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Sammanfattning
Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet längs väg 230 är en utpekad brist i länstransportplanen
2018–2029 för Södermanlands län, därav har denna ÅVS genomförts. Väg 230 är i denna ÅVS uppdelad i två sträckor, dels Alberga-Skogstorp som är av landsbygdskaraktär och dels Västerleden som utgör en förbifart förbi Eskilstuna liksom en infartsväg till stadens centrala delar. ÅVS:en inkluderar
även busstrafik mellan Alberga och Rabo, se Figur 1.
Längs sträckan Alberga-Skogstorp är vägen generellt sett smal och har bristande profil i förhållande
till hastighetsgränsen. Vägen har brister i tillgänglighet för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhetsbrister i bland annat korsningar till andra vägar. Längs med sträckan finns inget parallellt gång- och
cykelnät. Busshållplatserna på sträckan har ofta låg standard med grunda fickor och saknar anslutande gångvägar.
Västerleden är förhållandevis hårt belastad och vägen ligger nära den kapacitetsgräns som en tvåfältsväg vanligtvis har. Belastningsgraden i vägsträckans korsningar är mycket hög under rusningstid. Det
parallella gång- och cykelvägnätet som finns längs med Västerleden har felande länkar och brister i
vägvisning och tydlighet. Tillgängligheten utan bil till verksamheter längs sträckan är bristfällig på
grund av avsaknad av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera behov och brister samt föreslå åtgärder, samt prioritera
dessa, för god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet längs hela stråket. Målet är att ge förslag och rekommendera åtgärder som svarar upp mot de behov och brister som identifieras samt att
tidsätta och grovt kostnadsbedöma åtgärderna, ta fram Samlad effektbedömning (SEB) samt föreslå
ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder.
Nedanstående målformuleringar är styrande för åtgärdsförslagen. Därutöver utvärderas åtgärdsförslagen även mot regionala mål för kollektivtrafiken samt lokalt mål om färdmedelsandelar eftersom dessa
bedömts särskilt relevanta för utredningen.
Alberga-Skogstorp
•

Det ska finnas gena, säkra och trygga gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter

•

Busshållplatser ska vara trygga, säkra och tillgängliga för samtliga trafikslag

•

Det ska finnas attraktiva restider för pendlare mellan Alberga och Skogstorp

•

Trafiksäkerheten ska förbättras

Västerleden
•

Det ska finnas gena säkra och trygga gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter
längs Västerleden.

•

Framkomligheten för busstrafiken i rusningstid ska förbättras

•

Kötiden för vägtrafik ska minska

•

Trafiksäkerheten ska förbättras

Utifrån dialog med berörda intressenter, genom arbetsgruppen och input från befintligt underlagsmaterial, har förslag på tänkbara åtgärder tagits fram. Förslagen har bearbetats och gallrats där hänsyn har tagits till fyrstegsprincipen och graden av måluppfyllelse varefter åtgärdspaket har tagits fram.
Åtgärdspaketen har bedömts genom samlad effektbedömning vilket resulterade i att ett åtgärdspaket
sorterats bort. I Tabell I redovisas de åtgärder som arbetsgruppen rekommenderar för genomförande.

2

Tabell I Rekommenderade åtgärder och tidplan för genomförande.

De aktörer som har varit inblandade i åtgärdsvalsstudiens genomförande, och på vilka det åligger ett
ansvar för åtgärdernas genomförande, bör arbeta vidare med åtgärdsvalsstudien som underlag. Trafikverket hanterar sitt ansvar utifrån de ramar som finns i Region Sörmlands länstransportplan. De åtgärder som Eskilstuna kommun går vidare med förs in i den kommunala investeringsplanen eller hanteras i den löpande kommunala verksamheten.
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1. Bakgrund
1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet längs väg 230 är en utpekad brist i länstransportplanen
2018-2029 för Södermanlands län, därav har denna åtgärdsvalsstudie genomförts. I ÅVS:en är
sträckan uppdelad i två delar, mellan E20 och cirkulationsplatsen Skogstorp, fortsatt benämnd Västerleden, samt Alberga och Skogstorp. De två sträckorna har olika karaktärer och brister och åtgärdsförslag skiljer sig åt. I rapporten beskrivs de därför var för sig. För busstrafiken behandlar denna ÅVS
hela sträckan från Eskilstuna till Rabo.

Figur 1 Utredningsområdet Västerleden och Alberga – Skogstorp

Väg 230 E20 till cirkulationsplats Skogstorp (Västerleden)
Denna sträcka av väg 230 utgör en förbifart förbi Eskilstuna liksom en infartsväg till stadens centrala
delar. Längs med sträckan finns exploateringar i form av industri, handel och bostäder. Exploatering
av företag med kopplingar till väg 230 ökar, vilket ställer högre krav på tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Det finns framkomlighetsproblem för samtliga trafikslag längs med
sträckan.
Eskilstuna kommun bygger en gång och cykelbana från Glömsta cirkulationsplats fram till korsningen
Västerleden-Fagottvägen (platsen benämns fortsättningsvis K- Rauta) men det finns behov av att
kunna gå och cykla längs med hela Västerleden. Av denna anledning omfattar åtgärdsvalstudien hela
cirkulationsplatsen vid K-Rauta och sträckan fram till Skogstorps cirkulationsplats för att undersöka
behov av gång och cykelväg samt eventuella passagemöjligheter under/över Västerleden.

Väg 230 cirkulationsplats Skogstorp - Alberga
Väg 230 mellan cirkulationsplatsen Alberga – Skogstorp har mer landsbygdskaraktär med utveckling
av nya bostäder inom och utom befintlig randbebyggelse. På sträckan finns en F-6 skola (Gillberga
skola) vilket innebär att kollektivtrafiken även fungerar som skolskjuts då många barn åker buss till
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och från skolan i stråket. Vägen har brister i tillgänglighet för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhetsbrister i bland annat korsningar. Trafiksäkerhetsåtgärder i form av bullerräfflor har genomförts på
delar av sträckan.
Väg 230 är det huvudsakliga stråket för tung trafik som ska från väg 55 och Eskilstuna. Det finns också
mycket lantbruksfordon i stråket som trafikerar väg 230 på grund av att parallellvägar saknas.
Vägen passerar genom Eskilstunas huvudvattentäkts primära skyddszon för grundvatten.

1.2. Syfte
•

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera behov och brister samt föreslå åtgärder för
god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet längs hela stråket.

•

Syftet är även att i dialog med berörda aktörer skapa underlag för prioritering och val av åtgärder för god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet längs hela stråket.

•

Rekommendationer och inriktning ska utgöra underlag för planeringsarbete för såväl
Eskilstuna kommun, Trafikverket och Region Sörmland.

