskar behovet av
miljöbelastande transporter.
i Den hållbara staden är en stad som prioriterar de miljöanpassade transporterna
(gång- och cykel och kollektivtrafik) och låter människan vara i centrum. Möten,
marknad och rörelse är gatans uråldriga funktioner som det gäller att återta. En
hållbar samhällsutveckling förutsätter att handeln lokaliseras så att trafik och
miljöpåverkan kan begränsas.
i Centrum ska utvecklas till en naturlig och intressant mötesplats där stadskärnan
knyts samman med naturliga stråk mellan mötesplatser för fotgängare och cyklister. Det är ett centrum där bilister kan färdas och parkera i nära anslutning till
handel och service, men där bilar får köra på de gåendes villkor för att skapa gaturum med de kvaliteter som eftersträvas.
i Viberga handelsområde ska göras mer tillgängligt för gående- cyklister och kollektivtrafikresenärer.
i För att minska antalet tunga transporter på vägnätet bör så mycket som möjligt
av dessa flyttas över till spårbunden trafik.
i I rapporten Finspångs Centrum beskrivs att det är viktigt med bekväm kollektivtrafik för att komma till och från centrum. Det nämns även att Resecentrum ska
4
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ses som ett nav för resor inom kommunen och mellan kommuner, samt att god
tillgänglighet för alla oavsett funktionshinder ska gälla.

Gång- och cykel
i Minska de korta bilresorna genom att ha ett väl fungerande nät av gång- och cykelvägar.
i Kommunen ska säkerställa att oskyddade trafikanter har tillgång till säkra passager.
i I Finspång ska alla barn kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert
sätt.
Kollektivtrafik
i Kommunen ska utveckla kollektivtrafiken i starka stråk för i första hand arbetsoch skolpendling. I andra hand service och fritid.
i Utveckla en anropsstyrd kollektivtrafik.
i Utveckla och förbättra kollektivtrafikens infrastruktur
i Aktivt arbeta med konkreta målsättningar för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar.
i Informera och marknadsföra kollektivtrafikens unika värden och samhällsnytta
för att skapa positiva attityder till kollektivtrafiken.
i Det ska skapas goda förutsättningar för kollektiva resor från/till grannlän och
grannkommuner.
Bil

i
i
i

i

Kommunen vill förbättra den befintliga genomfarten genom tätorten, väg 51.
Kommunen vill ha säkra vägar för farligt gods och säkerställa att riskhänsyn tas
i närheten av dessa. Fyrstegsprincipen ska tillämpas i planeringen.
Vägnätet ska vara utformat så att skyltad hastighet känns relevant.
På huvudstråken har biltrafiken högre prioritet. Inne i bostadsområden och i det
finmaskiga nätet, sker trafiken på de oskyddade trafikanternas villkor.

Miljö
i Kommunen ska arbeta för att bostäder inte utsätts för buller som överstiger gällande riktvärden. Kartläggning av vilka bostäder som utsätts för buller från trafik och industriell verksamhet. Kartläggningen när det gäller trafikbuller kan utföras genom att översiktliga bullerutbredningskartor tas fram för alla gator i tätorten. Kommunen är i egenskap av väghållare ansvarig för att riktvärdena för
utomhusmiljön inte överskrids. När det gäller riktvärde för inomhusmiljön har
fastighetsägaren ansvaret. Ett åtgärdsprogram föreslås tas fram för de gator som
har värden över riktvärden för utomhusbuller. Programmet kan sedan användas
som underlag för ”passa på-åtgärder”eller när medel finns tillgängliga i den
kommunala budgeten.
5
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Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är en metod som bla Trafikverket använder för att utvärdera vilka åtgärder som är lämpliga. Det är en allmän planeringsprincip för hushållning med resurser, minskning av vägtransportsystemets negativa effekter och utnyttja befintlig väg på
ett mer effektivt sätt.
Även vid val av åtgärder inom kommunen kan den s k fyrstegsprincipen användas, den
innebär att åtgärder ska analyseras i en förutbestämd ordning.
De fyra stegen är:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt, dvs. sådant som
påverkar behovet av att resa och val av färdmedel. Det kan handla om t ex lokalisering
av verksamheter, nyttjande av gång- och cykelstråk, kollektivtrafiknät, avgiftssystem.
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon t ex väginformatik, trafikreglering, förarutbildning
3. Begränsade ombyggnadssträckor dvs förbättringsåtgärder och ombyggnadsåtgärder i
befintlig sträckning.
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, där ofta ny mark tas i anspråk.

Exempel på hur principen kan användas i den kommunala planeringen. I missiv kan de
olika stegens åtgärder som planeras eller genomförts beskrivas. I det löpande arbetet bör
tjänstemännen analysera vilka möjliga åtgärder som finns inom respektive steg. Det kan
innebära att inom ett projekt föreslås både påverkansåtgärder och fysiska åtgärder.
De ovan nämnda målen har legat till grund för arbetet med trafikplanen och planen tar
sin utgångspunkt i dem. Fyrstegsprincipen har dock inte använts i trafikplanen då planen främst syftar till att ta fram framtida strukturer och nät för de olika trafikslagen.
Fyrstegsprincipen är tänkt att användas parallellt med trafikplanen som ett av flera verktyg för att uppnå de uppställda målen.
Steg 1 och 2 syftar ju som nämns ovan till att förändra innevånarnas resmönster och
färdmedelsval vilket i sin tur påverkar behovet av utbyggnad av de olika trafiknäten.
Det är dock viktigt att ha en framtidsbild av hur dessa nät ska se ut för att på så sätt skapa underlag för att fatta mindre beslut på vägen som går i rä
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Nuläge
I detta avsnitt beskrivs hur de olika trafikslagens nät ser ut i dagsläget. Det beskrivs
även vilka problem som finns samt övriga utgångspunkter som gäller. Generellt kan sägas att de olika näten fungerar relativt bra. Det finns inga stora brister när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet eller tillgänglighet. För att uppnå uppställda mål krävs dock
olika typer av förbättringar, för alla trafikslag. I avsnittet beskrivs nuläget för alla trafikslag det vill säga gång- och cykel, kollektivtrafik samt biltrafik. Även olyckssituationen
beskrivs samt förutsättningarna för godstrafiken.

