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ESLÖV TRAFIKSTRATEGI 2035  
Eslövs kommun har drygt 34 300 invånare och cirka 3 600 verksamma 
företag med sammanlagt cirka 10 500 sysselsättningstillfällen. Ett 
välfungerande transportsystem är en förutsättning för att vardagen ska 
fungera för dem som bor och verkar i kommunen och för att företagen ska 
kunna bedriva sina verksamheter. Det är också viktigt för att kommunen 
ska kunna utvecklas och växa.

En av de största utmaningarna i diskussionen om transporter är att det 
finns flera nivåer att förhålla sig till, systemet täcker in allt från korta 
lokala resor inom en tätort till längre resor mellan olika målpunkter 
i eller utanför kommunen och det handlar både om personresor och 
godstransporter. Det är inte en typ av behov som ska täckas utan flera 
olika.

I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs andra 
utmaningar kopplat till transportsystemet. Bland annat beskrivs det att 
transportsystemet ”…är en av de största anledningarna till utsläpp av 
växthusgaser. Under lång tid har samhällsplaneringen skett med bilen 
som förutsättning. Det har inneburit ökat fossilbränsleberoende, sämre 
luft, mer buller och minskat framkomligheten för cyklister och gående.” 
Översiktsplanen lyfter även kopplingen mellan transporter och folkhälsa.  

Problemformuleringarna känns igen från nationella och regionala mål och 
strategier som till exempel Agenda 20301, de nationella miljömålen2 och 
den regionala transportstrategin för Skåne 20503. 

För att det ska vara möjligt att på ett effektivt sätt arbeta med 
trafiksystemet behöver det finnas ett gemensamt ramverk att utgå från. 
Ramverket gör det möjligt att få en helhetsbild och se vilka möjligheter 
och begränsningar som finns i systemet. Det ger i sin tur vägledning i 
att identifiera åtgärder samt vikta och prioritera dem. Översiktsplanen 
uttrycker behovet så här: ”Kommunen behöver ta fram en trafikstrategi 
för att samla målbilden om hur trafiksystemvet ska utvecklas och vilka 
påverkansåtgärder som prioriteras för att uppnå ett ökat hållbart resande 
och attraktiva livsmiljöer”.

1 Agenda 2030
2 De nationella miljömålen
3 Regionala transportstrategin för Skåne 2050

https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/
https://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/sveriges-miljomal-och-de-globala-hallbarhetsmalen/
https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/strategi-for-ett-hallbart-transportsystem-i-skane-2050/
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VAD INNEHÅLLER EN TRAFIKSTRATEGI? 

En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur 
trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning 
mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen 
mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen. 
Utgångspunkten för trafikstrategin är globala mål som Agenda 2030, 
nationella mål som de transportpolitiska målen och nollvisionen samt de 
regionala målen i region Skåne. De globala, nationella och regionala målen 
är överordnade de kommunala målen som översiktsplanen, trafikstrategin 
och trafikplanen ska förhålla sig till.

Till en trafikstrategi är det sedan möjligt att koppla en trafikplan. 
Trafikplanen är en handlingsplan, som visar vilka konkreta åtgärder som 
behövs och är mest angelägna i trafiksystemet. Trafikplanen utgår ifrån 
trafikstrategin. Åtgärderna i trafikplanen leder till att målen som satts i 
trafikstrategin uppnås.

vv

Till exempel

Målhierarki

Globala mål

Agenda 2030 

Nationella mål

Klimatmål, transportpolitiska 
mål & nollvisionen 

Mål i "strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne 2050"

Översiktsplan, trafikstrategi 
& trafikplan

Regionala mål

Kommunala mål
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TRAFIKSTRATEGINS 
OMFATTNING OCH 
AVGRÄNSNING
En trafikstrategi är ett övergripande paraply som ska peka ut den 
långsiktiga inriktningen för kommunens strategiska arbete med 
trafikfrågor. De övergripande mål som presenteras i strategin 
ska kunna användas som utgångspunkt i den kommunala 
planeringen, från översiktsplanering och strategiska markinköp 
till detaljplanering och projektering. De kan också fungera som 
ett underlag för dialoger med externa aktörer som exempelvis 
Skånetrafiken och Trafikverket. 
 