1.3. Mål för åtgärdsvalsstudien
•

Målet för denna åtgärdsvalsstudie är att ge förslag och rekommendera åtgärder som svarar
upp mot de behov och brister som identifieras inom ramen för ÅVS-processen.

•

Målet är vidare att tidsätta och grovt kostnadsbedöma åtgärderna, ta fram Samlad effektbedömning (SEB) samt föreslå ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder.

•

Ytterligare ett mål för åtgärdsvalsstudien är att finna lösningar som hanterar framkomlighet,
tillgänglighet och trafiksäkerhet samtidigt som möjligheten för tätortsutveckling hanteras.

1.4. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Arbetet med åtgärdsvalsstudien påbörjades i juli 2018. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av representanter från:
•

Trafikverket Region Öst

•

Eskilstuna kommun

•

Region Sörmland (i inledningen av åtgärdsvalsstudien uppdelat på Regionförbundet Sörmland och SKTM, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet).

Vid sidan av möten med arbetsgruppen har dialogmöten hållits med berörda intressenter, dels i samband med kartläggning av problem, brister och behov, dels i samband med generering av åtgärdsförslag.
Trivector har varit utredande konsult för arbetet vilket omfattat att leda arbetsgruppens arbete, anordna dialogmöten, rapportskrivning, samlade effektbedömningar inklusive samhällsekonomiska kalkyler och kostnadsbedömningar, samt som erfaren utredare och expertstöd.
För att säkerställa en god hushållning av resurser och att åtgärder bidrar till en hållbar samhällsutveckling har analysen av åtgärderna baserats på Trafikverkets framtagna fyrstegsprincip. De fyra stegen följer nedan.
I. Tänk om – Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt
II. Optimera – Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

5

III. Bygg om – Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
IV. Bygg nytt – Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

1.5. Tidigare relevant planeringsunderlag
I detta avsnitt görs en kortfattad redovisning av tidigare utredningar och åtgärdsförslag som berör väg
230.

Utredning Väg E20, trafikplats Gröndal – trafikplats Årby (2017)
Denna utredning om E20 genom Eskilstuna gjordes med syfte att skapa ett beslutsunderlag för investeringsåtgärder. Utredningen förslår trimningsåtgärder på kort sikt samt åtgärder för målstandard på
lång sikt, vilket innebär utbyggnad till motorväg längs hela sträckan. I utredningen studerades bland
annat Trafikplats Marielund som utgör korsningspunkten mellan väg 230 (Västerleden) och E20.
I utredningen föreslås en ny lokalgata väster om nuvarande Västerleden, med syfte att avlasta vägen
och möjliggöra att etableringarna inte behöver direktanslutningar till Västerleden, se karta nedan. Det
föreslås också en justering av det södra rampsystemet i trafikplats Marielund.
Trafikplats Marielund berörs inte av denna åtgärdsvalsstudie. Lokalgatan ingår däremot som ett tänkbart åtgärdsförslag, vilket beskrivs närmare i 7.2 Åtgärdspaket Alberga-Skogstorp.

Figur 2 Förslag på åtgärder på Västerleden och trafikplats Marielund i utredning om E20 trafikplats Gröndal – trafikplats
Årby1

1

Väg E20, trafikplats Gröndal – trafikplats Årby, Eskilstuna kommun, Trafikverket Rapport 2017-10-12
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Trafikutredning väg 230 Alberga-Skogstorp (2002)
Denna trafikutredning är väg 230, sträckan från Alberga (korsningen väg 230/väg 56) till Skogstorpscirkulationen. Utredningen har kartlagt standarden för vägen idag och är fortfarande aktuell, eftersom det inte genomförts några åtgärder sedan 2002.
Trafikutredningen har varit en viktig källa för beskrivning av problem och brister. Den föreslår också
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på fem delsträckor (se Figur 3), vilket beaktats i studien:
1.

Från Alberga förbi Öja kyrka. Förslag på fyra sträckningsalternativ, varav ett innebär en
uträtning av geometrin i nuvarande sträckning och de treövriga innebär ny vägsträckning.

2. Förbi orten Lista. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig vägsträckning.
3. Från idrottsplats mellan Lista och Mörby – förbi Gillberga skola. Tre olika alternativ, samtliga
i ny vägsträckning.
4. Hällbylund. Begränsning av antalet tillfartsvägar och ombyggnad av korsning.
5. Närsjö. Ny parallellväg och borttagning av korsningen vid Dalhagen.

1.6. Läshänvisning
Kapitel 2 beskriver de intressenter som berörs av åtgärdsvalsstudien och som har bjudits in till dialogmöten.
Kapitel 3 innehåller en beskrivning av avgränsning, geografisk, ämnesmässig samt i tid.
Kapitel 4 innehåller en beskrivning av mål. Kapitlet innehåller dels en beskrivning av de övergripande mål och strategier på nationell, regional och kommunal nivå som har varit styrande för arbetet
med åtgärdsvalsstudien, dels projektspecifika mål och andra mål som åtgärdsförslag har följts upp
mot.
Kapitel 5 innehåller en beskrivning av nuläge, problembild och förutsättningar. I kapitlet redogörs
för de förhållanden i nuläget som är viktiga att känna till avseende bland annat trafikflöden, målpunkter, trafiksäkerhet med mera. I detta avsnitt sammanfattas de problem, brister och behov som åtgärdsförslagen ska lösa. Det innehåller också en beskrivning pågående planer och väntad trafikutveckling.
Kapitel 6 omfattar en kapacitetsanalys av Västerledens korsningspunkter. Kapacitetsutnyttjande har
beräknats för nuläge samt med trafikprognoser. Analysen har haft stor betydelse för utformning av åtgärdsförslag och redovisas därför separat.
Kapitel 7 beskriver de åtgärdstyper som bedöms kunna bidra till måluppfyllelse samt vilka alternativa lösningar som har studerats. Åtgärderna har paketerats och renodlats i ett antal åtgärdspaket som
beskriver alternativa inriktningar.
Kapitel 8 beskriver en rekommenderad inriktning för åtgärdsvalsstudien, förslag på åtgärder på kort
medellång och lång sikt, samt genomförandeansvar.
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Figur 3 Redovisade alternativ i trafikutredning väg 230 Alberga-Skogstorp2

2

Vägverket, 2002. Trafikutredning väg 230.
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2. Intressenter
I arbetsprocessen har ett flertal olika intressenter identifierats och involverats i processen när det bedömts nödvändigt. Deras medverkan har främst koncentrerats till deltagande vid dialogmöten. I huvudsak har intressenterna kommit från nedanstående organisationer eller typer av verksamheter:
•

