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Sammanfattning
Denna trafikutredning omfattar en översyn av dagens vägnät och dess utformning
beträffande framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet i centrala Skutskär. I dagsläget
finns det tre anslutningsvägar till Skutskärs centrum och för att tydliggöra entrén till
centrum har trafiksimuleringar och en SWOT-analys gjorts där Ågatan, mellersta gatan
samt gångfartsområdet har stängts.
Utredningen tittar också på den nya linjedragningen för bussen som kommunen
utreder. Den nya linjedragningen bedöms vara genomförbar och bör inte påverka
restiden för bussresenärerna märkvärt. Hänsyn måste dock tas till den
långtradarparkering som finns på Centrumgatan utanför Preem så att både bussarna
och långtradarna får den bästa framkomligheten. En ny långtradarparkering kan
anläggas invid gatan där två platser med tillhörande manövreringsyta mellan platserna
som skapar utrymme för in-/utfart.
Stängning av Ågatan eller mellersta gatan bedöms inte tydliggöra entrén till Skutskärs
centrum utan medför att trafiken hittar nya körvägar som leder till andra effekter.
Därför är andra åtgärder mer effektiva. Genom att omvandla gångfartsområdet till
gågata kan centrums karaktär förbättras och utrymmet nyttjas för lekplats och park,
vilket möjliggör för mötesplats. För att göra gång- och cykelpassagen utanför
räddningstjänsten mer trafiksäker behöver hastigheterna sänkas. Detta kan göras på
olika sätt, men det effektivaste är med olika fysiska åtgärder.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Skutskär är centralorten i Älvkarleby kommun och har 6000 invånare. Många av dess
invånare pendlar till Gävle för arbete, utbildning och nöjen.1 Skutskär har god
tillgänglighet genom riksväg 76 (Gävlevägen) som går rakt igenom orten och som
bland annat ansluter till E4. Skutskär trafikeras även av Upptåget som stannar på
orten varje timme under dagen och oftare i rusningstrafik.
Skutskärs centrum saknar idag karaktären som mötespunkt, vilket innebär att
medborgarna inte uppehåller sig i längre stunder i centrum. Vägnätets utformning
kring centrum är sådan att Älvkarleby kommun har ett behov av att göra en översyn
av de befintliga trafiklösningarna som finns i Skutskärs centrum.

1.2

Syfte och uppgiftsformulering

Syftet är att göra en översyn av dagens vägnät och utformning, beträffande
framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet.
För att göra detta är uppgiften att ta ett helhetsgrepp för området, skapa förståelse
kring nuläget och ta fram förslag med lösningar till de befintliga trafiklösningarna som
behöver ses över. Trafiksimuleringar har tagits fram för framkomligheten och ligger
som grund för säkerställande av tillgängligheten och säkerheten. Utöver dessa
redogörs ett förslag till ny utformning av gångfartsområdet på Centralgatan.
Genomsyrande fokus i utredningen har varit tillgänglighet, trygghet, säkerhet samt
framkomlighet. Följande frågeställningar har legat som grund:







1.3

Vilken av infarterna av Ågatan och Centrumgatan är lämplig att stänga mot
Gävlevägen för att tydliggöra entrén till centrum?
Hur kan trafiksäkerheten i korsningen mellersta gatan/Gävlevägen förbättras?
Vilka effekter genererar det nya förslaget på kollektivtrafikens linjesträckning?
Långtradare parkerar på Centrumgatan vid Preem. Hur kan en mer ordnad
lösning se ut och hur fungerar detta ihop med bussens nya linjesträckning?
Hur blir påverkan om den del av Centralgatan som idag är gångfartsområde
stängs för biltrafik?
Hur kan trafiksäkerheten säkras för den gång- och cykelpassage som finns
över Gävlevägen vid Ågatan?

Avgränsning och benämning

Denna utredning fokuserar på området kring centrum, inom streckad röd linje, se
Figur 1.

1

Älvkarleby kommun, Kommunfakta
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Figur 1. Avgränsningsområde för Skutskärs centrum.

I trafikutredningen spelar de tre gatorna i centrum med in- och utfart mot Gävlevägen
en stor roll. Figur 2 illustrerar hur dessa gator benämns i denna rapport. Gatan mellan
Centrumgatan och Gävlevägen saknar namn och benämns därför som ”mellersta
gatan”.
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Figur 2. Översiktsbild över hur de tre in- och utfartsgatorna mot Gävlevägen benämns i denna
rapport.

2

Skutskär – struktur och principer

2.1

Gång- och cykelvägnät

Gång- och cykelvägnätet i centrala Skutskär visas i Figur 3. Goda förbindelser finns till
målpunkterna såsom järnvägsstationen och centrum men skulle kunna kompletteras
för att knyta samman orten ytterligare.
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Figur 3. Översikt av gång- och cykelvägnätet i Skutskär. Källa: Diverse kartmaterial

2.2

Kollektivtrafik

Skutskärs centrum trafikeras idag av regionbussarna 501, 502, 504, 510, 518 och 832
vars rutter listas i Tabell 1.
Tabell 1. Listar samtliga regionbussar som stannar vid hållplatsen Skutskärs centrum och dess
rutt.

Regionbussar
Linje
501
502
504

Rutt
Älvkarleby – Skutskär – Furuvik – Gävle
Skutskär – Älvkarleö – Skutskär
Skutskär – Gårdskär – Långsand – Skutskär

510
518
832

Tierp – Skärplinge – Karlholm – Älvkarleby – Skutskär – Gävle
Tierp – Älvkarleby – Skutskär
Skutskär – Skärplinge - Forsmark

Knutpunkten för bussarna ligger i dagsläget på Ågatan bredvid vårdcentralen. Detta
innebär att resenärer som kommer med Upptåget och som ska med buss 501, 502,
510, 518 och 832 måste byta buss i centrum, alternativt promenera till knutpunkten.

Datum: 2018-11-09

Trafikutredning Skutskärs centrum

Sida 8 (46)

RAPPORT
2.3

Bil

Det finns goda förbindelser att ta sig till och från Skutskär med bil. Området kring
centrum medger god tillgänglighet för bil, flera anslutningar finns till Gävlevägen.
Parkering är gratis i hela kommunen och ingen parkeringsskiva krävs.