För trafikstrategin i Eslövs kommun finns det framtaget ett 
inriktningsbeslut vars funktion är att sätta ramarna för strategins 
innehåll och fokusområden. 

I inriktningsbeslutet namnges tätorterna Eslöv, Marieholm 
och Löberöd. Detta beror på att i dessa orter gäller kommunalt 
huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap betyder att 
kommunen är väghållare och ansvarig för drift, underhåll och 
investeringar. 

I övriga delar av vägnätet i kommunen gäller enskilt 
huvudmannaskap, vilket innebär att det är andra än kommunen som 
är väghållare som till exempel Trafikverket, vägsamfälligheter eller 
vägföreningar. 

Trafikstrategin gäller för hela Eslövs kommun. Det kommunala 
huvudmannaskapet medför befogenheter och skyldigheter att 
arbeta med trafiken, vilket gör att kommunen tydligt kan peka ut 
riktningen för det fortsatta arbetet där den är väghållare. Utifrån 
trafikstrategin kommer Eslövs kommun att ta fram en trafikplan 
med utpekade åtgärder för de tre orterna.

I övriga delar av kommunen, med enskilt huvudmannaskap, 
kommer Eslövs kommun också att verka för att trafikstrategin 
efterlevs genom att utgå från den i exempelvis planerings- och 
exploateringsprocesser. Det kommer dock inte att tas fram en 
trafikplan med åtgärder för dessa delar.

 
Inriktningsbeslut
”Inom tätorterna 
Eslöv, Marieholm 
och Löberöd präglas 
gaturummen av 
trygga och säkra 
miljöer som skapar 
goda möjligheter 
för fotgängare och 
cyklister. Oavsett val 
av transportmedel är 
framkomligheten och 
tillgängligheten god. 
 
Infrastrukturen stödjer 
ett levande näringsliv 
och underlättar ett 
gott företagsklimat. 
De olika trafikslagen 
samverkar för att skapa 
en god stadsmiljö.  
Arbetspendling sker 
till hög grad med 
hållbara transportsätt 
tack vare goda 
kopplingar till 
kollektivtrafiknoder 
från gång-, cykel- och 
biltrafiken.” 
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HUR ANVÄNDS TRAFIKSTRATEGIN?
Målet med en trafikstrategi är att säkerställa att kommunen arbetar 
och verkar för att trafiksystemet utvecklas i den riktning som politiskt 
beslutats. För att lyckas med detta behöver inriktningsbeslutet brytas ner 
och konkretiseras. Därför har har fyra övergripande mål tagits fram med 
inriktningsbeslutet som grund.  
 
För att tydliggöra vad de övergripande målen innebär för trafikslagen 
har delmål tagits fram. Strategierna är kopplingen mellan delmålen och 
åtgärderna i trafikplanen. 
 
Delmålen och strategierna kan sedan implementeras i kommunens 
löpande arbete. Flera av dem blir konkretiserade som åtgärder i en 
trafikplan. Men även i andra processer som exempelvis översikts- och 
detaljplanering ska ansvarig förvaltning använda delmål och strategier för 
att precisera och tydliggöra de övergripande målen.

Foto: Eslövs kommun

https://eslov.mediaflowportal.com/
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Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun
Hela- resan- perspektivet ska ligga till grund för den övergripande 

planeringen, där det ska vara enkelt att byta mellan olika färd-

medel.  Detta genom att skapa tillgängliga hållplatser, gena stråk, 

tydlig vägvisning till större målpunkter, attraktiv turtäthet samt 

goda parkeringsmöjligheter för både cykel och bil.

 
Framkomlighet till allt, för alla
Det ska finnas en tydlig gatuhierarki så att samtliga 

färdmedelstyper kan samspela i det befintliga trafiksystemet. 

Där oskyddade trafikanter är prioriterade, samtidigt som alla 

trafikanter har en tydlig plats i trafiksystemet. 