Gång- och cykel
Det presenterade nätet på nästa sida tar sin utgångspunkt i cykelnätet som presenterades
i Program för gång- och cykelstaden Finspång.
Cykelnätet består både av separata cykelbanor, sträckor där cyklisten delar utrymmet
med bilister samt cykelvägar i parker och liknande. Större delen består dock av separata
cykelbanor och har därmed en god trafiksäkerhetsstandard. Flertalet av de illustrerade
gång- och cykelvägarna är belysta, dock saknas belysning på ca 7 km. Det är även några
delsträckor som saknar tillfredställande lösning för gång- och cykeltrafiken, vilket innebär att stråket i sin helhet inte fungerar bra.
För att oskyddade trafikanter ska kunna passera gator trafiksäkert krävs att hastigheten
på bilarna inte överstiger 30 km/h vid passagepunkten. Detta innebär att alla övergångsställen på gator där hastigheten överstiger 30 km/h bör vara hastighetssäkrade. I dagsläget finns det på huvudgatunätet samt uppsamlingsgator ca 42 övergångsställen varav ca
13 är hastighetssäkrade. På lokalgatorna finns ytterligare 80 övergångsställen med varierande standard. Nätet inklusive målpunkter presenteras på nästa sida.
I anslutning till övergångsställen finns på ca 10 platser markerade cykelöverfarter. Dessa markeringar ger inte cyklisten företräde på samma sätt som övergångsställe utan visar
bara var det är lämpligt att passera gatan. De har trots markeringen väjningsplikt när de
ska korsa gatan, vilket inte alltid cyklisten har kunskap om. Kommunen är restriktiv
med att anlägga dessa då det är lätt att det uppstår missförstånd på grund av ovanstående
regler.
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Kollektivtrafik
Den reguljära kollektivtrafiken i Finspångs tätort utgörs av tätortstrafik, landsortstrafik
och regiontrafik. All reguljär kollektivtrafik körs med bussar som upphandlas och administreras av Östgötatrafiken AB. Finspångs kommun ansvarar ekonomiskt för den så
kallade inomkommunala reguljära kollektivtrafiken. Det ekonomiska ansvaret för det
regionala kollektivtrafiknätet har Landstinget i Östergötland. Utöver den reguljära kollektivtrafiken finns det som i dagligt tal benämns som samhällsbetalda transporter och
som i huvudsak består av kommunal färdtjänst, separat upphandlade skolskjutsar samt i
viss mån anropsstyrd kompletteringstrafik. I dagsläget har kollektivtrafiken inga framkomlighetsproblem utöver korsningen Slottsvägen/Norrköpingsvägen.
Riksdagen beslutade den 23 juni 2010 om en ny lagstiftning om kollektivtrafiken. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012. Kommunerna och landstinget inom respektive län
är enligt lagen gemensamt ansvariga för den regionala kollektivtrafiken men kan inom
lagens ram sinsemellan komma överens om vem som ska vara regional kollektivtrafikansvarig myndighet. I den nya lagen anges att den regionala kollektivtrafikmyndigheten
ska upprätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram som anger målen för den regionala kollektivtrafiken. I Östergötlands län föreligger i skrivande stund ett förslag på hur
en kollektivtrafikmyndighet ska organiseras i länet. Oavsett vilken organisationsform
som väljs innebär den nya lagen att ansvaret för all reguljär kollektivtrafik flyttas från
Landsting och kommunerna till den nya ”Kollektivtrafikmyndigheten”.

Inomkommunal Landsortstrafik
Den inomkommunala landsortstrafiken är i stor utsträckning anpassad för skolpendling
till och från högstadie-och gymnasieskolorna i Finspång. Följande inomkommunala
landsortslinjer trafikerar Finspångs tätort:
Linje
413
414
416
417
418
419

Sträckning
Grytgöl-Sonstorp-Finspång
Skönnarbo-Hällestad/Borggård-Finspång
Hävla-Rejmyre-Vistinge-Finspång
Ingesgärde-Regna-Lotorp-Finspång
Mo Gård-Risinge-Finspång
Kimstad-Skärblacka-Doverstorp-Finspång

Tätortstrafik
Tätortstrafiken i Finspång är anpassad för serviceresor inom tätorten. Trafiken körs uteslutande måndagar-fredagar mellan 08:00-17:40 i varannan timmes trafik. Följande linjer trafikerar tätorten:
Linje
185
186

Sträckning
Hårstorp- Finspångs Centrum
Torstorp- Finspångs Centrum

9
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Regional - och Expresstrafik
Den regionala linjetrafiken med buss har mycket stor betydelse för arbets - och skolpendling till och från Finspång. Följande express –och regionbussar trafikerar
Finspångs tätort:
Linje
410
40
41
58
59

Sträckning
Norrköping-Svärtinge-Finspång (Mellangrind)
Norrköping-Finspång (Lasarettet) via Tegelbruket
Norrköping-Finspång (Lasarettet) via Siemens
Linköping-Skärblacka-Finspång (Lasarettet) via Siemens
Linköping-Skärblacka-Finspång (Bävervägen) via Tegelbruket

10
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Hållplatser i Finspångs tätort
I Finspångs tätort finns idag 93 hållplatser. Av dessa hållplatser är 29 % tillgänglighetsanpassade med förhöjd kantsten 15-17cm vid angöringsyta och 23 % av hållplatserna är
försedda med ledstråk samt kontrastmarkering mellan körytor och väntytor.