Skolor

•

Förskolor

•

Svenska kyrkan

•

Räddningstjänst och polis

•

Idrottsföreningar och övriga fritidsaktiviteter

•

Vägsamfälligheter

•

Större markägare

•

Pensionärsföreningar

•

Kollektivtrafikföretag

Privatpersoner har inte ingått som intressenter. Dessa blir involverade under de samrådsskeden som
hålls i samband med vägplan eller detaljplan.
Representanter för näringslivet har avgränsats så att det har funnits representanter i anslutning till
samtliga berörda delar av vägen, avfarter och tillfartsvägar. Detta har framförallt varit betydelsefullt
för Västerleden, där problematiken för olika korsningar och tillfartsvägar är relativt specifik. Bland näringslivsrepresentanter har bland annat ingått handel, restauranger, köpcentret Tuna Park och Parken
Zoo.
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3. Geografisk och ämnesmässig avgränsning
Väg 230 Alberga-Skogstorp
Åtgärdsvalsstudien omfattar sträckan från Skogstorpsrondellen i öster till korsningen väg 230-väg 56 i
Alberga i väster. Utredningsområdet (där brister, behov och funktion har identifierats och lösningar i
huvudsak har föreslagits) omfattar väg 230 samt in- och utfarter längs med vägen.
För busstrafiken behandlar denna ÅVS hela sträckan från Eskilstuna till Rabo (som trafikeras av linje
8). Det innebär att två hållplatser på väg 56 samt 9 hållplatser på väg 715 ingår i denna studie. Åtgärdsförslag för hållplatserna Alberga och Mon, som ligger längs med väg 56 lyfts in i ÅVS för 250/56 Stråket Kolsva-Köping-Kungsör-Alberga.

Väg 230 E20 till cirkulationsplats Skogstorp
Åtgärdsvalsstudien omfattar sträckan från korsningen Västerleden-Fagottvägen (infart till K-Rauta
och Mio) till Skogstorpsrondellen i söder. Utredningsområdet (där brister, behov och funktion har
identifierats och lösningar i huvudsak har föreslagits) omfattar väg 230, korsningar längs med vägen,
samt den delen av tillfartsvägarna som ligger närmast väg 230.
Området omfattar också parallellt gång- och cykelvägnät samt gång- och cykelkopplingar som korsar
Västerleden. Vidare omfattar studien de busslinjer som korsar Västerleden och hållplatser som ligger i
direkt anslutning till korsningar längs med Västerleden.

Figur 4 Utredningsområdet Västerleden och Skogstorp - Alberga

3.1. Tidshorisont för åtgärders genomförande
Denna åtgärdsvalsstudie har följande tre tidshorisonter:
•

Kort sikt: Ska vara påbörjat under nuvarande mandatperiod, 2019–2025. Trimningsåtgärder under 50 miljoner.

•

Medellång sikt: Ska vara påbörjat i nästa länstransportplan, 2025–2033. Trimningsåtgärder och ombyggnationer.

•

Lång sikt: Ska vara påbörjat i länstransportplan efter det, 2034 och framåt. Större åtgärder.
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4. Mål och styrande dokument
I kapitel 4.1 beskrivs strategiska dokument och mål på nationell, regional och kommunal nivå som är
styrande för mål och inriktning i åtgärdsvalsstudien (ÅVS).
Utifrån dessa har i åtgärdsvalsstudien ett antal mål för problemlösning (projektspecifika mål) tagits
fram, vilka åtgärdsförslagen utvärderas mot. Åtgärdsförslagen utvärderas även mot regionalt mål för
kollektivtrafiken och lokalt mål om färdmedelsandelar eftersom dessa bedömts särskilt relevanta för
utredningen.
Åtgärdsförslagen utvärderas alltså mot följande mål:
•

Regionala mål för kollektivtrafiken, se kapitel 4.2.
o

Målet om tillgänglig kollektivtrafik

o

Riktlinjer för regional kollektivtrafik.

•

Kommunala mål om färdmedelsandelar, se kapitel 4.3.

•

Mål för problemlösning (projektspecifika mål) för respektive Alberga-Skogstorp och Västerleden, se kapitel 4.4.

4.1. Övergripande mål och strategier
Nationella mål och strategier
Länsplan för regional transportinfrastruktur
Länsplan för regional transportinfrastruktur hanterar infrastrukturinvesteringar utifrån behov och
brister och länets syn på lokala, regionala, storregionala och nationella mål. Planperioden gäller över
12 år och den nyligen beslutade planen gäller för perioden 2018–2029. Viktiga utgångspunkter för prioritering av större vägåtgärder är förbättrad trafiksäkerhet, främjat bostadsbyggandende, sysselsättning och tillväxt.
I länstransportplanen avsätts 558,5 miljoner kr för viktiga större vägåtgärder som överstiger 50 miljoner kr. Förutom stråksatsningar på riksvägarna väg 57 och väg 55 kopplar resterande objekt till förbättrad framkomlighet och tillgänglighet i tätortsnära miljöer. I planen avsätts även totalt 172 mnkr
under planperioden för smärre åtgärder på det statliga vägnätet. Denna åtgärdspott avsätts till mindre
åtgärder som pekas ut i åtgärdsvalsstudier.
Väg 230 är en regional statlig väg och investeringar på vägen ska därmed hanteras av länsplanen. För
den nuvarande planperioden finns det inga utpekade satsningar på väg 230, men vägen är en utpekad
brist. Möjliga investeringsåtgärder för vägen föreslås först efter att ÅVS är genomförd.3
Nationell transportplan
Nationell plan för transportinfrastruktur hanterar investeringar i statliga nationella vägar och järnvägar i Sverige, samt drift- och underhåll för samtliga statliga vägar och järnvägar. En ny nationell transportplan beslutades år 2018 av regeringen och gäller för planperioden 2018-2029.4
Det finns nationella medel för bland annat miljöåtgärder, trimning och trafiksäkerhet som ingår i den
nationella planens åtgärdsområden och som kan användas även för regionala vägar.

3

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringens-plan-for-infrastrukturen---sa-bygger-visverige-starkt-och-hallbart/
4
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Regionala mål och strategier
Sörmlandsstrategin
Sörmlandsstrategin är Sörmlands utgångspunkt och vägledning för det regionala utvecklingsarbetet.
Länsplan för regional transportinfrastruktur och Trafikförsörjningsprogrammet kan ses som tematiska
nedbrytningar av Sörmlandsstrategin.
De prioriterade inriktningarna i Sörmlandsstrategin är:
•

En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika
utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.