 
Ett sammankopplat Eslövs kommun
Landsbygd, byar och tätort bör vara sammanlänkade, där fokus 

ligger på de hållbara färdmedelsvalen cykel och kollektivtrafik. 

Kopplingen till omkringliggande kommuner ska även vara 

god. Sammankopplingen stärker företagsklimatet och gynnar 

näringslivet. 

 
Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö
Tätorterna präglas av trygga och säkra gatumiljöer som främjar 

cyklister och fotgängare. Trafikmiljöerna ska vara tillgängliga så att 

samtliga trafikanter upplever god tillgänglighet, men i synnerhet 

barn, äldre och de oskyddade trafikanterna. 

Övergripande mål
Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra övergripande mål. Målen 
syftar till att göra det lätt att resa hållbart i Eslövs kommun, skapa 
framkomlighet till allt för alla, göra Eslövs kommun sammankopplat, samt 
skapa en trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö.

Delmål och strategier
Delmålen och strategierna tydliggör det arbete som krävs för att 
övergripande mål ska uppfyllas, se tabeller i kommande avsnitt som 
inleds med en kort nulägesbeskrivning. Trafikslagen har grupperats enligt 
följande:

• Gång och cykel

• Kollektivtrafik

• Bil och parkering

• Tunga transporter och gods

30
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30
30
30

30

Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

    Gång och cykel

I Eslöv görs knappt 50% av alla resorna under en kilometer till fots, 
medan drygt 20% av resorna mellan 1-3 kilometer görs till fots. Cirka 
25% av alla resor under tre kilometer görs med cykel. Inom Eslövs 
tätort finns det ett sammanhängande cykelnät, även om det till viss 
del förekommer cykling i blandtrafik. Cykelkopplingarna mellan 
byarna i kommunen kan förbättras. Det finns inget utpekat gångnät i 
kommunen. 

 

 

Anknyter till följande 

övergripande mål

Delmål Strategi

Öka andelen resor som 
görs till fots och med cykel 
i kommunen

Ta fram en tydlig prioritering för gång- 
och cykelåtgärder. Dels baserat på 
geografi och dels baserat på typ av åtgärd.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Uppdatera Mobility Management- 
planen så att den har utgångspunkt i 
trafikstrategins mål. 

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Gång och cykel ska utgöra 
70% av alla resor under 
3 km*

Uppdatera Mobility Management- 
planen så att den har utgångspunkt i 
trafikstrategins mål.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Tydlig och enhetlig vägvisning/skyltning 
för cyklar, både inom och mellan 
tätorterna som inkluderar målpunkter 
och avstånd.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Skapa ett sammanhängande cykelvägnät 
genom att bygga ihop saknade länkar.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Skapa ett sammanhängande gångnät i 
Eslövs tätort.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Tillgängliggöra 
målpunkter för fotgängare 
och cyklister

Tillgodose högkvalitativ cykelparkering 
med god låsbarhet vid större målpunkter 
som exempelvis vid hållplatslägen. 

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Synliggöra oskyddade trafikanter i trafiken.
Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Öka trafiksäkerheten för 
fotgängare och cyklister

Kontinuerligt arbeta med att 
hastighetssäkra gång- och cykelpassager.

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Synliggöra oskyddade trafikanter i trafiken.
Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Öka tillgängligheten för fotgängare.
Framkomlighet till 

allt, för alla

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

*2018 gjordes 60% av resorna under 3 km till fots eller med cykel 
(RVU 2018, Region Skåne).
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https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/resvaneundersokning-i-skane/
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Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

30
30
30

30

    Gång och cykel

 

 

Anknyter till följande 

övergripande mål

Delmål Strategi

Skapa ett tydligt och 
sammanhängande gång- 
och cykelnät

Skapa en funktionsbaserad indelning av 
gång- och cykelvägnäten.

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Tydlig och enhetlig vägvisning/skyltning 
för cyklar, både inom och mellan 
tätorterna som inkluderar målpunkter 
och avstånd.

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Skapa ett sammanhängande cykelvägnät 
genom att bygga ihop saknade länkar.

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Skapa ett sammanhängande gångnät i 
Eslövs tätort.