Bil
Bilnätet på sida 13 redovisar hur tätortens gator används idag. Uppdelningen av bilnätet
är gjord mellan huvudgatunät och lokalgatunät. Huvudgator fördelar trafik mellan tätortens olika områden och där har bilisterna högre framkomlighetsanspråk än på lokalgatorna. Huvudgatunätet är indelat i genomfartsgator och huvudgator. Väg 51 och väg 215
tillhör genomfartsgator och är den kategori där bilisterna har högst framkomlighetsanspråk.
Lokalgatorna används för resor inom bostads- och verksamhetsområden. Ett antal lokalgator används för att samla ihop och mata trafik till och från områdena, de kallas
uppsamlingsgator. På uppsamlingsgatorna har bilisterna lite högre framkomlighetsanspråk än på övriga lokalgator, dock inte så höga som på huvudgatorna. Exempel på uppsamlingsgator är Storängsvägen, Stora Allén, Kapellvägen och Oxhagsvägen.
Nyhem har idag endast en anslutning till huvudgatunätet. För att öka säkerheten och
framkomligheten för de boende i området bör det på sikt angöras ytterligare anslutning
till huvudgatunätet. Norrmalmsvägen har pekats ut som huvudgata eftersom att den an11
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vänds av trafik mellan områden. Samma resonemang gäller för Sundsvägen som används av de boende i Sundet med omnejd för att nå centralorten.
Det finns idag problem längs Norrköpingsvägen, både med framkomlighet för biltrafiken och med trafiksäkert för bil samt gång- och cykeltrafiken. Korsningen Norrköpingsvägen/Slottsvägen är ett exempel där det under rusningstrafik är problem att ta sig
ut på Norrköpingsvägen. Det kan även vara problem när det är halt väglag genom att
fordonen inte tar sig upp eftersom det saknas vilplan närmast Norrköpingsvägen. Hastigheten på Norrköpingsvägen är sänkt till 50 km/h för att förbättra situationen. Norrköpingsvägen är Trafikverkets väg vilket medför att kommunen har små möjligheter att
lösa dessa problem. Det pågår diskussioner mellan kommunen och Trafikverket för att
om möjligt lösa några av problemen på sträckan.
I dag skapas problem i tätorten av de många tunga transporterna till det centrala industriområdet. Oskyddade trafikanter tycker att det är obehagligt när de stora och tunga
fordonen passerar på vägen. De medför bullerproblem för de boende och dessutom är
gatorna i centrum inte avsedda för dessa transporter. Nätet presenteras på nästa sida.
När det gäller bilpendling är utbytet med Norrköping är helt dominerande. Pendlingsutbytet mellan Finspång och Linköping, Motala och kommuner i Örebro län är mindre
pga brister i vägnätet och de kommunikationer som finns.
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Utryckningsnät
Räddningstjänsten upplever inte att de har några problem med framkomlighet på de gator som de använder mest.

Olyckor/konfliktpunkter
Olycksdata för tätorten, åren 2005-2010 är hämtat från databasen STRADA. Totalt har
det inträffat 90 olyckor inom tätorten. De flesta av dem är olyckor med lindriga personskador, 77 stycken. Det har skett tio olyckor med svåra personskador och tre dödsolyckor. I de två av dödolyckorna var det fotgängare som dödades och den tredje olyckan var en singelolycka med ett motorfordon. Olyckor med oskyddade trafikanter inblandade var 36 stycken. En olycka har skett med spårbunden trafik inblandad. Ett antal
olyckor har inte kunnat kategoriseras. Det finns ingen plats som utmärker sig med
många olyckor utan det är i princip enstaka händelser på respektive punkt.
Det finns dock en sträcka där det uppstår många konflikter med plåtskador som följd
men som inte leder till olyckor med personskada. Det är en sträcka på Norrköpingsvägen mellan Slottsvägen och Ekkällevägen.
Det finns ytterligare en sträcka där det uppstår konflikter men som inte leder till personskador. Det är där gående och cyklister korsar Bergslagsvägen, från torget till Stalsrondellen. Detta på grund av att gång- och cykelbanan byter sida ett antal gånger.

14
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Gods
De större godsmängderna finns idag på väg 51, Slottsvägen samt Finnvedsvägen. På
Slottsvägen uppskattas de till 30-40 per dag. På Finnvedsvägen bedöms de till ca 8-10
per dag. Finnvedsvägen används främst då lastbilarna har problem att ta sig ut på Norrköpingsvägen från Slottsvägen pga vinterväglag eller rusningstrafik.
Dispenstransporter
Till dispenstransporter räknas de transporter som är bredare än 4.5 meter och/eller har
en bruttovikt som är högre än 60 ton. Dispenstransporterna med turbiner har idag problem med nivåskillnaden i korsningen mellan Slottsvägen och Norrköpingsvägen samt
att i vissa fall är transporterna högre än gång- och cykelbron till Viberga. Generellt kan
sägas att utformningen av cirkulationsplatser är viktig för framkomligheten för dessa
transporter. De bör ha en minsta innerradie på 12 meter och ytterradie på 24 meter, då
finns även en liten ”vingelmån”.
Farligt gods
Farligt gods transporteras främst på Norrköpingsvägen/väg 51 och Slottsvägen. Det
finns inget beslut från Länsstyrelsen om rekommenderad väg för farligt gods.
Det pågår ett arbete med riskanalys av transporterna till det centrala industriområdet.
Där konstateras att det finns risker både på individnivå och på samhällsnivå som är så
stora att de måste beaktas. I rapporten ges även förslag på möjliga åtgärder till riskreducering. Det är viktigt att beakta skyddsavstånd utmed gator som trafikeras av farligt
gods i planeringen. För att minska omgivningspåverkan av transporterna kan man bla
jobba med tidsstyrning av transporterna. Tidpunkterna kan väljas med hänsyn till minst
risk för olycka eller minst konsekvens av olycka. Det har även identifierats åtgärder såsom, minska antalet transporter, minska antalet leverantörer samt anlägga ny led norr
om Finspång.

Järnväg
Oskyddade trafikanter passerar över spåren i plan vid stationsområdet och Siemensrondellen. I dagsläget går det ca 3 tåg per dag till SAPA, dvs de passerar vid stationsområdet och vid Siemensrondellen. Flera andra industrier får sitt gods till Finspång med tåg
men det lastas om till lastbilar vid stationsområdet. Omlastningen måste flyttas till annan plats för att kunna genomföra den utveckling som området planläggs för. Det pågår
ett samarbetsprojekt mellan Finspångs kommun, Norrköpings kommun och Linköpings
kommun i form av en stråkstudie. I arbetet utreds förutsättningar och möjligheter med
spårbunden trafik mellan kommunerna.

15

TRAFIKPLAN

FINSPÅNG S

T ÄT ORT

Miljö
Buller
I tätorten är det i huvudsak bostäder utmed väg 51 som är bullerstörda. Trafikverket har
arbetat aktivt med bullerfrågorna och ett stort antal fastigheter har åtgärdats. Trafikbuller förekommer också i enstaka fall utmed andra vägar där fastigheten är belägen nära
vägen. Exempel på sådana är Östermalmsvägen och Linköpingsvägen.
Infrastrukturpropositionen från 1997 har riktvärdena 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och
70 dB(A) maximal ljudnivå som gräns för när bullerreducerande åtgärder bör vidtas.
Riktvärdena gäller vid en väsentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen eller när en nybyggnad av bostäder sker. Det långsiktiga målet för buller finns även beskrivet i miljömålet ”God bebyggd miljö”. Miljömålet ställer krav på att platser där människor vistas
ska ha en god ljudmiljö och vara fri från betydande buller från vägtrafiken.
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man ta hänsyn till
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte går att reducera utomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55
dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.
Buller behandlas i den kommunala planeringen på följande sätt. Kartläggning av vilka
bostäder som utsätts för buller från trafik och industriell verksamhet ska genomföras.
Kommunens tjänstemän ska vid planläggning, bygglov och annan fysisk planering beakta riksdagens bullerriktvärden. När en detaljplan tas fram ska bullerfrågan redovisas i
behovsbedömningen.

