Frågor och svar
Resultat
Vad är huvudsyftet med åtgärderna?
Huvudsyftena med åtgärderna är en kombination av att förbättra framkomligheten för alla
trafikslag samt att öka trafiksäkerheten och därmed minska olyckor på våra vägar. Som en
följd av åtgärderna ser vi även att de kan leda till att trafiken på vägarna minskar, i och med
att kollektiva transportmedel främjas och att vi som Skövdebor ändrar våra vanor. Ökad
framkomlighet är det mest prioriterade syftet med åtgärderna.

Vad kommer bli de övergripande resultaten av alla satsningar?
Projekten kommer resultera i en bättre framkomlighet för alla trafikslag i kommunen. Detta
kommer göra att Skövde kan fortsätta att utvecklas som ett regionalt nav, vilket är viktigt
för hela Skaraborg.

Hur mycket snabbare kommer jag kunna ta mig från A till B?
Det varierar från sträcka till sträcka och är svårt att säga exakt. Det som går att konstatera
är att det kommer vara bättre framkomlighet överlag när åtgärderna är klara.

Hur vet ni att dessa åtgärder kommer ha rätt effekt?
Utifrån vår erfarenhet av de korsningar som vi har byggt om har det gett den effekt som vi
sett i våra simuleringar. Detta gör oss trygga i att övriga åtgärder kommer att ha önskad
effekt.

Är alla trafikprojekt klara 2023?
Ett trafiksystem blir aldrig klart, utan måste hela tiden anpassas efter den utveckling som
sker. Vi ser dock att den ombyggnation som sker just nu är som störst fram till 2023. Det
hänger också mycket på hur projekten framskrider.

Vad händer med trafiken i framtiden?
Med de åtgärder som är planerade kommer vi ha bättre framkomlighet i vårt trafiksystem
än vad vi har idag. Exakt hur vi kommer transportera oss i framtiden är dock osäkert och
utveckling inom mobilitetsområdet sker väldigt fort, vilket kan påverka vårt trafiksystem
framöver.

Processer och förarbete
Varför måste ni bygga om vägnätet?
Det finns flera anledningar till detta. Skövde växer, både som boendeort, men även som
inpendlingsort i och med att kommunen får ökad betydelse för hela Skaraborgsregionen.
Uppskattningar visar att om vi utgår från år 2010 (då Skövde kommun hade cirka 51 400
invånare och cirka 10 400 inpendlare) kommer vi fram till 2025 ha en befolkningsökning på
20 procent (61 800 invånare) och en inpendlingsökning med cirka 40 procent (14 500
personer). Detta ställer höga krav på vårt framtida vägnät, men även på förändrade
resvanor, både för att mäkta med denna ökning samt för att främja ett hållbart nyttjande av
våra resurser.

Hur har ni kommit fram till att just dessa projekt bör genomföras?
Vi på Skövde kommun har tillsammans med Trafikverket gjort en Åtgärdsvalsstudie för
Skövde tätort, där vi har tittat på trafiksystemet i sin helhet och var vi har
kapacitetsproblem idag. Vi har även gjort egna trafikutredningar och simuleringar. Du hittar
åtgärdsvalsstudien i sin helhet på www.skovde.se/iSkovde

Vem har beslutat att projekten ska genomföras?
Projekten har beslutats av Skövde kommuns politiker och tas på så vis att de tas med i
kommande budget. Besluten tas även av Skaraborgs kommunalförbund, Västra
Götalandsregionen och Trafikverket.

Vilka styrdokument ligger till grund för satsningarna?
Vi har ett antal styrdokument som är viktiga i vår planering, bland annat översiktsplan,
trafikstrategi, cykelstrategi, parkeringsstrategi, laddinfrastrukturplan samt klimatplan.