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Tillgodose god framkomlighet för cykel på 
de cykelvägar som är identifierade som 
viktiga länkar. Cyklisterna ska i huvudsak 
vara separerade från motorfordon.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Skapa säkra vägar för 
fotgängare och cyklister 
till större målpunkter. 

Kontinuerligt arbeta med att 
hastighetssäkra gång- och cykelpassager.

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Uppdatera Mobility Management- 
planen så att den har utgångspunkt i 
trafikstrategins mål.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Ta fram en tydlig prioritering för 
trafiksäkerhetsåtgärder gällande 
säkra gång- och cykelvägar till större 
målpunkter.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Tillgängliggöra 
målpunkter för fotgängare 
och cyklister

Tillgodose högkvalitativ cykelparkering 
med god låsbarhet vid större målpunkter 
som exempelvis vid hållplatslägen.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Synliggöra oskyddade trafikanter i trafiken.
Framkomlighet till 

allt, för alla

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Foto: Eslövs kommun
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Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

30
30
30

30

    Kollektivtrafik
I Eslövs kommun görs cirka 22% av alla resor med kollektivtrafik, 
varav cirka 70% av alla kollektivtrafikresenärer går eller cyklar till/
från hållplats/station. Generellt sett är turtätheten högre till Eslövs 
tätort gentemot övriga orter inom kommunen. I Eslövs tätort finns 
två stadsbusslinjer och inom kommunen finns sju regionbusslinjer 
till större målpunkter i Skåne. Busstrafiken kompletteras med fyra 
tågstationer i Eslöv, Marieholm, Stehag och Örtofta. Eslövs station 
trafikeras av både Öresundståg och Pågatåg. Resterande tre stationer 
trafikeras enbart av Pågatåg där Marieholm trafikeras av Pågatåg 
mellan Helsingborg-Malmö, medan Stehag och Örtofta trafikeras av 
Pågatåg mellan Kristianstad-Malmö. 

 

 

Anknyter till följande 

övergripande mål

Delmål Strategi

Öka andelen 
kollektivtrafikresor i 
kommunen

Uppdatera Mobility Management- 
planen så att den har utgångspunkt i 
trafikstrategins mål.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Arbeta för alternativa 
kollektivtrafiklösningar som kan försörja 
områden med lägre resandeunderlag.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Arbeta för en ökad turtäthet och 
trafikering till de mindre orterna i 
kommunen.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Tillgodose en god framkomlighet för buss 
på de vägar som är avsedda för busstrafik. 

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

30% av alla resor ska göras 
med kollektivtrafik som 
huvudsakligt färdmedel*

Uppdatera Mobility Management- 
planen så att den har utgångspunkt i 
trafikstrategins mål.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Arbeta för alternativa 
kollektivtrafiklösningar som kan försörja 
områden med lägre resandeunderlag.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Arbeta för att utformning av tåg och 
bussar främjar arbete under resan.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Arbeta för en ökad turtäthet och 
trafikering till de mindre orterna i 
kommunen.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Skapa bättre 
förutsättningar för 
kombinationsresor

Skapa goda kopplingar till kommunens 
kollektivtrafikhållplatser för gång, cykel 
och bil.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Tillgodose högkvalitativ cykelparkering 
med god låsbarhet vid större målpunkter 
som exempelvis vid hållplatslägen.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Tillskapa goda pendlarparkerings-
möjligheter i anslutning till 
kollektivtrafiken.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Tryggt att ta sig till och 
från kollektivtrafiken

Gestalta stations- och hållplatsmiljöer så 
att de upplevs trygga och attraktiva under 
hela dygnet.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

*= 2018 gjordes 22% med kollektivtrafik (RVU 2018, Region Skåne).
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Inriktningsbeslut

Övergripande mål

Delmål för 
tr kslagen

Strategier

Inriktningsbeslut

Delmål förff
tr kslagen

Strategier

30
30
30

30

    Bil och parkering
Bil är det dominerande färdmedlet för både in- och utpendling 
i Eslövs kommun. Färdmedelsfördelningen för bilpendlarna är 
cirka 55% för utpendlarna och 72% för inpendlarna. Kommunen 
är väghållare i Marieholm, Eslövs tätort och Löberöd. Sedan år 
2017 är parkeringen avgiftsbelagd till viss del i centrala Eslöv och 
i dagsläget finns det två parkeringszoner. Beläggningsgraden på 
parkeringsplatserna i centrala Eslöv varierar, men generellt sett hade 
den kunnat öka så att befintliga parkeringsplatser utnyttjas mer 
effektivt. 