•

En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Visionen för Sörmlands kollektivtrafik är Leva, Växa, Verka, och det övergripande målet är Kollektivtrafik för tillväxt och utveckling. Utifrån detta har fyra funktionsmål identifierats, inom vilka kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030: Funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik. 5

Kommunala mål och strategier
Kollektivtrafikplan Eskilstuna kommun
Kommunens kollektivtrafikplan6 har som mål att öka andelen kollektivtrafikresor i kommunen, till att
uppnå målet om 16 % kollektiva resor år 2030 (andelen var 11 % år 2015). Målet innebär en dubblering
av antalet resenärer, till att uppgå till 10 miljoner resenärer år 2030 baserat på en positiv resandestatistik samt en ökad befolkning.
Ett antal mål lyfts upp som bidragande orsaker till att nå det övergripande målet:
•

Kollektivtrafiksystemet ska vara tillgängligt och tryggt för alla

•

Kollektivtrafiken ska stödja och möjliggöra:

•

o

Väl utvecklade stråk

o

Ökad livskvalitet för människorna i staden

o

Lokala och regionala band

Hög attraktivitet på stomnätet för kollektivtrafiken

Översiktsplan för Eskilstuna kommun och ställningstaganden för fysisk planering
Eskilstuna kommuns översiktsplan har målår 2030 och innehåller bland annat ett antal ställningstaganden kring fysisk planering och trafik. Inom transportområdet har följande ställningstaganden
gjorts av kommunen7:
•

Fyrstegsprincipen tillämpas.

•

Tillgänglighet ska öka utan att behovet av personbilstransporter ökar.

•

Ökad satsning i infrastrukturen för att stärka kollektivtrafik i förhållande till biltrafik.

•

Restidskvoter för cykel och buss kontra bil ska ligga som grund i den fysiska planeringen.

•

Förutsättningar för godstransporter med järnväg stärks genom att avsätta mark för hanteringen.

5

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Kollektivtrafikplan Eskilstuna kommun – Strategidel. Remissversion
7
Eskilstuna kommun Översiktsplan 2030, Del 2. Publicerad 2016.
6
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•

Ny bebyggelse lokaliseras - där så är möjligt - till befintliga och nya kollektivtrafikknutpunkter
eller stråk.

•

I direkt anslutning till sådana vägar som frekvent används för miljöfarliga transporter ska riskanalyser göras i varje enskilt fall.

•

Platser för enkla byten mellan olika transportslag är viktiga för så kallade intermodala resor
och är ett led i arbetet för ett hållbart transportsystem.

•

Utforma trafikmiljön i anslutning till platser där många barn rör sig utifrån vad barn upp till
12 år kan hantera. Det rör exempelvis skolor, förskolor och större lekparker.

•

Vid planering av persontransporter ska cykel vara normen istället för bil, och inom 5 km från
centrum ska cykel vara prioriterat. Gena och säkra cykelvägar till viktiga målpunkter och minimering av barriäreffekter är två prioriterade åtgärder.

Transportpolitiska mål och miljömål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. De nationella
transportpolitiska målen kan indelas i funktionsmål och hänsynsmål.

Funktionsmål (Tillgänglighet)


Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlighet, trygghet och bekvämlighet.



Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.



Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.



Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.



Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.



Barns möjligheter att på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer
ökar



Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras

Hänsynsmål (Säkerhet, miljö och hälsa)


Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.



Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.



Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet
minskar fortlöpande.



Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en
stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.



Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
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Det svenska miljömålssystemet innehåller 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska
miljön som anses nödvändigt för en hållbar utveckling. Hänsynsmålet innebär att de transportpolitiska målen pekar på och inkluderar även miljökvalitetsmålen.

4.2. Regionala mål för kollektivtrafiken
Målet om tillgänglig kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter handlar om att skapa regional och lokal tillgänglighet och om att bygga ett system som är relevant för det vardagliga behovet av
resor hos fler. Kollektivtrafiken i Sörmland ska ta hänsyn till alla resenärers behov och utvecklas så att
olika former av funktionsnedsättningar inte hindrar människor att använda kollektivtrafiken.
Som utgångspunkt för utformning av och krav på busshållplatser finns Riktlinjer för regional kollektivtrafik. Utformningen av busshållplatser delas enligt riktlinjerna in i olika kategorier, bland annat beroende på antalet resenärer.

4.3. Kommunala mål om färdmedelsandelar
Målen för trafik innebär att vägtrafikens utsläpp per invånare ska minska med 30 % till år 2020 och
med 100 % till år 2050. Senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna vara hållbara, det vill säga
med kollektivtrafik, cykel eller gång. Detta mål har fått flyttats fram till 2030 då kommunens senaste
resvaneundersökningar visar att de hållbara transporterna idag utgör 36 % och målåret 2020 är därför
inte realistiskt.

4.4. Mål för problemlösning
Trafikverket, Eskilstuna kommun, Region Sörmland har i denna ÅVS-process och utifrån ovanstående
planeringsunderlag enats om nedanstående målformuleringar som ska vara styrande för föreslagna
lösningar. Målen är uppdelad på de två sträckorna av väg 230, Västerleden samt Alberga-Skogstorp.

Alberga-Skogstorp
Mål 1. Det ska finnas gena, säkra och trygga gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter
Möjligheten att gå och cykla är idag bristfällig längs med sträckan. Det är betydelsefullt att stärka möjligheterna att cykla längs med, eller parallellt med, väg 230. Framförallt är det sträckan Lista-Borsökna som har den största potentialen för gång- och cykeltrafik, men också till och från Eskilstuna.
Lösningar bör föreslås som bidrar till minskade restider och trafiksäkra resor för gående och cyklister
på denna sträcka.
Mål 2. Busshållplatser ska vara trygga, säkra och tillgängliga för samtliga trafikslag
Det ska finnas möjlighet längs med hela sträckan att kunna åka buss på ett tryggt och säkert sätt. Detta
gäller både för själva resan, vägen till och från hållplats, samt möjligheten att parkera med bil och cykel vid strategiskt bra lägen. Flytt eller indragning av hållplatser bör göras under förutsättning att
vägen till/från hållplatsen utformas på ett trafiksäkert sätt för fotgängare och cyklister.
Mål 3. Det bör erbjudas attraktiva restider för pendlare mellan Alberga och Skogstorp
Väg 230 bör erbjuda attraktiva restider med både bil och buss på sträckan mellan Alberga och Skogstorp. Lösningar bör föreslås som minskar restiden med respektive trafikslag på sträckan i ett hela resan-perspektiv.
Mål 4. Trafiksäkerheten ska förbättras
Trafiksäkerheten bör förbättras på sträckan Alberga-Skogstorp för samtliga trafikslag. Lösningar bör
föreslås som minskar risken för olyckor mellan motorfordon, mellan motorfordon och oskyddade trafikanter, samt viltolyckor.
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Västerleden
Mål 1. Det ska finnas gena säkra och trygga gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter
längs Västerleden.
Idag finns det vissa felande länkar och brister i gång- och cykelvägnätet som gör huvudcykelstråken
längs med Västerleden ogena, otydliga och delvis otrygga. Det är önskvärt med goda gång- och cykelmöjligheter på hela sträckan från Stenby och Mesta i söder till rondellen vid K-Rauta i norr.
Lösningar bör bidra till ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik mellan följande
målpunkter, vilka pekats ut som felande länkar:
•

Väster om Västerleden Gap Sundins väg och K-Rauta

•

Gallerian, Tuna Park och Parken Zoo från norr och söder.