2.4

Centrum

Skutskär har en karaktär som pendlarort. Detta innebär att många av medborgarna
befinner sig stor del av tiden på annan ort. Därmed har centrums karaktär speglats av
detta och i nuläget finns det inte så många platser för medborgare att vistas på.
Tågstationen ligger inte i direkt anslutning till centrum och det är inte givet att
Centralgatan kring centrum passeras när människor rör sig till och från tågstationen.
Centralgatan kring centrum har omvandlats till gångfartsområde men utformningen för
bilen präglar fortfarande gatan. På båda sidorna om gångfartsområdet finns breda
trottoarer vilket uppmuntrar medborgarna att uppehålla sig på dessa. Figur 4 visar
delar av gångfartsområdet på Centralgatan.

Figur 4. Gångfartsområdet på Centralgatan sett i södergående riktning.

3

Trafikanalys

3.1

Trafikmodellen

En trafikmodell är en förenkling av verkligheten som innehåller vägar, trafikflöden,
vägnätets utformning och punkter som alstrar trafik. TransModeler, som använts i
denna analys, används bland annat av Stockholm stad. TransModeler är ett
amerikanskt program och baseras således på amerikanskt körbeteende. Därav har
anpassade parametrar lästs in som efterliknar det svenska körbeteendet vad gäller
fördelning av trafikslag, fordonsflotta mm. för att modellen ska representera svenska
förhållanden. Trafikmodellen har använts för att undersöka de scenarier som
presenteras i Tabell 2.
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Tabell 2. Visar en översikt över de scenarier som studerats i trafikanalysen.

Scenariobeskrivning
Stängning av infart
Scenario
1
1B
2
2B

3.1.1

Ågatan

Gångfartsområdet
omvandlas till gågata

Mellersta gatan
X
X

X
X
X

X

Förutsättningar

För att kunna modellera efterfrågan för Skutskär behövs trafikmätningar från olika
platser i vägnätet. Trafikmätningarna används som utgångspunkt i modellen för att
erhålla efterfrågan för nuläget. Modellen kalibreras sedan för att överensstämma med
de uppmätta trafikflödena. På så sätt representerar modellen en förenklad bild av
trafiken i nuläget. Vanligast är att modellera förmiddagens eller eftermiddagens
maxtimme eftersom det är maxtimmen som är dimensionerande för vägnätet. För
Skutskär har maxtimmen för eftermiddagen (kl 16-17) modellerats då denna är
dimensionerande i det här fallet.
De trafikmätningar som använts som utgångspunkt för trafikanalysen innehåller
information om årsdygnstrafik (ÅDT), andelar av årsdygnstrafiken som motsvarar
trafiken under maxtimmen, mm. Lokaliseringen av mätpunkterna samt
årsdygnstrafiken vid dessa punkter presenteras i Figur 5 och trafikflödena för
respektive mätpunkt återfinns i Tabell 3.
Som Tabell 3 visar är alla trafikmätningar inte gjorda under samma år. Detta påverkar
analysens kvalitét något då trafikmätningar helst ska vara gjorda under samma år då
det ger en mer korrekt återspegling av verkligheten.
Tabell 3. Trafikflöde per mätpunkt.

Trafikflöden
Mätpunkt
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
─
─

Adress

Centralgatan (norr om Siggebodav.)

ÅDT
2045
1515
1103
314
1230
1250
1116
2320
1073
342
2600

Riksväg 76 Norra

8201

Riksväg 76 Södra

8201

Centrumgatan S (bakom Preem)
Nygatan
Hårstagatan
Tebogatan
Hårstagatan (Fyrklövern)
Ågatan (Orientallivs)
Centrumgatan N (bakom grillköket)
Centralgatan (söder om Lillängsg.)
Lillängsgatan
Siggebodavägen

År/månad
Maxtimme
för
Andel av Flöde EM
ÅDT
(fordon/h) mätning
2018-01
0,118
241
2016-12
0,098
148
2018-04
0,09
99
2018-04
0,112
35
2018-03
0,084
103
2018-04
0,087
109
2018-04
0,106
118
2018-07
0,089
206
2015-12
0,097
104
2016-03
0,103
35
2018-09
0,099
257
2014-01*
0,116
951
0,116

951

2014-01*

*Källa: Vägtrafikflödeskartan, Trafikverket.
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Figur 5. Visar mätpunkterna där trafikmätningar gjorts.

3.2

Nuläge

Vägnätet som inkluderats i modellen samt gällande hastighet på respektive väg visas i
Figur 6. De blå punkterna representerar trafikalstringspunkter vilket är platser där
trafik kommer in och ut ur modellen. Utöver vägarnas ändpunkter utgör också Preem,
Coop-parkeringen samt parkeringen norr om Coop-parkeringen trafikalstringspunkter.
Då mätningarna ger information om det totala trafikflödet på vägen, och inte
trafikflöde per färdriktning, har antagandet gjorts att flödet är lika i båda riktningarna
vid samtliga mätpunkter.

Datum: 2018-11-09

Trafikutredning Skutskärs centrum

Sida 11 (46)

RAPPORT

Figur 6. Visar vägnätet som inkluderats i modellen, gällande hastighet på respektive väg samt
trafikalstringspunkter.

3.2.1

Kalibrering

Efterfrågan för nuläget har tagits fram med hjälp av trafikflödena som presenterats i
Tabell 3. Flödet för maxtimmen vid respektive mätpunkt och riktning har lagts in i
TransModeler varefter en ”Dynamic Traffic Assignment” (DTA) har körts. En DTA går ut
på att simuleringen av maxtimmen körs om och om igen, och för varje
simuleringsomgång jämförs resekostnaden för utdata och indata (denna är främst
baserad på restid). I och med den här processen ”lär sig” varje fordon vilken väg som
är bäst beroende på dess start- och målpunkt. När inget fordon längre kan minska sin
resekostnad genom att välja en annan rutt har jämvikt uppnåtts.
Trafikflödet, i antal fordon per timme, för eftermiddagens maxtimme visas i Figur 7
och Figur 8.
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Figur 7. Visar trafikflödet (fordon/h) under eftermiddagens maxtimme för nuläget.
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Figur 8. Trafikflödet (fordon/h) under eftermiddagens maxtimme för nuläget. Detaljbild.