Luft
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft (2010:477). Förordningen syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att
uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid,
bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer som naturen tål och som människan
kan utsättas för utan fara. Nivåerna är satta utan hänsyn till tekniska eller ekonomiska
förhållanden. Kommunerna har i uppgift att kontrollera miljökvalitetsnormerna. Detta
görs genom mätning, beräkning eller objektiv skattning beroende på rådande luftkvalitet.
Finspångs kommun är medlem i Östergötlands luftvårdsförbund. Förbundets huvuduppgifter är att kartlägga och verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar. Inom Luftvårdsförbundet finns en fördjupad samverkan (Samverkansområde Luft Östergötland)
kring beräkning, mätning och kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. För be16
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räkning används SMHI:s program Simair. Bedömningen är att det för närvarande inte
föreligger någon risk att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids för något
ämne inom Finspångs kommun. Frågan måste dock alltid beaktas i samhällsplaneringen.
Luftfrågorna behandlas på liknande sätt som buller i den kommunala planeringen. Genom att kommunen fortsatt deltar i samverkan inom Östergötlands luftvårdsförbund.
Miljökvalitetsnormerna för luft ska beaktas vid all planläggning. Vid framtagande av
nya detaljplaner ska en beräkning göras av eventuell påverkan på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Framtida exploatering
Nedan följer en sammanställning över exploateringar som bedöms påverka trafiknätet,
främst när det gäller struktur och ändrade rörelsemönster. Hänsyn har tagits till dessa
vid framtagande av de förslag till trafiknäten som presenteras i nästa avsnitt.
i

Siemens nya kontor vid korsningen Slottsvägen/Östermalmsvägen. Påverkan på
Slottsvägen och Östermalmsvägen när det gäller biltrafik samt delvis ändrat rörelsemönster för gående och cyklister inom Siemens område.
i Utveckling av stationsområdet enligt förslag i pågående detaljplanearbete. Påverkar utformningen av Finnvedsvägen samt ändrat rörelsemönster för gående
och cyklister i utbytet mellan centrum och verksamheterna inom området. Exploateringen påverkar även kollektivtrafiken genom ändrat terminalläge från
Bergslagstorget till stationsområdet för vissa busslinjer.
i Utveckling av verksamhetsområdet vid KL-industri. Planarbete pågår för handel och kontor istället för som idag endast industri. Främst påverkan genom att
målpunkten blir större för alla trafikslag.
i Ett planarbete för att undersöka möjligheterna för en ny hälsocentral i ett centralt läge utmed Bergslagsvägen har påbörjats. Lokaliseringen påverkar alla trafikslag och främst situationen i centrum. Utryckningsnätet förändras i samband
med denna flytt.
i Nytt bostads- och verksamhetsområde vid Malviken. Ny målpunkt för alla trafikslag etableras.
i Lugnet –planerad ny villabebyggelse, skapar ett behov passage av Norrköpingsvägen för oskyddade.
i Utveckling av verksamhetsområdena vid Norrmalm. Främst påverkan genom
att målpunkten blir större, vilket innebär större volymer bilar och cyklister.
i Komplettering av bebyggelse i Nyhem.
i Dessa presenteras på nästa sida.
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Framtida trafikstruktur
Med anledning av att centrum är utpekat som fotgängarområde slutar föreslaget huvudgatunät för biltrafiken i utkanten. Både öster och väster om centrum bör bilparkeringsplatser finnas för att minska behovet för dem som har centrum som målpunkt att köra
igenom centrum.
För att skapa attraktiva resmöjligheter för innevånarna bör kopplingar mellan de olika
trafikslagen skapas. Det kan vara cykelparkering vid hållplatser eller pendlarparkeringar
för att möjliggöra byte mellan bil och kollektivtrafik. Sådana åtgärder ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft och bidrar därmed positivt till möjligheterna att uppfylla miljömålen och skapa en attraktiv tätort.

Gång- och cykel
Nedanstående förslag på övergripande åtgärder för att öka attraktiviteten för cyklister
och gångare är hämtade bla från Program för gång- och cykelstaden Finspång samt
Förslag till Översiktsplan för Finspångs kommun. De är framtagna för att förbättra de
problemområden som beskrivs i avsnittet nuläge.
i
i
i
i
i
i
i

Det lokala cykelnätet utformas med hänsyn till äldre, barns och funktionshindrade förutsättningar.
Cykelställ vid hållplatser och större målpunkter/allmän platsmark.
Cykelvägsvisning
Förbindelse över Skutbosjön mellan östra och västra Finspång.
Planskild gång- och cykel till Lugnet. Vid val av bro eller tunnel bör hänsyn tas
till dispenstransporterna som passerar området på Norrköpingsvägen.
Nya stråk vid Viggestorpsskolan/i Viggestorp.
Komplettering av belysning på de sträckor på huvudcykelnätet där det saknas.

Nedan följer en prioriterad lista där nya gång- och cykelbanor behövs.
Listan planeras genomföras inom en femårsperiod.
i Östra sidan på Bergslagsbron
i Östermalmsvägen norra sidan mellan Slottsvägen och infarten till Laval.
i Förlängning av banvall till gångbana längs Norrmalmsvägen.
i Norrmalmsvägen östra sidan mellan Östermalmsvägen och anslutningen av 3:an.
i Gronvägen, sträckan mellan Hårstorp och Norrköpingsvägen.
i (Butbro )
i (Sonstorp)
I Sonstorp och Butbro bör det göras åtgärder för att öka trafiksäkerheten och förbättra
möjligheterna att cykla in till centralorten. I Butbro gäller det sträckan mellan korsningen Butbrovägen/Östermalmsvägen och Butbrovägen/väg 51. I Sonstorp är det att iordningställa banvallen och skapa förbindelser mellan bebyggelse och banvallen.
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Det har inte tagits fram några speciellt utpekade skolvägar, de föreslagna åtgärderna
ovan förväntas dock även komma skolbarn till nytta. I Program för gång- och cykelstaden Finspång finns ytterligare förslag på mindre åtgärder i cykelnätet.
När det gäller investeringar i gång- och cykelvägar har vi använt en schablonkostnad på
1 200 kr per löpmeter vilket ger en total investeringsvolym på ca 7 Mkr för de föreslagna gång- och cykelvägarna, punkt 1-5. De övriga punkter har inte kostnadsberäknats i
detta skede.