•

Mesta/Stenby och norrut

•

Säkra gång- och cykelpassager tvärs Västerleden

Mål 2.Framkomligheten för busstrafiken i rusningstid ska förbättras
Västerleden korsas av flera tunga busslinjer och det utreds om nya busslinjer ska trafikera Västerleden.
Höga trafikflöden och köer under högtrafik riskerar att försena busslinjerna. För att bidra till en attraktiv busstrafik som kan avlasta Västerleden och bidra till en ökad andel kollektivtrafikresor bör kollektivtrafiken ges en god framkomlighet i rusningstid.
Mål 3. Kötiden för vägtrafik ska minska
Västerleden har idag en hög belastning under rusningstid med köproblematik som följd. Ett antal
sträckor och korsningspunkter har lokaliserats som hårt drabbade. Lösningar bör föreslås som minskar förseningar och kölängder i dessa punkter:
•

Norra av- och påfarten trafikplats Marielund

•

Mått Johanssons väg/Gap Sundins väg

•

Västerleden/Västeråsvägen

•

Infart Tuna Park och Parken Zoo

•

Västerleden/Gillbergaleden

Mål 4. Trafiksäkerheten ska förbättras
Trafiksäkerheten bör förbättras längs med Västerleden för samtliga trafikslag.
Lösningar bör föreslås som minskar risken för olyckor mellan motorfordon, mellan motorfordon och
oskyddade trafikanter, samt viltolyckor.
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar
I detta kapitel beskrivs problem, förhållanden och förutsättningar för framtida utveckling. I kapitel 5.1
och 5.2 har problembeskrivning för de båda sträckorna sammanställts och den utgår dels från dokumenterade förutsättningar, dels från input från dialogmöte. Berörda intressenter har bidragit med ett
användarperspektiv och en fördjupad bild av upplevda problem och behov. Identifierade brister ska
ses i ljuset av de övergripande målen och eftersträvade funktionerna.
För läsare som vill fördjupa sig i vilka förutsättningar som tagits hänsyn till i denna utredning så beskrivs de i kapitel 5.3 till 5.5. Avslutningsvis i detta kapitel finns en sammanställning över planerad framtida utveckling som berör denna utredning.

5.1. Problembeskrivning Alberga-Skogstorp
Generella brister
Generellt sett är vägen smal och har bristande profil i förhållande till hastighetsgränsen. Vägbredd varierar från 6,5 m till 12 m. Endast på sträckan öster om infart till Borsökna finns vägren. Stolpar, träd
och bergsklackar förekommer på relativt långa sträckor. Sikten är skymd i många korsningar och det
saknas goda siktsträckor för omkörning. Det förekommer också muntliga rapporter om vattenplaning
och snödrev.
Anslutningar ligger tätt och sidoområdena är inte säkrade. Totalt sett finns det ca 50 anslutande vägar
på sträckan, många av dem är små och ansluter enbart till enskilda fastigheter. Avsaknad av parallellt
vägnät innebär att vägen används av lantbruksfordon som skapar framkomlighetsproblem för övrig
trafik.
Längs med väg 230 mellan Alberga – Skogstorp finns inget parallellt gång- och cykelnät. Vägen är generellt sett sätt för smal och med för höga trafikflöden för att på ett trafiksäkerhet sätt kunna cykla på
den. Vägen har brister i tillgänglighet för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhetsbrister i bland annat korsningar till andra vägar.
Busshållplatserna på sträckan har ofta låg standard med grunda fickor och saknar anslutande gångvägar. Att det saknas längsgående gångvägar är också en av anledningarna till att hållplatserna har placerats mycket tätt.
Gillberga skola har årskurs F–6 och 50 förskolebarn. Skolan utnyttjar områden söder om väg 230 för
diverse utflykter. Passagen över väg 230 skapar en upplevt osäker trafikmiljö för barnen.
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Platsspecifika brister
Tabell 1 Identifierade brister och behov inom utredningsområdet för väg 230 - Skogstorp till Alberga.

Punkt

Plats eller sträcka

Beskrivning

1

Förbi Öja kyrka

Smal väg (vägbredd 6,5 m), upplevt höga hastigheter på sträcka
med randbebyggelse, brister i linjeföring och sidoområden.

2

Förbi Lista

Brister i sidoområde. Relativt tätt med utfarter och många hållplatser.

3

Hallstavallen

In- och utfart Hallstavallen upplevs som trafikfarlig, vilket framförallt är en problematik i samband med evenemang.

4

Gillberga skola

Hastigheterna på vägen förbi skolan upplevs som höga och busshållplatsen som otrygg (hastighetsgräns 50 km/h). De dåliga
möjligheterna för barnen att gå och cykla till skolan gör att samtliga barn är skolskjutsberättigade.

5

Hällbylund

Många anslutningsvägar leder till trafiksäkerhetsbrister.

6

Närsjö

I Närsjö finns bland annat Närsjö gård. Upplevt farlig utfart från
Dalhagen.

7

Hyndevads vattenverk

Väg 230 passerar över en grundvattentäkt (se mer information
på s 39). Olycka med farligt gods riskerar att kontaminera
grundvattnet.

8

Borsökna

Korsningen vid infart till Borsökna har låg trafiksäkerhetsklass
utifrån en tidigare genomförd inventering. Det här beror på brister i utformning, men det kan inte påvisas att korsningen är mer
olycksdrabbad än andra liknande korsningar.
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Figur 5 Karta över översiktliga brister och behov som identifierats i arbetet, både längs sträckor och enskilda platser.

