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>> Skövde växer och utvecklas. Allt fler flyttar hit. Därför behöver vi 
planera och utveckla Skövde som nav så att alla i Skaraborg kan ta sig 
fram så smidigt som möjligt. Genom att investera i infrastruktur öppnar 
vi möjligheter för en positiv utveckling – både i staden och längs 
pendlingsstråken in till Skövde.
>> Vad vi gör nu avgör hur det blir i framtiden. Det är en förutsättning 
för kommande satsningar på till exempel bostadsbyggande och 
stadsutveckling. För att knyta ihop hela Skaraborg och göra regionen 
starkare krävs omfattande insatser.

>> Trafikprojekten bidrar till ett attraktivt, hållbart och växande 
Skövde och innehåller stora satsningar på vägar, cyklism och 
kollektivtrafik. Det blir lättare att ta sig fram och vi får bättre och 
smidigare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, 
bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, 
arbeta eller studera på olika platser i eller runt om Skövde.
>> Totalt består helheten av många olika projekt. Du kan läsa mer om 
dessa i denna presentation.
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Vi blir fler!
Att trafiken i Skövde ökat de senaste åren har 
nog inte undgått någon. Det är dels en effekt 
av att vi blir fler Skövdebor, men även av att 
Skövdes roll som centrum i delregionen ökar. 
Detta tycker vi förstås är väldigt roligt!





”Det går inte att ta sig fram i Skövde!”
Detta är något som vi fått höra genom åren. 
Och i viss mån håller vi med om att 
infrastrukturen inte alltid hunnit med i övrig 
utveckling. Kruxet är att det är viktigt att 
planeringen föregår åtgärderna, så att vi vet 
att vi gör rätt från början.





Omfattande studier ligger bakom
Ansvaret för vägarna runt och genom Skövde 
delas mellan Skövde kommun och Trafikverket. 
Därför har vi tillsammans genomfört en studie 
som syftar till att öka tillgängligheten och 
minska restiderna till och från samt i Skövde.





Åtgärderna är många
De åtgärder som vi föreslår handlar om att 
dämpa trafikökningen och öka 
framkomligheten. Detta kan vi göra genom 
att förbättra för resor med andra trafikslag, 
som buss och cykel, men även genom att 
öka kapaciteten i vårt befintliga vägsystem.





Var?



1. Gamla Törebodavägen
2. Henriksbergsgatan/Bangårdsgatan
3. Mariestadsvägen/Nolhagavägen
4. Norra och Södra Metallvägen
5. Norrmalmsrondellen
6. Dalvägen
7. Hasslumsvägen
8. Mörkekorset
9. Trafikplats Stallsiken
10. Gröna vägen
11. Aspelundsrondellen och Hjovägen
12. Mariesjörondellen
13. Segerstorpsrondellen
14. Timboholmsrondellen
15. Horsåsrondellen
16. Karstorpsrondellen
17. Hallenbergsrondellen
18. Skaravägen
19. Stationsgatan
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När?
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