Shared space
Shared Space är ett etablerat begrepp och har behandlats i flera skrifter från framför allt
Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. Den senaste publikationen gavs ut
av Trafikverket i januari i år och heter Attraktiva stadsrum för alla, Shared Space.
För ett antal av gatorna i centralorten bedöms Shared Space vara tillämpbart. De är de
gator som i bilaga Hastighetsplan redovisas som integrerat frirum och är ett urval av gator i de mest centrala delarna. Nedan beskrivs förutsättningarna och huvudprinciperna
för Shared Space.
Shared Space innebär att en plats är ett gemensamt utrymme för skyddade och oskyddade trafikanter och ska inbjuda till mänsklig vistelse och rörelse i ett stadsrum för alla.
Oskyddade och skyddade trafikanter ska använda platsen på förutbestämda villkor. Shared Space kan regleras med särskilda trafikregler. Utformningsdelar som kantstöd, vägmärken och vägmarkeringar behålls eller ersätts av andra stöd där funktionskraven på
20
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tillgänglighet kräver det. I stadsrummet ska såväl skyddade och oskyddade trafikanter
vistas. Vistelsen kan uppfattas som en samverkan mellan trafikanter. Denna samverkan
är avgörande för hur attraktivt stadsrummet är för olika trafikantgrupper.
Tidiga exempel på Shared Space i Sverige tog inte tillräcklig hänsyn till funktionshindrades, barn och äldres förutsättningar för att använda gaturummet. Detta behandlas i
ovan nämnda skrift och råd och riktlinjer ges för hur utformningen bör vara för att tillgodose även dessa gruppers behov.
Gator utformade som Shared Space omfattar både de platser som endast regleras med
generella trafikregler samt de som regleras med lokala trafikföreskrifter (exv. gångfartsområde). Det som är gemensamt för alla platser är att alla trafikanter endast har tillgång
till en yta.
Några grundläggande utformningsriktlinjer är:
i Särskilda gångytor krävs för att tillgodose behoven från barn, äldre och funktionshindrade.
i Låg hastighet på motorfordon. Om gående och cyklister ska känna sig gynnade
bör hastigheten som högst ligga mellan 15-20 km/h.
i Samstämmighet mellan regler och utformning
i Enkel miljö att förstå, alla som vistas i gaturummet har inte ”trafikutbildning”
Mer detaljerade utformningsråd som kan ligga till grund för kommunens fortsatta arbete
med att skapa goda lösningar enligt Shared Space-principen finns i skriften som nämns
ovan.
Gång- och cykelpassager respektive övergångsställen
De flesta övergångsställen på gator med hastighet över 30 km/h bör hastighetssäkras.
För att skapa ett bra beslutsunderlag för vilka av befintliga övergångsställen som ska
åtgärdas samt hur kommer en översyn genomföras. Detta för att kunna använda de medel som finns tillgängliga på bästa sätt så att de kommer flest invånare till nytta. Åtgärder som kan vara aktuella för att hastighetssäkra befintliga och nya övergångsställen är
förhöjningar, timglashållplatser, chikaner och avsmalningar. Förslag på vilka platser
som ska åtgärdas tas fram i senare skede. Utformningen av övergångsställen görs enligt
framtagna typritningar. Med de medel som idag finns avsatta i driftbudgeten kan ca 20
övergångsställen målas per år.
Ett alternativ till övergångställe är en anordnad passage, det vill säga någon form av
hastighetssäkrad passagepunkt dock utan målning eller skylt. Dessa kan användas där
det inte finns behov för gående att av framkomlighetsskäl ordna ett övergångsställe.
Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd för att de gående ska kunna ta sig över
gatan när det inte naturligt uppkommer en tidslucka mellan bilarna tillräckligt stor för
att de ska kunna passera gatan. Vi har mot bakgrund av detta gjort bedömningen att det
inom föreslagna 30-områden som presenteras i avsnittet hastighetsplan endast på ett få21

TRAFIKPLAN

FINSPÅNG S

T ÄT ORT

tal platser finns behov av övergångsställen. Kommunen kommer därför att vara mycket
restriktiv med att anlägga nya övergångsställen och kommer även överväga att ta bort
redan befintliga.
Hastighetssäkrade passager och övergångsställen anläggs företrädelsevis i punkter där
huvudnät för cykel korsar en huvudgata för biltrafiken. Detta för att på de gatorna är
trafikmängden relativt sett stor och hastighetsanspråken från bilarna högre än på lokalgatorna vilket gör att en eventuell olycka får större konsekvenser. Det kan även finnas
ett antal punkter där gång- och cykelstråk passerar uppsamlingsgator som är aktuella att
åtgärda.
Principutformning gång- och cykelbanor
Här nedan beskrivs en önskad standard på gång- och cykelbanorna i centralorten. På
gator med hastighetsbegränsning som är högre än 30 km/h och huvudgator för bil ska
det vara separata gång- och cykelbanor för övriga gator accepteras cykling i blandtrafik.
De ska vara asfalterade och 3 meter breda. De gång- och cykelvägarna som tillhör huvudcykelnätet ska även vara belysta och vinterväghållas. Dessa gång- och cykelbanor
ska även vara sidoröjda 5-6 meter från vegetation.
För gång- och cykelbanor in mot centralorten är grus en acceptabel nivå, de ska dock
vinterväghållas och vegetation ska vara röjd på motsvarande sätt som ovan. Det är inte
heller nödvändigt att de är belysta.
När det gäller vinterväghållningen ska gång- och cykelbanorna plogas när det är 4 cm
snö och de ska plogas före bilvägarna.
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Ett nytt resecentrum innebär sannolikt att kollektivtrafiken vid Bergslagstorget flyttas
till det nya resecentret. Region-och expressbusstrafik samt landsortstrafiken kommer då
att få resecentret som ändhållplats. Vilket innebär att tätortstrafiken kommer att trafikförsörja tätorten och i viss mån fungera som matartrafik till och från regiontrafiken.
Nytt kollektivtrafikupplägg i Finspångs tätort 2012
En ny tätortslinjestruktur planeras from juni 2012. Ett nytt kollektivtrafikstråk etableras
i tätorten enligt principen ”Tänk spår- Kör buss. Kollektivtrafikstråket utformas med
hög tillgänglighet när det gäller infrastruktur och fordon. Den nya tätortstrafiken trafikeras med ett(1) fordon till och från viktiga servicemålpunkter i tätorten mellan 09:00 och
16:00 M-F i timmesintervall.