5.2. Problembeskrivning Västerleden
Generella brister
Korsningspunkterna längs Västerleden har hög belastning vilket generellt sett beror på att flödena är
stora i samtliga riktningar. Belastningsgraden är mycket hög under rusningstid och vägen ligger nära
den kapacitetsgräns som en tvåfältsväg vanligtvis har. Det finns rapporter om långa förseningar och
köbildning. De mest belastade korsningspunkterna nämns mer i detalj i nedanstående Tabell 2.
Det parallella gång- och cykelvägnätet längs med Västerleden har felande länkar och brister i vägvisning och tydlighet. På vissa sträckor upplevs också gång- och cykelvägnätet som otryggt och saknar belysning. Det saknas hastighetssäkrade passager.
Tillgängligheten utan bil för arbetande och besökare till verksamheter längs med Västerleden är bristfällig på grund av avsaknad av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
Det finns upplevda trafiksäkerhetsbrister som delvis kompletterar trafiksäkerhetsstatistiken. Det gäller
bland annat konfliktpunkter mellan skyddade och oskyddade trafikanter, brister i utformning samt
viltolyckor.
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Platsspecifika brister

Gång, cykel och kollektivtrafik

Framkomlighet väg

Trafiksäkerhet väg

Tabell 2 Identifierade brister och behov inom utredningsområdet för väg 230 - Västerleden.

Punkt

Plats eller sträcka

Beskrivning

1

Skogstorp-Mesta

Vägen passerar genom ett skogsparti där det finns rapporter
om att mycket vilt passerar, med ökad risk för viltolyckor som
följd.

2

Skogstorp-infart
Tuna park

Sträckan har låg trafiksäkerhetsklassning vilket beror på hastighetsgräns (80 km/h) i kombination med sidoområdena inte
är säkrade.

3

Trafikplats Marielund – södra avfartsrampen

Av- och påfartsramperna har en utformning som innebär att
hastigheten riskerar att bli för hög på avfartsramperna samtidigt som påfartsramperna blir för snäva. Påfartsrampen innehåller först en raksträcka som inbjuder till acceleration och
som sedan övergår i en snäv kurva som är olycksdrabbad.

4

Cirkulationsplats
Västerleden-Gillbergaleden

Korsningen har en acceptabel beslastningsgrad idag, men det
finns en upplevd framkomlighetsproblematik.

5

Cirkulationsplats
Västerleden-Infart Tuna Park

Korsningen har en acceptabel beslastningsgrad idag, men det
finns en upplevd framkomlighetsproblematik. Ett korsande huvudcykelstråk för cykel bidrar till situationen.

6

Cirkulationsplats
Västerleden-Västeråsvägen

Cirkulationsplatsen har hög belastning och trafikeras också av
bussar.

7

Mått Johanssons
väg/ Gap Sundins
väg

Korsningen mellan Mått Johanssons väg och Västerleden har
hög belastning. Anslutningen från Gap Sundins väg ligger strax
öster om cirkulationsplatsen vid Västerleden. Därför innebär
köbildning på Mått Johanssons väg att det är svårt att komma
ut från Gap Sundins väg.

8

Mesta-Stenby

Det saknas idag en gen och tydlig cykelkoppling mellan Stenby
och Mesta. Den närmsta vägen går via Gillbergaleden men idag
saknas det gång- och cykelbana längs med Gillbergaleden väster om cirkulationsplatsen med Västerleden. Otydlig vägvisning gör att cyklister lätt hamnar på Gillbergaleden.

9

Infart Tuna Park

Korsningen har en otydligt utformad gång- och cykelöverfart
vilket är ett trafiksäkerhetsproblem för gående och cyklister.

10

Genom Tuna Park

På sträckan förbi Tuna Park saknas det ett tydligt genomgående gång- och cykelstråk.

6

Cirkulationsplats
Västerleden-Västeråsvägen

Det förekommer rapporter om konfliktpunkter mellan personbilar och cyklister. Detta beror troligtvis på att den planskilda
gång- och cykelpassage som strax söderut inte är tillräckligt
vägvisad och att cyklister därför hamnar på Västeråsvägen.

11

Norra delarna av
Västerleden

Nuvarande gångväg slutar vid infart till Bilia, varför fotgängare
och cyklister tvingas ut i vägen alternativ måste gå på ett gräsbevuxet område bredvid Västerleden.
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11

Norra delarna av
Västerleden

De restauranger och verksamheter som ligger väster om Västerleden har en bristande tillgänglighet med gång, cykel och
kollektivtrafik. Närmsta busshållplats finns i dagsläget vid Fabriksgatan ca 700 m öster om Västerleden. Bussförbindelserna
har låg turtäthet och går inte nattetid.

11

Norra delarna av
Västerleden

Förslag finns på att utreda en ny busslinje längs Mått Johanssons väg och Västerleden. Med nuvarande trafiksituation kommer busslinjen att få begränsad framkomlighet under rusningstid. Om en ny linje etableras skapas också ett behov av
nya hållplatser och gångbanor.

Figur 6 Karta över översiktliga brister och behov som identifierats i arbetet längs med Västerleden, både längs sträckor och
enskilda platser.
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5.3. Befintliga förhållanden Alberga-Skogstorp
Funktions- och målpunktsanalys
Väg 230 är en infartsväg till Eskilstuna och är det huvudsakliga stråket för tung trafik som ska från
väg 55 (Katrineholm) till Eskilstuna. Väg 230 har även koppling till väg 56 och väg 214, där väg 230 är
prioriterat för kortväga persontransporter. För trafik från Katrineholm till Eskilstuna finns det en viss
konkurrenssituation mot väg 214, men väg 230 är idag den som går fortast. Enligt rådande planeringsprinciper är det önskvärt att vägen även fortsättningsvis är snabbare för persontransport än väg 214.
Sträckan mellan Skogstorp och Alberga har landsbygdskaraktär. Det finns inga tätorter längs med
sträckan, men flera småorter och mycket randbebyggelse. Det finns utveckling av nya bostäder inom
och utom befintlig randbebyggelse. Inom cirka en kilometer från väg 230 bor det närmare 2 000 personer, varav cirka 400 personer bor i Alberga tätort (se Figur 7). Boendefördelningen längs med väg
230 skapar behov av kollektivtrafik som försörjer hela sträckan med hög turtäthet, attraktiva hållplatser och en god tillgänglighet till hållplatserna.

Figur 7 Inom det markerade området, en kilometer i vardera riktningen, från väg 230 bor det 1765 personer. De svarta
punkterna visar distributionen av boende.