Vad har genomförts för projekt redan? Vilken effekt har dessa haft?
Ett antal projekt har genomförts, däribland en ny korsning vid Elins Esplanad och Coop, där
kraftigt förbättrad framkomlighet är en följd av åtgärden. Vi arbetar just nu med att göra
kapacitetsökningar på Hjovägen och vi har byggt busskörfält på Vadsbovägen. Även flera
cirkulationsplatser har byggts om till tvåfältiga (bland annat Badhusrondellen och
Lillegårdsrondellen). Vi har byggt ut cykelvägar och mäter nu cykeltrafiken i vissa stråk för
att se vilken effekt det arbetet har haft. Vi har byggt in prioritering för kollektivtrafik i våra
trafiksignaler, där både vår och Västtrafiks uppfattning är att framkomligheten för
kollektivtrafiken har förbättrats.

Påverkar detta andra typer av satsningar i kommunen?
Detta påverkar inte andra typer av utvecklingar eller satsningar i kommunen, utan dessa
åtgärder är viktiga just för att möjliggöra för annan utveckling i kommunen.

Det finns ett hål i min gata, kommer det inte att lagas nu?
De satsningar vi gör påverkar inte vår underhållsbudget, utan den löper på enligt plan.

Tidplan och finansiering
Hur har ni kommit fram till tidplanen för projekten?
För att få bäst framkomlighet i vårt trafiksystem under ombyggnationerna har vi en löpande
samordning av vår tidplan med Trafikverket. Vi påverkas av varandras projekt, vilket gör att
denna dialog är viktig. Detta innebär att den tidplan vi har idag är preliminär och kan
komma att justeras efter hand. Det är viktigt att komma ihåg att åtgärderna behöver
genomföras i närtid, men vi prioriterar att ha en god framkomlighet i vägnätet under
projektens gång. Detta kommer att kunna påverka den preliminära tidplanen.

Vad kommer alla projekt att kosta sammanlagt? Vem betalar?
Det är skattemedel som finansierar de åtgärder som vi på Skövde kommun genomför. Det
är viktigt att komma ihåg att dessa investeringar görs så att Skövde ska kunna växa och
skapa ytterligare skatteintäkter i framtiden. Det är även viktiga investeringar ur ett regionalt
perspektiv, då Skövde är en nod i regionen.
Kommunen kommer dock inte stå för alla projekts kostnader, utan en stor del kommer
Trafikverket bekosta med deras medel. Exakt hur mycket det kommer kosta i slutändan är
idag svårt att säga, då budgetar för projekten arbetas fram allt eftersom arbetet fortskrider.

Störningar under genomförandetiden
Kommer jag att kunna ta mig fram alls i Skövde under tiden?
Målet är att man ska kunna ta sig fram och att vi ska hålla en så god framkomlighet som är
möjlig under genomförandetiden. Att kunna ta sig fram är en viktig aspekt i vår planering av
projekten och därför ska den nuvarande tidplanen ses som preliminär, då den kan ändras
för att kunna prioritera framkomligheten.

Hur kommer projekten att påverka mig?
Med tanke på att det är många projekt som kommer ske under de kommande åren så
kommer det påverka den trafik som rör sig på våra vägar. Exakt hur detta kommer påverka
beror på vilken åtgärd som vi genomför. Vi strävar alltid efter att påverka trafiken så lite
som möjligt i våra projekt. Dock är det så att ju mer hänsyn vi tar till trafikens
framkomlighet i arbetsområdet, desto längre tid tar ombyggnationen. Det är en avvägning
vi alltid tvingas att göra.

Har ni tagit hänsyn till trafikflöden när ni utformat tidplanen?
Vi tar alltid hänsyn till trafikflöden när vi planerar våra projekt. Det är alltid en avvägning
mellan bra framkomlighet i arbetsområden och hur lång tid projekten tar att genomföra. Ju
större avstängning vi kan göra desto snabbare går det att färdigställa projekten.