I Figur 9 visas den genomsnittliga hastigheten på varje länk i nätverket under
eftermiddagens maxtimme. Hastigheten är beräknad per riktning. De länkar där
genomsnittshastigheten är lägre och viss köbildning stundvis uppstår har markerats
med rödare färger. Grön färg representerar högre genomsnittshastigheter.
Gångfartsområdet har markerats med rött då hastighetsbegränsningen där är låg (ca 5
km/h), inte för att det uppstår köer där.
Av Figur 9 framgår också att lägre hastigheter noteras vid samtliga tre utfarter mot
Gävlevägen. Detta är naturligt då trafiken som ska ut på Gävlevägen har väjningsplikt
och måste sakta ned.
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Figur 9. Visar genomsnittlig hastighet per länk och riktning under eftermiddagens maxtimme för
nuläget.
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3.3

Resultat av scenario 1-2

För beräkningarna av scenario 1-2 har kommande hastighetsplan2 använts i modellen,
vilken presenteras i Figur 10. Sedan har in-/utfarterna mot Gävlevägen vid Ågatan och
mellersta gatan tagits bort en och en för respektive scenario och en ny DTA har körts
för varje ny utformning av vägnätet. Fordonen i modellen har då uppdaterat sina
rutter utefter varje scenarios särskilda utformning.

Figur 10. Kommande hastighetsplan för området.

2

Rätt fart i Älvkarleby – Bilagor Hastighetsplan 2011. Bilaga 43, Hastighetsplan Skutskär. Älvkarleby kommun.
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3.3.1

Scenario 1: Stäng in-/utfarten vid Ågatan

I det här scenariot undersöks effekterna av att stänga av in- och utfarten vid Ågatan
mot Gävlevägen. I Figur 11 och Figur 12 visas trafikflödena för det här scenariot.
En skillnad gentemot nuläget är att flödet ökar på infarten vid mellersta gatan i och
med att trafiken norrifrån på Gävlevägen, som är på väg till Coop-parkeringen, nu
väljer denna väg när infarten vid Ågatan är stängd. Även på utfarten vid mellersta
gatan ökar trafikflödet i det här scenariot då större delen av de som kommer ifrån
Coop-parkeringen och ska till Gävlevägen väljer denna utfart.
En ökning av trafikflödet noteras även vid in- och utfart Nygatan samtidigt som flödet
minskar på Hårstagatan och Ågatan i norrgående riktning i detta scenario.
Trafiken flyttar alltså till mellersta gatan, Centralgatan, Centrumgatan samt Nygatan i
det här scenariot. Majoriteten väljer att åka via Centrumgatan och Nygatan, övriga
trafiken sprider ut sig i vägnätet.

Figur 11. Trafikflöden (fordon/h), scenario 1.
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Figur 12. Trafikflöden (fordon/h), scenario 1. Detaljbild.

I hastighetskartan för scenario 1 som presenteras i Figur 13 framgår att den
genomsnittliga hastigheten på Centrumgatans norra del sjunker i jämförelse med
nuläget. Låga hastigheter noteras även vid de två återstående in- och utfarterna mot
Gävlevägen. Detta beror på att kortare köer uppstår då fordon väntar på att kunna
köra ut på Gävlevägen. Dessa köer går dock snabbt över och hinner aldrig etablera sig
speciellt långt.
Genomsnittshastigheten blir också lägre på Gävlevägen i norrgående riktning strax
innan infarterna vid Nygatan och mellersta gatan. Detta beror på att
vänstersvängande trafik saktar ned när de närmar sig korsningen i större utsträckning
i det här scenariot jämfört med nuläget p.g.a. det ökade antalet högersvängande
fordon som kommer till dessa infarter norrifrån på Gävlevägen. Eftersom den
genomsnittliga hastigheten beräknas per riktning och inte per körfält ser det ut som
att hastigheten sjunker även för trafik söderifrån på Gävlevägen som ska fortsätta rakt
fram, vilket dock inte är fallet.
Att ta bort in-/utfart Ågatan leder till att en högre genomsnittshastighet kan hållas på
en större del av Gävlevägen jämfört med nuläget.
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Figur 13. Visar genomsnittlig hastighet per länk och riktning under eftermiddagens maxtimme för
scenario 1.

3.3.2

Scenario 1B: Omvandla gångfartsområdet till gågata

Scenario 1B motsvarar scenario 1 fast med tillägget att gångfartsområdet görs om till
gågata där motortrafik således är förbjuden. Resultatet av detta scenario har visat att
en sådan omvandling har mycket liten påverkan på resten av nätverket. Detta då
trafikflödet på gångfartsområdet är så pass lågt (endast 7 fordon/h) att flödet på
övriga länkar endast ökar med enstaka fordon per timme när gatan omvandlas till
gågata.
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3.3.3

Scenario 2: Stäng in-/utfart vid mellersta gatan

I detta scenario undersöks effekterna av att stänga in- och utfarten vid mellersta
gatan mot Gävlevägen. Trafikflödena för det här scenariot presenteras i Figur 14 och
Figur 15.
Trafiken flyttar till Ågatan, Nygatan, Centrumgatan och Centralgatan. Detta scenario
leder även till ökad trafik på gångfartsområdet. Det förklaras av att det innefattar färre
svängrörelser för trafiken som kommer norrifrån på Gävlevägen att åka Gävlevägen –
Centralgatan – Coop-parkeringen jämfört med att åka Gävlevägen – Ågatan –
Centrumgatan – Coop-parkeringen. Majoriteten (85 %) av trafiken på
gångfartsområdet i det här scenariot kommer norrifrån på Gävlevägen.
Högre flöden noteras även på Centrumgatans norra och södra delar då samtliga fordon
som ska till och från Coop-parkeringen nu kör en längre sträcka på den vägen.
Majoriteten av all trafik som tidigare använt den mellersta in- och utfarten flyttar till
Nygatan (ca 70%) och resterande till Ågatan (ca 30 %).

Figur 14. Trafikflöden (fordon/h), scenario 2.
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Figur 15. Trafikflöden (fordon/h), scenario 2. Detaljbild.

I Figur 16 presenteras hastighetskartan för scenario 2. Den ökade mängd trafik som
passerar på Centrumgatan i och med stängningen av in- och utfarten vid mellersta
gatan resulterar i en något lägre genomsnittshastighet där.
Hastighetskartan visar också att en stängning av in-/utfarten vid mellersta gatan
resulterar i en högre genomsnittlig hastighet på Gävlevägen mellan in-/utfarterna
Ågatan och Nygatan och därmed ett bättre flyt i trafiken på den vägen.
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Figur 16. Visar genomsnittlig hastighet per länk och riktning under eftermiddagens maxtimme för
scenario 2.

