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På parkeringsplats märkt med *
är parkering tillåten vardagar 17.00-07.00
samt lördag och söndag. Övrig tid krävs
parkeringstillstånd.
OBS! Det är alltid parkeringsbestämmelserna
på plats som gäller.

Läs mer om trafiken i Munktellstaden

eskilstuna.se/trafikmunktell

Munktellstaden

- ett område i utveckling
Nu ser vi fortsättningen på omvandlingen av Munktellstaden som påbörjades för cirka tio år sedan.
Med det nya Munktellbadet, STIGA Sport Arena och cirka 400 nya bostäder kommer Munktellstaden att
utvecklas och bli en mer livfull stadsdel med en blandning av verksamheter och boende. Tillgängligheten till området
blir ännu viktigare och arbete pågår för att lösa trafiken på ett bra sätt.
l Väster och centrum växer ihop och kopplas samman.
En ny gång- och cykelbro, Västerbron, nedanför Willys
har öppnat en smidig förbindelse mellan Munktellstaden
och verksamheter och kommunala parkeringar på Väster.

l Vid större evenemang, eller om du snabbt vill hitta en
ledig plats, finns de stora parkeringarna i centrum på
cirka 10 minuters gångavstånd.
Det finns också parkeringar på angränsande gator.
Se karta på andra sidan.
l Ett parkeringsgarage byggs på Munktellparkeringen.
Under byggtiden finns ersättningsparkering vid
korsningen Knut Hellbergsgatan/Munktellsgatan
och på angränsande gator.
l Genom att sprida ut bilburna besökare på flera
parkeringsplatser med olika avstånd till evenemanget
undviks trafikstockningar som annars kan uppstå när
många ska till och från ett område samtidigt.

l De som bor nära kan lätt ta sig till Munktellområdet
med cykel, gång och kollektivtrafik. Vi bygger ut gångoch cykelbanor och anlägger cirka 500 moderna
cykelparkeringar.
l Busslinje 6 är en smidig förbindelse som stannar i
Munktellstaden. Linje 1 och 2 har hållplatser i närheten.
Vid större event kan extra evenemangsbussar sättas in.
Exempelvis körs handbollsbussar under 2017-2018.
Tågstationen ligger cirka 1 km från området.

Nya bostäder
planering pågår

l Rabatter, tävlingar och samordning av evenemang
är exempel på åtgärder som är tänkta att underlätta
och uppmuntra det hållbara resandet.

Inbjudande torgytor, Västerbron och ett
tillgängligt åstråk med kaj bidrar till att
Munktellstaden utvecklas och blir en levande
stadsdel i ett attraktivt område i Eskilstuna.
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