Hållbarhetsaspekter
Vad har ni tagit för hänsyn till hållbarhet i dessa projekt?
Vi arbetar ständig för att förbättra möjligheterna att resa så hållbart som möjligt. Skövde
kommun är aktiva i arbetet med att förbättra möjligheten till regional- och lokalpendling.
Ett arbete som pågår intensivt är att få till en ökad kapacitet på Västra stambanan så att det
blir mer attraktivt att resa med tåg.
Vi ser även att vårt arbete med att främja både cyklism och kollektivtrafiken i vägnätet ger
effekter för ett hållbart resande. Därtill utgår vi från den laddinfrastrukturplan som finns
framtagen och som pekar ut hur vi kan förbättra för användandet av elbilar.

Varför bygger ni inte fler cykelvägar?
Vi har under flera år byggt ut cykelvägnätet, men behovet av förbättringar är fortfarande
stort. Därför investerar vi som kommun ungefär 10 miljoner kronor om året på nya
cykelvägar i kommunen där vi är väghållare. På landsbygden och i våra tätorter är det
framförallt Trafikverkets ansvar att bygga ut cykelvägar och där har vi en ständig dialog för
att skapa en så bra utveckling som möjligt.

Vad gör ni för att minska trafiken på vägarna?
Vi har bland annat tagit fram en cykelstrategi och cykelplan som framöver kommer hjälpa
oss i arbetet med att skapa större möjligheter för fler att ta cykeln istället för bilen. När det
gäller kollektivtrafik har vi installerat prioritering i våra trafiksignaler som ger grönt ljus till
bussar. Dessutom har vi byggt busskörfält och utreder bussgator, för att på så vis göra
kollektivtrafiken mer attraktiv. Vi arbetar även med kommunikation och
informationskampanjer för att få fler att ändra sina beteenden till att resa mer hållbart.

Varför vill ni minska trafiken på vägarna?
Det finns flera aspekter med att försöka minska trafiken på våra vägar; eller åtminstone inte
öka den utifrån dagens trafiksituation. En aspekt är hållbarhetsfrågan, där det både ur såväl
klimat- och miljösynpunkt som socialsynpunkt är viktigt att tillgängliggöra staden för andra
transportsätt än bilar.

Påverkan och informationskanaler
Hur gör jag för att få reda på mer om projekten?
Vi informerar löpande om våra projekt på vår webbplats samt via de kanaler som
kommunen har. Exakt hur vi informerar beror lite från projekt till projekt, då det görs en
specifik bedömning av vilken målgrupp som blir mest berörd av åtgärden. På
www.skovde.se/iSkovde finns en sammanställning av projekten och hänvisningar vidare till
information om de enskilda projekten.

Jag kan knappt ta mig fram på vägarna, vart kan jag vända mig?
Med information på bland annat skovde.se hoppas vi att du har förståelse för att vi arbetar
för att situationen ska bli bättre och att störningar under ombyggnationen dessvärre är
oundvikliga. Skulle det ändå inte vara tillräckligt är du välkommen att skicka in dina
synpunkter till vårt Kontaktcenter.

Jag vill påverka tidplanen och projektens utformning, kan jag göra detta?
Det är svårt att påverka tidplanerna och omfattningen. Det beror lite på projekt till projekt.
Tar vi fram en detaljplan för ett specifikt projekt finns alltid möjlighet att yttra sig enligt de
regler som finns i den processen. Du är naturligtvis välkommen att skicka in synpunkter
även om en ny detaljplan inte krävs och vi kommer försöka ta hänsyn till dem på det sätt
som är möjligt. Vi behöver främst planera Skövde och bygga om utifrån ett allmänt intresse,
och då kan enskilda intressen dessvärre ibland krocka med andras.

Jag har länge påpekat att dessa projekt måste genomföras, varför gör ni
det först nu?
Både kommunens och statens planeringsprocesser är väldigt långa och det kan därför ta
många år innan projekt kan genomföras. Vi på kommunen arbetar dock för att minimera
dessa processer så mycket det går.

Det vore mycket bättre om ni gjorde på ett annat sätt!
Vi menar att vi planerar så klokt vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Du är naturligtvis
välkommen att kontakta kommunens Kontaktcenter om du har goda idéer på hur vi skulle
göra det bättre.