I stråket ligger Gillberga skola och i Alberga ligger Hammargärdets skola. I övrigt finns stall, kyrkor,
Hallstavallen samt ett antal gårdar längs med stråket. I höjd med Närsjö gård finns även ett fritidshusområde.
Få av de anslutande vägarna är organiserade samfälligheter, utan de ägs av markägaren, och det finns
även godsägare längs med vägen. I övrigt finns äldreboende, service och Stora Sundby Slott i Alberga.
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Vägtrafik
Årsdygnstrafiken på sträckan varierar från 2 247 (öster om Alberga) till 4 235 (öster om Borsökna).
Antalet tunga fordon på sträckan är mellan 200 och 400 ÅDT, dvs runt 10 %8. Hastigheten är 80 km/h
på stora delar av sträckan, med undantag för hastighetssänkningar på korta partier, exempelvis förbi
Gillberga skola.
Vägen är bitvis smal. På sträckan från Alberga förbi Öja kyrka samt sträckan från Lista till Vallby är
vägen 6,5 m bred. På övriga sträckor är vägbredden 8 m, med undantag för delen längst i öster mellan
Borsökna och Skogstorp som är 12 m.

Väg 214

Figur 8 ÅDT, hastighet och vägbredd på sträckan Alberga – Skogstorp9

Kollektivtrafik
Följande busslinjer trafikerar väg 230:
•

Linje 8 trafikerar Västermo – Centrum – Ärla Eklången och är den landsbygdslinje som har
mest resande i Sörmland med ett totalt antal påstigande under 2017 på 242 202 personer.
Turtätheten är mellan 30 minuter till 1,5 timme på vardagar och upp till 2,5 timme på helgdagar.

•

Linje 66 är en nattbusslinje som trafikerar Centrum – Alberga – Västermo nätter fredag-söndag, och har 917 påstigande personer under 2017.

Busstrafik från både 230 och 214 trafikerar Skogstorp-cirkulation och fortsätter österut mot
Eskilstuna. Även skolskjuts trafikerar sträckan.

8
9

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation#
NVDB.
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På sträckan från Alberga till Borsökna finns 26 hållplatser. Hållplatserna ligger tätt och många hållplatser som har få påstigande. Mellan hållplatserna Broberg och Berg är det cirka 350 meter, och det
var 10 påstigande på Broberg och 1 415 på Berg per år under 2017. Flest påstigande har Alberga med
16 502 påstigande under 2017.
Som beskrivs i stycke om avgränsning, se kapitel 3, ingår sträckan Rabo-Alberga i denna ÅVS avseende
busstrafik. På denna sträcka finns totalt 11 hållplatser. Rabo har flest påstigande med 4 459 stycken
och Hälltorp har minst med 24 påstigande.

Figur 9 Antal påstigande per år, år 2017, på hållplatser på väg 230, Cirkulationsplats Alberga-Skogstorp

Hållplatshasternas standard
Av hållplatslägena på hela sträckan från Rabo till Borsökna finns 72 hållplatslägen. En inventering genomförd av Region Sörmland visar att 14 % av hållplatserna har väderskydd, oftast bestående av metall och några av glas. 16 % har sittbänk och 23 % har belysning. Endast två hållplatslägen, båda i Alberga har cykelparkering och Albergahållplatsens båda hållplatslägen är också de enda som har hårdgjord gångbana till och från hållplatsen.

Gång och cykel
Längs med väg 230 mellan Alberga – Skogstorp finns inget parallellt gång- och cykelnät. På vissa
sträckor finns det ett mindre parallellt vägnät, med låga trafikflöden som är lämpliga att gå och cykla
på. Detta vägnät hänger dock inte samman.

5.4. Befintliga förhållanden Västerleden
Funktions- och målpunktsanalys
Västerleden byggdes ursprungligen som en förbifart förbi Eskilstuna och för att skapa en genare länk
mellan Skogstorp och E20. Nyexploateringar längs med vägen av företag och handel har gett vägen en
delvis annan mer lokal funktion och är nu en del av tätorten Eskilstuna.
Regional funktion
Väg 230 ingår i hela sin sträckning i funktionellt utpekat vägnät och är prioriterad för kortväga persontransporter. Västerleden matar trafik från väg 230 Alberga-Skogstorp och väg 214 upp till E20.
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Lokal funktion
En nummerplåtsskrivning som genomförts av Eskilstuna kommun visar att 3,6 % av trafiken i Skogstorpsrondellen använder väg 230 som genomfartsled till E2010. Detta tyder på att trafiken på vägen till
stor del genereras av lokala målpunkter och att vägens användning har förskjutits till en mer lokal användning än regional. Västerleden har också en viktig funktion som infart till Eskilstuna centrum. De
två största infartsvägarna är Mått Johanssons väg och Västeråsvägen.
Eskilstunas tätort och närliggande tätorter har växt i två öst-västliga stråk, dels längs Västeråsvägen,
dels längs Gillbergaleden. Dessa stråk har blivit strukturbildande för kollektivtrafiken samt gång- och
cykelvägarna. Västerleden knyter ihop dessa öst-västliga stråk, men är i dagsläget endast en vägförbindelse. Denna struktur påverkar utformning och standard på dagens gång- och cykelvägnät.
Målpunkter längs Västerleden
Längs hela Västerleden finns flera verksamhets- och bostadsområden, se identifierade målpunkter i
Figur 10. De största bostadsområdena är Torshälla i norr samt Mesta och Stenby i söder, medan industri- och handelsområden är koncentrerade direkt norr och söder om trafikplats Marielund. Detta genererar stora flöden i nord-sydlig riktning.
Längs med Mått Johanssons väg finns ett handels- och industriområde (exempelvis ett antal bilfirmor), samt annan kommersiell service. Verksamheter längs med Mått Johanssons väg matar främst
till Västerleden för trafik till och från E20.
Söder om trafikplats Marielund finns ett område med handel, näringsliv, restauranger med mera som
genererar mycket trafik, både anställda och besökare. Bland annat finns det flera snabbmatsrestauranger med många ungdomar som anställda och som är målpunkter för samtlig trafik. Norr om trafikplats Marielund finns snabbmatsrestauranger, bensinstation och ett handelsområde för sällanköpsvaror (exempelvis möbler och elektronik).
Längs Kungsgatan finns ett industriområde och kommersiell service. Folkestaterminalen är en stor
omlastningsterminal som genererar tung trafik. Denna trafik matar främst till och från E20, men tung
trafik söderifrån trafikerar Västerleden upp till E20.
Gallerian och Tuna Park är externa handelscentrum med restauranger, externhandel och dagligvaruhandel mm. De går att nå dessa handelscentrum dels från Västeråsvägen och dels från Västerleden.
Samma infarter leder även till Parken Zoo, som är en viktig målpunkt för besökare.
Vilsta industriområde är ett industriområde som har en egen utfart till Västerleden.