Flexbussar
Dessutom etableras för Finspångs kommun helt ny trafikform i två s.k. Flexbussområden. Flexbussarna är öppna för alla och har en mycket hög tillgänglighet både när det
gäller att komma nära där resenären bor och i själva fordonet. Alla resor måste förbeställas. förslagsvis mellan 09:00-16:00 och trafikförsörjer de delar som inte tätortslinjen
klarar och tätortsnära områden som Falla, Torstorp, Nyhem och Lotop.
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Flexbuss

Klassificering av hållplatser i tätorten
För att skapa förutsättningar för en god kollektivtrafik och öka kollektivtrafikens marknadsandelar måste kollektivtrafiken prioriteras avseende framkomlighet och möjlighet
för resenärer att ta sig till och från hållplatser på ett säkert och tillgängligt sätt. För att få
struktur och skapa en metodik i utformandet av busshållplatser kan klassificering av
hållplatser kopplat till resandefrekvens vara ett sätt. Följande indelning kan förslagsvis
användas:
Hållplatskategori
A
B
C

Antal resenärer per dygn
> 50
10-50
<10

Hållplatskategorier
Utrustning

Hållplatstavla,Hållplatsnamn
Tidtabellkasett inkl tidtabell
Väderskydd
Belyst väderskydd
Informationstavla
Riktningsdestination

A
>50

B
10<50

C
<10

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
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Fysisk utformning
Hållplats med plattform
Hplområde skyddat från cykeltrafik
Anslutande gång-cykelväg
Markbeläggning,kontrastmarkering
Taktil markbelägging
Stoppmärke
Skyddsräcke
Papperskorg
Utvändig sittbänk
Allmän belysning
Hållplatsbelysning

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

En inventering enligt ovanstående upplägg bör genomföras för centralorten. När det
gäller framtida typutformning av hållplatser hänvisas till Riktlinjer för en tillgänglig
utemiljö i Finspång. Kostnaderna för nytt linjenät är redan presenterade och beslutade
samt fördelade enligt gällande avtal så de presenteras inte i denna rapport. En mycket
grov uppskattning av kostnad för att åtgärda hållplatser är ca 6.5 Mkr. Mer detaljerade
beräkningar bör göras när inventeringen är genomförd.
Fortsatt arbete för en attraktiv kollektivtrafik
Att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken är ett långsiktigt arbete, det är därför viktigt
att jobba vidare med ett antal åtgärdsområden som bör genomföras parallellt med det
ovan redovisade nya kollektivtrafikupplägget.
i Avgränsa och visualisera kollektivtrafikstråk
i Tillgänglighetsanpassa
i Konkretisera målsättning
i Bygg bort ”flaskhalsar”

Bil
Större delen av nuvarande nät motsvarar kraven som ställs på framtida bilnät, det har
endast föreslagits två förändringar. I förslaget har Kapellvägen klassats ned till lokalgata
och bilisterna får använda Storängsvägen istället. Det är inte önskvärt att ha två parallella stråk så nära varandra med uppsamlingsgata som funktion. På Kapellvägen bör cyklister och gångare bli mer prioriterade än bilister. För att få förståelse och acceptans för
detta krävs förmodligen en ändrad utformning av gatan.
Den andra förändringen är förbifart Viggestorp/Torstorp. I Länstransportplanen som
Östsam ansvarar för finns förbifarten med. I planen redovisas förväntad byggstart under
perioden 2016-2021. En ny sträckning av väg 51 utanför bebyggelsen kommer drastiskt
förändra förutsättningarna för nuvarande sträckning av vägen. Trafiken kommer att
minska vilket ger förbättrad boendemiljö när det gäller buller. Minskad genomfartstrafik
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minskar även vägens barriärverkan och förbättrar förutsättningar för att skapa trafiksäkra och trygga passager för oskyddade.
I dag skapas som nämnts problem i tätorten av de många tunga transporterna till det
centrala industriområdet. I de centrala delarna av tätorten är det svårt och kanske inte
ens önskvärt att ändra utformningen av gatorna för att bättre svara mot den tunga trafikens önskemål. För att minska de negativa effekterna och förbättra för transporterna bör
en ny anslutningsväg från norr studeras. I dagsläget pågår arbete med att förbättra situationen på kort sikt.
Problemen i korsningen Norrköpingsvägen –Slottsvägen bör åtgärdas genom att korsningens utformning ändras samt att nivåskillnaderna minskas. Detta förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten för både gods och personbilar. Det skapar även förutsättningar för att ha en enhetlig hastighet längs stora delar av Norrköpingsvägen genom tätorten, vilket ger en god framkomlighet och ett jämt flöde bidrar till att förbättra luftmiljön.
För att skapa bättre beslutsunderlag för framtida beslut gällande biltrafiknätet bör trafikmätningar utföras kontinuerligt på ett antal gator i tätorten. Förslag på gator är: Vallonvägen, Bergslagsvägen mitt för Lidl, Sundsvägen –Oxhagsvägen, Östermalmsvägen
–Kapellvägen, Norra Storängsvägen –Ängsvägen. Detta både för att kunna se trafikutvecklingen i tätorten och för att anpassa åtgärder mm till nuvarande och prognostiserad
framtida trafikmängd.
Ytterligare ett antal åtgärder presenteras i avsnittet om hastighetsplan då de har bäring
på de skyltade hastigheterna.