3.3.4

Scenario 2B: Omvandla gångfartsområdet till gågata

Scenario 2B motsvarar scenario 2 fast med tillägget att gångfartsområdet görs om till
gågata där motortrafik således är förbjuden.
Resultaten av det här scenariot visar att de ca 40 fordon/h som i scenario 2 körde via
gångfartsgatan nu väljer att åka Gävlevägen – Ågatan – Centrumgatan – Coopparkeringen istället. Detta bekräftas i Figur 17 och Figur 18 som visar trafikflödena för
det här scenariot.
Den trafikökning som detta medför orsakar inga nya köer i nätverket som inte fanns
där i scenario 2. Hastighetskartan för scenario 2B visas i Figur 19.
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Figur 17. Trafikflöden (fordon/h), scenario 2B.
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Figur 18. Trafikflöden (fordon/h), scenario 2B. Detaljbild.
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Figur 19. Visar genomsnittlig hastighet per länk och riktning under eftermiddagens maxtimme för
scenario 2B.

3.4

Slutsats av trafikanalys

Enbart trafikanalysen kan inte avgöra vilken av gatorna som är mest lämplig att
stänga. Andra faktorer måste också tas i beaktning, vilket beskrivs i kapitel 4.
Trafikanalysen ger emellertid en bra utgångspunkt då den visar vart trafiken troligtvis
kommer att förflytta sig om en av in- och utfarterna vid Ågatan eller Mellersta gatan
stängs.
Utifrån trafikanalysen kan konstateras att en stängning av antingen Ågatan eller
Mellersta gatan kommer att leda till ökad trafik på Centralgatan.
Vidare kan det konstateras att en omvandling av gångfartsområdet till gågata har
mycket liten påverkan på resten av nätverket i både scenario 1 och scenario 2.
I samtliga scenarier bildas stundvis köer vid de öppna utfarterna. Samtliga köer
avvecklas dock snabbt och hinner således inte etableras särskilt långt.
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4

Trafikutredning

4.1

Nuläge

Infarterna till Skutskärs centrum går från riksväg 76, Gävlevägen, och som idag är en
tungt trafikerad väg med både leveranstransporter och personbilar. Det finns tre
huvudsakliga infarter till centrum från riksvägen: infarten Gävlevägen/Ågatan (1),
Gävlevägen/Mellersta gatan (2) och infarten Gävlevägen/Nygatan (3), se röd
markering Figur 20.

1

2

3

Figur 20. Huvudsakliga in-/utfarter från riksvägen till Skutskärs centrum.

Infarten mot Ågatan ligger i direkt koppling till hörnet mot räddningstjänsten. Det
ligger även ett övergångsställe strax norr om in-/utfarten där övergångsstället ansluter
direkt från räddningstjänstens utfart, österut över riksvägen och mot
rekreationsområdet, se Figur 21.
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Figur 21. Övergångsstället vid räddningstjänstens utfart.

Den mellersta gatan ligger mellan Musses bilar, som ligger på västra sidan av in/utfarten, och Preem-macken, som ligger på östra sidan av in-/utfarten. På grund av
det staket som står längst med riksvägen inom samma fastighet som Musses bilar har
det resulterat i att fordon ställs upp längs staketet. Detta i sin tur har givit till följd att
fordon som ska svänga ut på riksvägen har svårt att se om mötande bilar kommer
norrifrån, se röd markering i Figur 22. Fordon som ska ut måste rulla ut en liten bit på
riksvägen för att ordentligt kunna se om mötande bilar kommer vilket är ett
trafiksäkerhetsproblem eftersom det ökar risken för kollision.

Figur 22. Bilar inom det rödmarkerade området skymmer sikten för förare som ska ut på
riksvägen.

Nygatan, som är den södra in-/utfarten, ligger placerad söder om Preem-macken. Den
utfarten används främst för de som bor i bostadsområdet söder om centrum, de som
ska till tågstationen och de transporter som ska tanka på Preem.

4.2

Framtida planer för centrumområdet

Kommunen planerar idag att förtäta centrum bl.a. genom att bygga fler bostäder och
möjliggöra för verksamheter öster om Gävlevägen mot Bodaån, samt öster om
Bodaån. Totalt tre detaljplaner planeras. Den detaljplan, DP1, som ligger i närmast
anslutning till denna trafikutrednings område mittemot Räddningstjänsten, föreslår 40
nya bostäder där småskalig servering eller handel är möjlig.
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4.3

Infarter till centrum

4.3.1

SWOT-analys

Vägen in till Skutskärs centrum är idag otydlig. I syfte för att tydliggöra entrén önskar
kommunen att stänga en av in-/utfarterna Ågatan (1) eller mellersta gatan (2).
Effekterna av att stänga en av in-/utfarterna analyserades i en SWOT-analys.
Analysens syfte var att kartlägga styrkor (strengths), svagheter (weaknesses),
möjligheter (opportunities) och hot (threats) för respektive in/-utfart. Analysen
genomfördes ur ett trafikflödesperspektiv med avseende på:




4.3.1.1

Säkerhet för gång- och cykeltrafikanter
Varuleveranser
Besökare till centrum/handel
Trafik i övrigt (bussar, transporter vid Preem)
Resultat av att stänga infarten mot Ågatan

Att stänga infarten mot Ågatan kan innebära en förbättrad koppling mot
rekreationsområdet och det nya detaljplaneområdet. Ågatan används av fordon som
kör leveranser till lastintagen och butikerna i centrum. För den nya dragningen av
busslinjen innebär det att framkomligheten blir bättre eftersom sträckan får färre
konfliktpunkter. I förlängningen kan en stängning av Ågatans anslutning innebära att
kopplingen mellan centrum och rekreationsområdet samt det nya detaljplaneområdet
blir bättre. Detta då möjligheten finns att flytta övergångsstället vid räddningstjänsten
ett par meter söderut vilket gör det möjligt att utforma passagen bättre.
Stängning av Ågatan kan även innebära att Centrumgatan, Centralgatan på sträckan
mellan Ågatan-Vallvägen samt mellersta gatan får högre trafikbelastning. Ytterligare
konsekvenser är att framkomligheten för buss och transporter blir sämre. Även
framkomligheten till centrum riskeras också att försämras. Om Ågatan stängs riskerar
hastigheterna bli höga vid övergångsstället utanför räddningstjänsten eftersom inga
bilar svänger in på Ågatan. Utryckningsvägen mot västra delen av centrum blir längre
för räddningstjänsten och vägvalet till bl.a. kommunhus, bibliotek och vårdcentral blir
otydligare. Detta kan i sin tur leda till att centrum blir svagare p.g.a försämrad
tillgänglighet och att handeln på Preem minskar.
Det sammanfattade resultatet av att stänga infarten mot Ågatan visas i Tabell 4.
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Tabell 4. Resultat av SWOT-analys för att stänga Ågatan.