 

 

Anknyter till följande 

övergripande mål

Delmål Strategi

Endast 20% av resor 
kortare än 3 kilometer 
utförs med bil*

Arbeta kunskapshöjande för att minska 
de korta bilresorna. 

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Arbeta för att öka cykelns konkurrenskraft 
gentemot bilen.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Tillgodose bilparkering 
i anslutning till viktiga 
målpunkter

Tillskapa goda möjligheter för 
pendlarparkeringar i anslutning till 
kollektivtrafiken.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Uppnå 80% 
beläggningsgrad för 
bilparkering i centrum

Identifiera centrumnära bilparkering och 
optimera ytorna för att möjliggöra en 
levande stadsutveckling.  

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Minska genomfartstrafiken 
genom tätorterna

Identifiera lämpliga färdvägar för 
biltrafiken.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Gestalta infartsvägar så att oskyddade 
trafikanter har god framkomlighet och 
företräde i korsningspunkter.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Anta en tydlig 
prioriteringsordning av 
trafiken i gaturummet

Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik 
framför bilen.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Möjliggör flöde av biltrafik för de vägar 
som är avsedda för biltrafik.

Framkomlighet till 

allt, för alla

Identifiera lämpliga färdvägar för 
biltrafiken.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Anordna bilparkering 
som främjar hållbara 
transporter och ger 
effektivt markutnyttjande

Samla samtliga parkeringsfrågor i ett 
gemensamt forum för att kunna uppnå 
en långsiktighet i parkeringsarbetet.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Uppdatera Mobility Management- 
planen så att den har utgångspunkt i 
trafikstrategins mål.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Tillskapa goda möjligheter för 
pendlarparkeringar i anslutning till 
kollektivtrafiken.

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

*= 2018 gjordes 33% av resorna under 3 km med bil  
(RVU 2018, Region Skåne).
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https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/resvaneundersokning-i-skane/
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Inriktningsbeslut
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tr kslagen
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    Tunga transporter och gods

I dagsläget transporteras gods både på väg och järnväg. 
Järnvägstransporterna sker bland annat via det så kallade 
industrispåret. I dagsläget finns inget utpekat vägnät för tunga 
transporter inom orterna varför dessa leds via orternas gator 
tillsammans med andra trafikslag. 

 

 

Anknyter till följande 

övergripande mål

Delmål Strategi

Skapa ett definierat nät för 
tung trafik i orterna

Identifiera viktiga stråk för tunga 
transporter. 

Framkomlighet till 

allt, för alla

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Styrning av tunga transporter till lämpliga 
vägar. 

Lätt att resa hållbart i 

Eslövs kommun

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ökad samverkan med 
näringsidkare gällande 
godstransporter

Verka för att effektivisera godstransporter 
i Eslövs tätort. 

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Samarbeta med näringsidkare för att 
hitta miljövänliga och välfungerande 
transportlösningar.

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Skapa god framkomlighet 
för transporter och gods 
på utpekat vägnät

Identifiera viktiga stråk för tunga 
transporter.

Framkomlighet till 

allt, för alla

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Samverka och upprätthåll en kontinuerlig 
dialog med Trafikverket.

Framkomlighet till 

allt, för alla

Ett sammankopplat 

Eslövs kommun

Öka användning av ny 
teknik som resulterar i ett 
minskat behov av tunga 
transporter

Introducera testbäddsprojekt för att skapa 
en förståelse för hur ny teknik kan nyttjas i 
arbetet med minskat antal transporter.

Trygg, säker och tillgänglig 

trafikmiljö

Foto: Eslövs kommun
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https://eslov.mediaflowportal.com/
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