Hastigheter
En analys av gatorna i centralorten enligt modellen Rätt fart i staden ger de hastighetsnivåer som redovisas på kartbilden på nästa sida. Bilaga 1 beskriver analysmetoden.
Enligt förslaget behålls alla befintliga 30 km/h utom den på Oxhagsvägen och Fäskogsvägen. Alla bostadsområden får hastighetsbegränsningen 30 km/h. För Vibergaområdet
har valts 40 km/h då det i princip endast rör sig vuxna där. På flertalet av huvudgatorna
föreslås en hastighet på 40 km/h.
Ett avsteg har gjorts från den av modellen föreslagna hastigheten. Det gäller Fäskogsvägen där modellen föreslår 60 km/h men vi väljer 40 km/h på grund av att många barn
passerar. Detta kräver dock att utformningen ändras då gatan idag inte har en utformning som ger bilisten signaler om att 40 km/h är en önskad hastighet. Förslaget redovisas på nästa sida.
Den föreslagna hastigheten 40 km/h på Bergslagsvägen har presenterats för Trafikverket
och de har vid dessa kontakter inte haft något att erinra mot förslaget.
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Åtgärda för att öka förståelsen för hastigheten
Åtgärder krävs på ett antal gator/sträckor för att trafikanterna ska få tydliga signaler vilken hastighet som är lämplig. Detta för att öka förståelsen för vald hastighet och förtydliga sambandet mellan hastighet, utformning av gatan och anspråk från omgivande bebyggelse. Kommunen har även ett mål som säger att vägnätet ska vara utformat så att
skyltad hastighet känns relevant. Nedan följer en lista på gator som behöver åtgärdas för
att uppnå detta:
i
i
i
i
i
i
i

Alla gator i centrum med livsrummet integrerat frirum
Kapellvägen
Östermalmsvägen
Hårstorpsvägen
Storängsvägen vid Storängsskolan
Fäskogsvägen
Ett antal lokalgator som inte har en utformning som är anpassad för 30 km/h

27

TRAFIKPLAN

FINSPÅNG S

T ÄT ORT

Dagens utformning av Slottsvägen stämmer inte överens med vald hastighet. Dock görs
bedömningen att upplevelsen av den kommer förändras i samband med planerad exploatering så att den bättre stämmer överens med hastigheten.
Skäggebyvägen har inte heller en utformning som signalerar 40 km/h, dock finns mycket begränsade möjligheter att ändra utformning på grund av den tunga trafikens behov.

Utryckningsnät
En ny lokalisering av lasarett påverkar utryckningsnätet i övrigt ingen anledning till
några förändringar då det fungerar bra idag. Förmodligen ger lokalisering till centrum
lägre kvalitet än nuvarande läge, detta främst för att vissa transporter behöver gå Bergslagsvägen.

Gods
Dispenstransporter
Åtgärder i korsningen Norrköpingsvägen/Slottsvägen är till fördel även för dispenstransporterna.

Drift
Dagens driftbudget medger inte åtgärder som upprätthåller gatornas tekniska livslängd
utan de försämras år från år. För att plana ut kurvan och bibehålla en normalstandard
skulle budgetmedlen behöva öka till det dubbla. De i trafikplanen föreslagna invester28
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ingarna samt till viss del standardhöjningar kommer att ytterligare öka behovet av medel. De ekonomiska konsekvenserna av denna ambitionsnivå måste därför utredas vidare i nästa skede. De föreslagna åtgärderna ligger i linje med de mål och visioner som
finns i översiktsplanen vilket bör medföra att de är prioriterade i den kommunala budgeten för att skapa ett trivsammare och attraktivare Finspång för invånarna. Vid en jämförelse med jämnstora kommuner kan även konstateras att kommunen i dagsläget lägger
ungefär hälften så mycket medel på drift och underhåll av gator och parker som de
andra kommunerna.

Mobility management
Mobility management (MM) eller påverkansåtgärder kan definieras som mjuka åtgärder
som påverkar resan innan den börjat. Det handlar i första hand om information/kampanjer etc för att påverka allmänhet och företag att resa och transportera varor
på ett hållbart sätt. Målet är att nå ökad kunskap och medvetenhet som resulterar i ändrade färdmedels- och transportval. MM-insatser utgör en förutsättning för att de fysiska
åtgärder som vi gör i vår infrastruktur ska få önskvärd och maximal effekt. Att påverka
människors beteende är ofta ett långsiktigt arbete och bör därför göras processinriktat
hellre än projektinriktat.
För nå framgång i arbetet med mobility management i kommunen krävs att dessa frågor
blir lika viktiga som de tekniska frågorna i planeringen och att en bred samverkan mellan förvaltningar och övriga intressenter etableras.
Här nedan redovisas ett axplock av möjliga åtgärder:
i Kommunal resepolicy
i Information och kampanjer för att marknadsföra kollektivtrafik och cykel
i Utbilda människor i sparsam körning
i Parkeringsavgifter, tider mm som styrmedel
i Utökade möjligheter till distansarbete för kommunanställda
i Verka för bilpooler.
i Informera om förnyelsebara fordonsbränslen
i Styra mot hållbara transporter i upphandlingar
i Samarbete med företag för att minska deras miljöpåverkan och därmed också
deras påverkan på orten.
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Tillgänglighet
Vi har alla behov av att förflytta oss. Tillgänglighet till gator och trafiknät inbegriper
möjligheterna att röra sig fritt och ta sig dit man vill. Såväl upplevelsen av att ha goda
möjligheter att röra sig som man vill eller känslan av ett begränsat rörelsemönster beror
till stor del på hur samhället är organiserat. En kommunal planering, som skapar en anpassad miljö utifrån mål om normalisering och integrering ger förutsättningar för god
tillgänglighet.
Den som har en funktionsnedsättning kan stöta på många hinder i den vardagliga miljön. Tillgänglighet i trafikmiljön innefattar nåbarhet, orienterbarhet, känslan av framkomlighet, överblickbarhet och säkerhet. Kommunen har ett ansvar och ska underlätta
de funktionsnedsattas resor i trafikmiljön genom förbättringar inom såväl infrastruktur
som fordon, anpassa kollektiva färdmedel och hållplatser så att så många som möjligt
kan nyttja dem, underlätta planering och genomförande av en resa genom lättillgänglig
informationsteknologi (IT) och tydlig, genomgående skyltning. Tillgängligheten varierar också mycket på grund av till exempel:
En mer tillgänglig trafikmiljö
Denna uppräkning av åtgärdsförslag utgör på intet sätt en komplett lista utan skall ses
som en inspiration till och förslag på åtgärder som kan öka tillgängligheten till kommunens trafiknät:
i komplettering med barnvagnsramper och handledare i trappor där detta saknas
i komplettering med bänkar längs gångstråk
i skyltar som visar vägen, anger platsnamn och avstånd bör placeras utmed frekvent använda gång- och cykelstråk för ökad orienterbarhet
i utpekade gång- och cykelstråk där tillgänglighetsanpassade åtgärder särskilt prioriterats
i utforma säkra, väl placerade övergångsställen
i beakta risken för allergireaktioner genom att begränsa användningen av växter
med allergiframkallande pollen eller dofter, beakta placeringen av djuranläggningar som kan sprida djurepitel, det vill säga hår, mjäll från djur.