STYRKOR


Bättre gångstråk mot
rekreationsområdet och nya
detaljplaneområdet



Ingen viktig målpunkt till utfarten



Bättre framkomlighet för bussen vid
Ågatan

SVAGHETER


Mer trafik på Centrumgatan



Mer trafik på Centralgatan (Ågatan –
Vallvägen)



Korsningen mellersta
gatan/Gävlevägen blir mer belastad



Korsningen Centrumgatan/Coopparkeringen blir mer belastad
- sämre framkomlighet för buss
och varuleveranser



Tillgängligheten till centrum blir
sämre



Räddningstjänsten får längre
utryckningsväg till västra delen av
centrum



Otydligare vägval till vårdcentral,
kommunhus, bibliotek

MÖJLIGHETER


4.3.1.2

Kan förbättra kopplingen mellan
centrum och rekreationsområdet
samt detaljplaneområdet

HOT


Centrum kan försvagas p.g.a.
försämrad tillgänglighet



Högre hastigheter förbi
övergångsstället på Gävlevägen då
ingen svängande trafik saktar ner.



Färre som handlar på Preem

Resultat av att stänga mellersta gatan

Att stänga mellersta gatan kan leda till förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet
eftersom korsningen vid utfarten från Coop-parkeringen blir tydligare.
Trafiksäkerheten ökar också i samband med att Centrumgatan endast får
trevägskorsningar. Räddningstjänsten bibehåller god tillgänglighet till centrum och
vägvalet mot kommunhus, bibliotek och vårdcentral blir tydlig. Siktproblemet vid
mellersta gatan försvinner i samband med stängningen. Detta i sin tur kan leda till att
flera olika stråk kan kopplas ihop och därmed finns större frihet och möjlighet att
ändra Centrumgatans karaktär.
Att stänga infarten kan även innebära mer trafik på Centralgatan via infarten på
Ågatan. Detta i sin tur kommer att påverka att tillgängligheten för skogsbilar att ta sig
fram Ågatan-Centrumgatan. Transporter får en längre körsträcka för att komma åt
Preem-macken. Det blir sämre koppling mellan Coop-parkeringen och Gävlevägen,
vilket i sin tur kan påverka varuleveranserna. Idag har gång- och cykelstråket mellan
centrum och rekreationsområdet dålig koppling. I och med en ökad trafik vid in/utfarten på Ågatan riskerar kopplingen att försämras.
Detta kan i sin tur leda till att färre går eller cyklar mellan rekreationsområdet och
centrum. Även Coops handel kan påverkas negativt och för att komma åt Coop kan
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fler välja att åka via gångfartsområdet. I trafikanalysen visar på en marginell
minskning vid infarten till Coop-parkeringen. Dock ökar flödet på gångfartsgatan i då
mellersta gatan stängs vilket kan innebära att fler åker till Coop-parkeringen via
gångfartsområdet och inte nödvändigtvis att Coop får färre handlare. Om mellersta
gatan stängs blir Centrumgatan en raksträcka vilket innebär att hastigheterna på
gatan riskerar att öka.
Tabell 5. Resultat av SWOT-analys för att stänga mellersta gatan.

STYRKOR

SVAGHETER

•

Tydligare korsning vid utfart från
Coop-parkeringen vilket förbättrar
trafiksäkerheten och tillgängligheten

•

Kopplingen mot parkeringen vid
Coop från Gävlevägen blir otydlig
- varuleveranser kan påverkas

•

Centrumgatan blir mer trafiksäker
p.g.a. alla trevägskorsningar

•

•

Räddningstjänsten har fortsatt god
tillgänglighet

•

Tydligt vägval mot kommunhus,
bibliotek och vårdcentral

Lastbilar har längre rundkörning för
att komma åt Preem (köra runt för
att tanka/vila). Sämre tillgänglighet
för skogsbilar att komma fram i
korsningen Ågatan-Centrumgatan

•

GC-stråk mellan centrum och
rekreationsområdet har en fortsatt
dålig koppling, ev. kommer få en
sämre koppling p.g.a. ökad trafik vid
infart Ågatan

•

Tillgängligheten till centrum blir
sämre för bilister

•

Mer trafik på Centralgatan (Ågatan –
Gävlevägen)

•

Färre kommer gå/cykla mellan
centrum och rekreationsområdet

•

Kan leda till att färre handlar på
Coop (?)

•

Hastigheten på Centrumgatan kan
öka

•

Fler kan välja gångfartsområdet för
att komma till Coop.

•

Problemet med begränsad sikt till
Gävlevägen vid utfarten försvinner

MÖJLIGHETER
•

4.3.2

Större möjlighet att ändra
Centrumgatans karaktär
- ger ytterligare möjligheter att
koppla ihop stråk

HOT

Åtgärdsförslag

Gemensamma åtgärder för både scenario 1 och 2 är att västra sidan av Centrumgatan
bör kompletteras med en gång- och cykelväg för att oskyddade trafikanter ska kunna
ta sig runt i området på ett säkert sätt. Figur 23 visar en illustrationsbild från
Enköpingsvägen i Solna stad som kan användas som inspiration. För att bidra till ett
trevligare område att vistas i kan trädplantering längst den västra sidan av
Centrumgatan dela upp de stora och ödsliga asfaltsytorna. Detta tydliggör
Centrumgatan och dess funktion samt skapar en mer stadsmässig miljö.
Beroende på kommunens framtida planering kan även områdena mellan riksväg 76
och Centrumgatan i förlängningen nyttjas till annat där befintliga verksamheter ersätts
med exempelvis bostäder med verksamheter i bottenvåningen.
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Figur 23. Illustrationsbild på Enköpingsvägen i Solna. Källa: Solna stad

4.3.3

Resultat med avseende på tydligare entré till centrum

Efter genomförd SWOT-analys bedöms inget av alternativen tydliggöra entrén till
centrum. Båda alternativen innebär att trafiken tar andra körvägar vilket medför
effekter på andra ställen inom området, men inget i analysen pekar på att tydligheten
förstärks genom att stänga någon av in-/utfarterna. Bedömningen är att andra typer
av åtgärder är mer effektiva ur den aspekten, se kapitel 6.

4.4

Linjenät kring centrum

Rutten som bussarna använder kring centrum går i dagsläget i huvudsak via Ågatan
och Hårstagatan men en del linjer går via andra rutter, samtliga visas i Tabell 6.
Tabell 6. Visar rutterna i centrala Skutskär för samtliga busslinjer. Källa: KTF UL

Busslinjernas rutter
Linje
501

Datum: 2018-11-09

Körväg i centrala Skutskär
Ågatan – Hårstagatan – Nygatan – Resecentrum – Nygatan –
Centralgatan
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502

Ågatan - Hårstagatan – Nygatan – Centralgatan

504

Centralgatan – Ågatan - Hårstagatan – Nygatan – Resecentrum –
Nygatan – Centralgatan

510

Centralgatan - Ågatan - Hårstagatan – Nygatan – Centralgatan
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518

Ågatan - Hårstagatan – Nygatan – Centralgatan

832

Ågatan – Gävlevägen – mellersta gatan – Centrumgatan –
Nygatan – Centralgatan

Kommunen planerar för en ny bussterminal och byteshållplats vid Resecentrum vid
järnvägsstationen. Den befintliga byteshållplatsen på Ågatan kommer då att upphöra
och ersättas av en ny hållplats på Centralgatan i höjd med kommunhuset, vilket visas i
Figur 24.
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X

Figur 24. Visar den huvudsakliga befintliga sträckningen i rött och den nya föreslagna
sträckningen i blått.

Den nya linjesträckningen bedöms vara genomförbar förutsatt att
långtradarparkeringen inte begränsar framkomligheten för bussarna. Om
långtradarparkering anläggs på gräsytan tas inget gaturum i anspråk och gatans bredd
utgör inget hinder för möte mellan två bussar. Regionbuss 504 åker för närvarande
redan den blåa rutten. Om långtradarparkeringen anläggs på gatuytan blir det svårare
för två bussar att mötas i korsningen då bussen på Centrumgatan kan behöva stanna
för nära korsningen att den mötande bussen får problem att svänga in på
Centrumgatan. Se mer om detta i kapitel 4.6.
Den nya bussterminalen vid Upptåget ger ökad tillgänglighet för tågresenärer som ska
byta till buss. Den nya busshållplatsen vid Centralgatan bedöms ligga så pass nära den
befintliga att de som använder hållplatsen vid Skutskärs centrum inte bör påverkas i
en större omfattning. Den nya byteshållplatsen möjliggör även för byggas helt
tillgänglighetsanpassad. Samtliga linjer utom 504 påverkas av det nya linjeförslaget.
Den föreslagna rutten kan upplevas som längre ur den psykologiska aspekten i och
med att resvägen blir längre. Den nya rutten via Centrumgatan beräknas ha en längre
restid på 50 sek än via Hårstagatan. 50 sek gäller för en buss, i en riktning. För att
erhålla differensen i restid för den nya rutten har även korsningsfördröjningar beaktas.
Antagandet har även gjorts att ingen hållplats anläggs mellan Resecentrum och nya
byteshållplatsen. En konsekvens kan vara att KTF UL behöver lägga till en extra minut
i planeringen av sina tidtabeller så att det stämmer med andra bussar, Upptåget mm.
Dagens vägnät inbjuder inte till alternativa rutter som skulle vara bättre än det nya
förslaget.

4.5

Långtradarparkering på Centrumgatan

4.5.1

Förutsättningar

Idag parkerar tunga fordon på den södra delen av Centrumgatan utanför Preem, som
ligger på den östra sidan av Centrumgatan. Parkeringen sker utmed vägkanten, se
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Figur 25 och Figur 26. Det finns idag inga vägmärken för parkering av transporter men
eftersom det inte heller finns skyltning om förbud mot parkering ställer transporterna
sig där. Dagens lösning påverkar övriga fordon som vistas i området genom en
försämrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och sikt eftersom lastbilarna blockerar det
södergående körfältet. Detta påverkar trafiksituationen negativt vid möten i
korsningen mot Nygatan och infarten till Preem.

Figur 25. Fordon står parkerad utmed vägkanten mittemot Preem.

Figur 26. Parkerat fordon skapar problem med sikt och möte med andra fordon i korsningen mot
Nygatan och infarten till Preem.

4.5.2

Analys och åtgärdsförslag

Området saknar idag tydliga parkeringsplatser, vilket resulterar i att transporter
parkerar helt fritt längst gatan där det finns plats. Genom att anlägga
parkeringsplatser kan problemet avhjälpas eftersom fordonen flyttas bort från
vägbanan. Körspårsanalyser visar att två parkeringsplatser för lastbilar med släp
(beteckning Lmod har använts) får plats tillsammans med en manövreringsyta mellan
platserna som skapar utrymme för in-/utfart, se Figur 27.
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Figur 27. Parkering med manövreringsyta för in-/utfart.

Oavsett om parkeringen är tom eller om det står ett fordon parkerat på den främre
eller bakre parkeringsfickan finns det tillräckligt med plats för att svänga in eller ut ur
parkeringen, se Figur 28, Figur 29 och Figur 30. Parkeringen kan även utrustas med
vägmärken för att hjälpa förarna att tydliggöra och visa var de kan ställa sig samt
svänga in/ut. För att transporterna inte ska ställa sig på svepytorna bör parkeringen
kompletteras med skylt C35 (förbud mot att parkera) vid dessa. På
uppställningsplatserna bör E19 (parkering) skyltas för att markera ut var transporterna
kan stå. Gatubelysningen som finns idag måste flyttas in västerut.
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Figur 28. När ingen transport redan står på parkeringsplatserna kan transport köra in och ställa
sig samt köra ut.

Figur 29. När en transport står parkerad på den norra parkeringsfickan kan ett fordon ställa sig
framför samt köra ut.
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Figur 30. När en transport står parkerad på den södra parkeringsfickan kan ett fordon ställa sig
bakom samt köra ut.