Trygghet
Känslor av otrygghet och obehag är ett växande problem som påverkar människors nyttjande av offentliga miljöer. Upplevd otrygghet och känslor av obehag upplevs framförallt i miljöer med låg mänsklig närvaro, där skalan inte är anpassad efter människan, där
det finns tecken på bristande ansvar och skötsel samt på platser som är svåra att överblicka. Känslan av obehag är individuell och varierar beroende på livssituation och erfarenhet. Hur platser och stråk är kopplade, hur de förhåller sig till varandra och till målpunkter påverkar flödet av människor. Hur befolkad en plats är har stor betydelse för
om vi upplever en plats som trygg respektive otrygg.
Kommunen har ett ansvar för människors trygghet och ska därför:
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undersöka var kompletteringar och förtätningar gör störst nytta
se över och förändra stråks kopplingar och karaktär
se över och förändra platsers avgränsning, koppling och möblering

För att förändringar ska få en positiv effekt är det viktigt att tidigt starta en dialog med
inblandande parter. Detta gäller i synnerhet åtgärder som syftar till att öka den upplevda
tryggheten. Medborgarnas delaktighet och inflytande bidrar till en förståelse av demokratiska processer och hållbar utveckling och är grundläggande för att stärka lokal identitet.
En tryggare trafikmiljö
Denna uppräkning av åtgärdsförslag utgör på intet sätt en komplett lista utan skall ses
som en inspiration till och förslag på åtgärder som kan öka tryggheten i kommunen:
i utveckla en infrastruktur med tydlig hierarki från gator med stora flöden till
mindre gångstigar
i se till att alla platser har en identitet, dvs. alla platser ska kunna beskrivas
i skyltar som visar vägen, anger platsnamn och avstånd bör placeras utmed frekvent använda gång- och cykelstråk för ökad orienterbarhet
i skapa platser med god uppsikt, genom en fysisk utformning som erbjuder god
överblickbarhet samt genom attraktiva, flexibla miljöer som lockar människor
att röra och uppehålla sig i dem vilket ger förutsättningar för social kontroll
i direktsanering vid rapport om klotter och skadegörelse, frekvent skräpplockning
och tömning av papperskorgar, välordnade sopstationer, fungerande och funktionell belysning, vårdade grönytor - väl underhållna och skötta miljöer visar att
någon bryr sig och tar ansvar för platsen
Se också bilaga Riktlinjer
för en trygg och trivsam
utemiljö för utformningsråd
för gång- och cykelvägar,
gång- och cykeltunnlar,
hållplatser, övergångsställen, nivåskillnader –trappor
och ramper, hållplatser,
parkutrustning med mera.
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BILAGA 1

Metoden rätt fart i staden
Som en del av trafikplanen har en analys av stadens gator enligt metoden Rätt fart i staden genomförts.
Sedan den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att skylta hastigheten i steg om 10
km/tim, från 30 km/tim och upp till 120 km/tim. Syftet är att få en bättre anpassning av
hastigheterna i förhållande till de trafikpolitiska målen. Anpassningen av hastighetsbegränsningarna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet baserat på krockvåldsprincipen. Det
ska även bidra till ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna samt minskad
miljöpåverkan.
Kommunen har rätt att besluta om hastighetsgränserna inom tättbebyggt område. Kommunen har också rätt att besluta var gränsen för tättbebyggt område går.
Genom att avväga hastighetsnivån väl kan den valda gränsen medverka till att stadsrummen används på ett sätt som stödjer stadens utveckling. Handboken Rätt fart i staden har tagits fram som ett verktyg för att medverka till att staden får det trafiksystem
den behöver för att utvecklas i avsedd riktning. Handboken är framtagen i samarbete
mellan Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Denna bilaga beskriver
handbokens tillämpning i Finspång kommuns centralort.
Livsrum
Typ av livsrum identifierades för alla homogena gaturum. Livsrummen bedömdes efter
gatans ”väggar och golv”, det vill säga vad som finns utmed gatan och därmed tas stadens utvecklingspotential till vara. Livsrumsmodellen bygger på en prioritering av olika
trafikantintressen och stadsomsorg. Hänsyn tas till de karaktärsdrag som finns och vilken typ av sidoområden gaturummet har. Kalkylbladet i Excel-mallen viktar de olika
anspråken mot varandra och utifrån denna viktning görs en nulägesanalys.
Stadsbyggnadskvaliteterna som ”Rätt fart i staden”tar hänsyn till är:
y
y
y
y
y

Stadens karaktär
Tillgänglighet
Trygghet
Trafiksäkerhet
Miljö och hälsa
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Frirum (F), rum för cyklister, fotgängare och de lekande barnen. I frirummet
ska de oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik,
som i princip inte bör förekomma. Utformningen måste utgå från gåendes och
cyklisters perspektiv och hastighet, vilket innebär detaljrikedom och småskalighet med många möjligheter till möten
mellan människor. Bilfria
områden t.ex. torg, parker, lek- och fritidsområden, avstängda gator, separata
gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är
inte lämplig på dessa platser.

Integrerat frirum (IF), rum där fotgängare och cyklister är prioriterade.
Motorfordon har möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Låg
fart är en förutsättning, liksom prioritet
för fotgängare och cyklister. Väggarna
består ofta av hus med entré mot rummet. Olika typer av aktiviteter känns
naturliga att göra i rummet. Ytorna har
delad funktion. Rummen finns i de finaste delarna av stadens nät, i torgbildningar, i entréområde, centrala offentliga stadsrum m.m.
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Mjuktrafikrum (M), rum som omfattar
större delen av stadens gaturum. Väggarna i rummen utrycker ett anspråk på
kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt
samspela. Biltrafikens ytor begränsas så
långt det går med hänsyn till gatornas
funktion.

Integrerat transportrum (IT), oskyddade trafikanter kan färdas i rummet men
har ringa anspråk på att korsa det. Det
finns också ringa anspråk på vistelse i
rummet. Väggarna vänder sig mot
rummet men har ringa anspråk på det.
Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar mellan de integrerade transportrummen eller andra livsrum. I rummet har oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet i form av
andra trafikanters närvaro men utan att
samspela med dem. Gaturummet har
som regel en transportfunktion.
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Transportrum (T), rum för enbart motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager på ett bekvämt och tryggt sätt
är separerade. Väggarna vänder inte
sina anspråk mot rummet. Transportrummet omgärdas av barriärer, synliga
eller osynliga. Transportrummet har en
renodlad trafikuppgift.
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