4.6

Möte i korsning för buss

4.6.1

Förutsättningar, analys och resultat

I syfte att säkra ny dragning av busslinje genom centrum (se kapitel 4.4) har möte
mellan två bussar i korsningen Centrumgatan/Nygatan analyserats genom
körspårsanalys (beteckning BB har använts). Utredning visar att korsningen tillåter
möte mellan två bussar men eftersom svängutrymmet är smalt bör en väjningslinje
markeras ut på Centrumgatan innan korsningen med Nygatan. Väjningslinjen bör ligga
innan gång- och cykelpassagen, se Figur 31.
Utredningen visar även att sikten inte försämras trots att en transport tankar vid
Preem.
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Figur 31. Möte i korsning är möjligt men en väjningslinje som kompletteras med ett vägmärke
kan förhindra trånga svängar.

4.7

Stängning av gångfartsområdet på Centralgatan för
biltrafik

Kommunen utreder frågan att stänga gångfartsområdet helt för biltrafik. Gatan
bedöms inte ha någon ren genomfartstrafik, utan de som använder den är bilister med
centrum som målpunkt eller bor där. Då det finns flera andra goda möjligheter att
parkera nära centrum bör bilister med särskilda behov fortfarande ha en god möjlighet
att hitta parkeringsplatser i det fall att gatan stängs. Enligt Boverkets regler för
tillgänglighet3 om anläggande av parkeringsplatser för rörelsehindrade ska plats för
angöring och parkeringsplats för rörelsehindrade ordnas inom 25 meters gångavstånd
från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetsplatser och
bostadshus. Detta kan uppnås genom att reservera parkeringsplatser på Tebogatan
och på parkeringen vid Centralgatan/Ågatan för dessa ändamål. Utöver detta bör
platser reserveras på Coop-parkeringen. Cirklarna i Figur 32 har radien 25 och 100
meter från gångfartsgatan för att visa avstånden i centrum. Detta innebär också att
3
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övriga bilister samt boende har goda möjligheter att hitta alternativa parkeringsplatser
inom 100 meters avstånd. En stängning av gångfartsområdet ger en mycket god
trafiksäkerhet för gående och cyklister då dessa helt separeras från bilarna. Handeln
på östra sidan får sina varuleveranser via Centrumgatan och påverkas därför inte om
gångfartsområdet stängs av. Handeln på västra sidan har möjlighet att få sina
leveranser via parkeringen på Tebogatan. Om varuleveranser fortfarande behöver
tillgång till gångfartsområdet finns det möjlighet för detta i det förslag som tagits fram
i kapitel 4.8.
Sett ur det psykologiska perspektivet kan vanebesökare till centrum och handeln
uppleva en stängning av gångfartsområdet som något negativt. Detta då de tidigare
kunnat parkera precis utanför sin målpunkt om denna varit vid gångfartsområdet. Då
parkeringsplatserna på gångfartsområdet inte är allt för många till antalet antas ändå
att de flesta som ska besöka Coop parkerar vid Coop-parkeringen. Genom möjligheten
att parkera på Tebogatan och på parkeringen vid Ågatan ovanför MM/Swedbank
erbjuds ändå rimliga alternativa parkeringar inom kort avstånd. De alternativa
möjligheterna till att parkera kan vägvisas om detta inte framgår tydligt.
Genom att stänga gångfartsområdet helt för trafik finns möjligheten att göra om
centrums karaktär till en plats där medborgarna vill uppehålla sig.

Figur 32. Visar bufferzoner med radien 25m (gula) och 100m (gröna) för att illustrera avståndet
till alternativa parkeringar då möjligheten att parkera på gångfartsområdet försvinner.
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4.8

Omvandling av centrums karaktär

I syfte att utforma ett helhetsgrepp för centrum i Skutskär har förslag framtagits på
hur Centralgatan kan omvandlas till en parkmiljö. Kommunens önskemål var lekytor,
något skulpturlikt samt i helhet ett öppet och tillgängligt område med grönska och
sittytor.

4.8.1

Nuläge

Centralgatan vid centrum är idag ett enkelriktat gångfartsområde med en gata som
bilar parkerar längs med. På båda sidor om gatan finns gångstråk med tilliggande
butiker/verksamheter. Med undantag från två alléer är platsen grå och kal. Det samlas
en del människor utanför Coop men Centralgatan är inte en mötesplats för invånarna i
Skutskär, vilket skulle vara önskvärt. Det finns även en nykonstruerad park mittemot
Coop med stora gröna ytor.

4.8.2

Förslag på utformning

Målet med utformningen är att skapa ett sammanhängande område från den
nuvarande parken till Centralgatans början. Ett sätt att uppnå detta är att få de gröna
ytorna från parken att vara ett återkommande koncept längst med hela gatan. Bänkar,
träd och växtlighet, lekplatsutrustning samt en yta för konst är exempel på objekt som
kan skapa en attraktiv park. För att skapa en trygg miljö för besökarna är ett förslag
att den befintliga vägen tas bort. Detta gör att fotgängarna får prioritet och kan
utnyttja hela platsen. De transporter som behöver angöra byggnaderna på västra
sidan om Centralgatan kan använda gågatan. Fordonen kan sedan köra ut på
parkeringen vid Tebogatan, denna lösning är inte tänkt som genomfart utan endast vid
behov.
Den ”övre” delen av parken kan utformas på olika sätt, fyra alternativ har tagits fram,
vilka redovisas separat från denna trafikutredning. Det bestående är grönska och
sittplatser samt en nedsänkt gräsyta som kan användas till aktiviteter oavsett årstid,
fotboll/picknick på sommaren och skridskor på vintern. Att skap en målpunkt i centrum
bör öka besökande till centrum/handel, men detta behöver utredas vidare. De fyra
alternativen berör olika grad av upphöjning och utformning av trappor och ramper.
Figur 33 illustrerar översiktligt ett förslag på hur gångfartsområdet kan omvandlas för
att skapa en målpunkt/mötesplats i centrum.
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Figur 33. Visar föreslagen utformning för omvandlingen av centrum.
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5

Trafiksäkerhet

5.1

Nuläge

En analys av trafikolyckssituationen har gjorts genom ett uttag ur den rikstäckande
trafikolycksdatabasen STRADA. Under en tioårsperiod, september 2008 - augusti
2018, har det inträffat 11 trafikolyckor med personskador i området som redovisas i
Figur 34.

Figur 34. Trafikolyckor inom ett område runt Skutskärs centrum. Källa: STRADA,
Transportstyrelsen.

Av dessa var 4 singelolyckor där två gående, en cyklist och en mopedist blev skadade.
Orsakerna var varierande som isbelagda ytor, för hög hastighet i förhållande till
väglaget och ojämnheter i beläggningen.
Korsningen Ågatan - Gävlevägen har varit den mest olycksdrabbade platsen. Där har
det inträffat 3 stycken trafikolyckor med personskador. Dessa har varit en gående som
blivit påkörd på övergångsstället, en vänstersvängande bil på Gävlevägen som
kolliderat med ett fordon som kommit i motsatt färdriktning och en kollision mellan en
moped och en personbil i korsningen.
I korsningen Nygatan – Gävlevägen har en motorcyklist omkommit då en bilist gjorde
en vänstersväng framför motorcyklisten som kom i motsatt körriktning.
Två olyckor har inträffat då motorfordon kört ut från parkeringsplatser, dels mot
Centrumgatan och dels mot Hårstagatan och där kolliderat med ett annat
motorfordon.
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Slutligen blev två gående påbackade av en personbil som backade ut från en
parkeringsficka i närheten av Handelsbanken på Centralgatan.

5.2

Otydlig korsning på Centrumgatan

Korsningen mellan Centrumgatan – Coop-parkeringen och anslutningen till Gävlevägen
(mellersta gatan) är svåröverblickbar. Anledningen är främst det stora antalet
anslutningar till Centrumgatan som förekommer på en kort sträcka. En illustration av
konfliktpunkterna i korsningen synliggör denna problematik. En fyrvägskorsning har
betydligt fler konfliktpunkter, se Figur 35, än en trevägskorsning, 32 mot 9.

Figur 35. Konfliktpunkter i korsningen Centrumgatan – Coop-parkeringen – mellersta gatan,
nuvarande situation.

I Figur 36, visas en situation då den mellersta gatans anslutning stängs av mot
Gävlevägen. Intrycket är att gatumiljön blir lättare att tolka för trafikanterna, men
som nämnts tidigare i denna rapport innebär det andra aspekter som att
orienterbarheten till Coop-parkeringen från Gävlevägen minskar.
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Figur 36. Konfliktpunkter i korsningen Centrumgatan – Coop-parkeringen – mellersta gatan,
alternativ med stängd anslutning mot Gävlevägen.

För att behålla en enkel och lättorienterad anslutning till Coop-parkeringen från
Gävlevägen kan en enkelriktning av den mellersta gatan göras så att enbart trafik in
mot Coop-parkeringen tillåts. Då elimineras även de siktproblem som uppstått på
grund av den verksamhet som finns på fastighetsmarken norr om mellersta gatans
anslutning till Gävlevägen.

5.3

Passage över Gävlevägen för fotgängare och cyklister

Idag finns en gångbana längs den norra sidan av Ågatan som leder till ett
övergångsställe över Gävlevägen. Kommunen vill åstadkomma en säkrare och
tryggare passage över vägen för gående och cyklister än idag.
Det har inte gjorts någon studie av väjningsbeteendena för bilister mot gående på
övergångsstället. Vid platsbesöket samt i dialog med kommunen var dock intrycket att
få bilister lämnade företräde för gående. Förklaringarna till detta kan vara att
Gävlevägen har karaktären av en landsväg, med bebyggelsen en bra bit från vägen.
Karaktären på vägen och omgivningarna kan innebära att hastigheterna blir högre än
om bebyggelsen ligger närmare vägen.

Datum: 2018-11-09

Trafikutredning Skutskärs centrum

Sida 45 (46)

RAPPORT
Fordonens hastigheter och typ av fordon på vägen är några avgörande faktorer för hur
väjningsbeteendet är vid ett övergångsställe. Vid lägre hastigheter finns det möjlighet
till ögonkontakt mellan fordonsförare och gående som vill gå över. Ett tungt fordon har
en längre bromssträcka och accelerationssträcka än en personbil vilket kan bidra till
att benägenheten att lämna gående företräde minskar. Detta gäller särskilt om det är
långt mellan de punkter där lägre hastigheter förekommer som övergångsställen,
korsningar med väjningsplikt eller stopplikt m.m.
Avgörande för väjningsbeteendet och trafiksäkerheten är att få ned hastigheterna vid
övergångsstället. Detta kan uppnås genom avsmalningar, sidoförskjutningar, väggupp,
cirkulationsplatser etc. På den aktuella platsen är en cirkulationsplats ett förslag som
skulle förbättra väjningsbeteendet vid övergångsstället. Den måste dimensioneras för
timmerbilar, Ls, vilket kan medföra att den yta som krävs för en cirkulationsplats
kommer att inkräkta på området för den föreslagna detaljplanen för Siggeboda 3:3
m.fl. (Bodaån DP1) Skutskär, öster om Gävlevägen.

6

Slutsats

Det är många faktorer som påverkar vilken anslutning som är lämpligast att stänga,
därför bör en djupare utredning göras. Kommunens framtida planer för
centrumområdet kan avgöra frågan om vilken in-/utfart som bör stängas. Den
föreslagna linjenätsförändringen bedöms vara den bästa utifrån dagens vägnät. I
kombination med detta bör parkering för långtradare flyttas till gräsytan för att säkra
bussens framkomlighet. En stängning av gångfartsområdet till gågata bedöms
förbättra centrums karaktär och möjliggöra för mötesplats. Korsningen mellersta
gatan/Centrumgatan kan förbättras genom att enkelrikta mellersta gatan för att på så
sätt minska antalet konfliktpunkter samt avhjälpa siktproblemet. Avgörande för att
skapa mer trafiksäkert övergångsställe vid räddningstjänsten på Gävlevägen är att få
ner hastigheterna. Detta kan avhjälpas med olika fysiska åtgärder.

6.1

Fortsatt arbete

Förslag på arbeten för att utveckla centrum ytterligare:









Ett nytt scenario där gångfartsområdet blir gågata och mellersta gatan
enkelriktas.
Utreda cirkulationsplats i korsning Ågatan/Gävlevägen. En cirkulationsplats
i denna korsning ökar trafiksäkerheten och troligen tydligheten till
centrum.
Utveckla förslag till park/lekplatsmiljö på Centralgatan vid centrum med
syfte att öka målpunkter för människor att vistas i centrum och därmed
tydligheten. Förslagsvis med en inledande medborgadialog med
butiksägare, boende och övriga intressenter i kommunen.
En fördjupad analys av att stänga gångfartsområdet för biltrafik, påverkan
på besök till handel och service.
Utveckla förslag till omdaning av Centrumgatan att bli mer stadslik.
Eventuell fördjupad utredning av kollektivtrafiknätet i och med den nya
rutten för bussarna.
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