Trafikflöden
Genomförda trafikmätningar visar att speciellt sträckan av Västerleden från E20 ner förbi Brottsta och
vidare till korsningen vid Gillbergaleden är hårt trafikerad med flöden mellan 13 000–18 000 fordon/årsmedelsdygn (ÅDT), se Figur 11. Trafikflödena på Västerleden är i samma storleksklass som de
största infartsvägarna till centrala Eskilstuna och som på E20. Trafiksituationen är ansträngd, då en
väg med två körfält generellt har ett kapacitetstak vid ÅDT cirka 18 000 fordon. Mätningarna visar vidare på förhållandevis höga maxtimmesflöden på upp till 12–13 % av ÅDT (normalt 10 %). Genomförda mätningar visar också att
Andelen tung trafik är hög strax söder om avfarten från E20 (15 %), samt i Stenby öster om Västerleden som har 18,5 % tung trafik11. Det ska poängteras att mätningarna omfattar axelpar, vilket gör att
antalet tunga fordon troligen har överskattats på grund av dubbelräkning12.

10

Eskilstuna kommun. Rapport nummerskrivning 2011.
M4 Traffic. Eskilstuna – Trafikprognos och analyser. 2018-04-17
12
Information från Eskilstuna kommun 2019.
11
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Figur 10 Identifierade målpunkter längs Västerleden.
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Figur 11 Hastighetsbegränsning, vägbredd och ÅDT på Västerleden13.
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Kollektivtrafik
För kollektivtrafiken inom Eskilstuna är Västerleden i sig är inget utpekat stråk för busstrafik och
kommer även fortsättningsvis primärt vara ett stråk för biltrafik och parallell gång- och cykeltrafik.
Däremot korsas Västerleden av prioriterade kollektivtrafikstråk och eventuella åtgärder på vägen ska
inte negativt påverka kollektivtrafikens framkomlighet.
Berörda busslinjer
Inga busslinjer trafikerar Västerleden i dagsläget. Korsningarna längs med vägen trafikeras dock av
flera busslinjer. Linje 1 och linje 2 korsar Västerleden vid Mesta i en planskild korsning, medan linjerna 3 och 5 trafikerar Västeråsvägen och korsar Västerleden i plan. I Figur 12 illustreras Västerledens
sträckning schematiskt i relation till Eskilstunas stadsbussnät.
Turutbudet på de berörda linjerna varierar från 15 minuter till 1 timme. Linje 3 är den tyngsta av linjerna och den har också nattrafik, medan linje 5 har sista tur vid klockan 21. Linje 1 har ett turutbud på
20–30 minuter hela dagen, med sista turen vid klockan 23.
De största hållplatserna i anslutning till Västerleden är Brottsta (linje 3), Tuna Park (linje 5) och
Mestalund (linje 1).
Framkomlighet kollektivtrafik
För att ge en uppfattning om hur trafiksituationen i Västerledens korsningar påverkar busstrafiken har
förseningsstatistik studerats för 5 utvalda hållplatser på linjerna 3 och 5. Hållplatserna är Flacksta,
Brottsta, Flackstavägen, Tuna Park och Lundbyskolan (hållplatserna är utmärkta i Figur 13).
Den genomsnittliga förseningen per tur för dessa linjer är 2–4 minuter under låg- och mellantrafiktid
och 4–6 minuter under högtrafiktid14. Det är alltså smärre förseningar under hela trafikdygnet, vilket
tyder på att trafikflöden, hastigheter och framkomlighet för det mesta inte medger att tidtabellen kan
hållas. Dock visar statistiken att det inte finns några dramatiska skillnader mellan rusningstid och övriga delar av dygnet. Det är svårt att bedöma om förseningar beror på bristande framkomlighet i Västerledens korsningar, eller om det beror på andra faktorer.

13
14

NVDB resp. Trafikflödeskartan
Förseningsstatistik från Region Sörmland
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Figur 12 Linjenätet i de västra delarna av Eskilstuna tätort, med Västerledens sträckning schematiskt inritad i mörkblå färg15

15

Linjenät från Sörmlandstrafiken.
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Figur 13 Studerade hållplatser på linje 3 och 5

Gång och cykel
Det nuvarande gång- och cykelnätet inom åtgärdsvalsstudiens utredningsområde kan ses i Figur 14.
•

Längs Kungsgatan/Folkestaleden går ett huvudstråk med prioriterad väghållning. Genom
Brottsta går ett lokalt cykelstråk, delvis i blandtrafik (streckad linje).

•

Vid Flacksta (Tuna Park) korsas Västerleden av ett prioriterat huvudstråk i en planskild korsning.

•

Från handelsområdet Tuna Park går ett huvudstråk ner till Stenby, men detta följer endast
väg 230 en kortare sträcka.

•

Ytterligare ett cykelstråk med prioriterad väghållning korsar väg 230 planskilt vid Lagersdal.

•

Det finns också ett antal passager som inte är belagda men som fyller en viktig funktion som
rekreationsstråk.

Norr om Mått Johanssons väg saknas gång- och cykelvägnät parallellt med Västerleden. Idag är gående och cyklister hänvisade till en planskild passage under E20 längre österut.
I översiktsplanen för 2030 finns huvudstråk för cykelbana med längs med Västerleden ner till Stenby.
Längs Gillbergaleden finns det GC-passager från när Västerledens byggdes, och det finns med i
Eskilstunas cykelplan att utveckla stråket till en ”supercykelväg”.
Sammanfattningsvis finns det möjligheter för cykling, men det kräver omvägar och lokalkännedom.
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Figur 14 Gång- och cykelnät i de västra delarna av Eskilstuna.16

16

Eskilstuna kommun, 2019. https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/cykel/cykelkarta.html
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5.5. Trafiksäkerhet båda sträckorna
På hela den studerade sträckan av väg 230 från (Alberga-Skogstorp och Västerleden) har det registrerats 100 olyckor mellan januari 2010 och april 2018 (Figur 15).
Fyra av olyckorna var dödsolyckor, där två skedde på sträckan Västerleden och två på sträckan Alberga-Skogstorp. Ytterligare en olycka har varit allvarlig olycka. I fyra av dessa fem olyckor har oskyddade trafikanter varit inblandade, antingen motorcykel eller cykel. Dessa olyckor har alla inträffat vid
utfart, korsning eller cirkulationsplatser17. De två dödsolyckor som har skett på sträckan Västerleden
har båda skett vid trafikplats Marielund. Den ena är en singelolycka med motorfordon och den andra
är en olycka med korsande motorfordon.
Den vanligaste olyckstypen längs med sträckan Alberga – Skogstorp har varit viltolyckor, en vid Vilsta
och en mellan Tveta och Böcklinge. Två singelolyckor har skett på grund av väjning för djur vid Öja
Kyrka och vid Alby. Det finns även två registrerade olyckor med tamdjur.
De två dödsolyckorna som skett på sträckan Alberga – Skogstorp är en upphinnande olycka med motorfordon mellan Skogstorpsrondellen och Borsökna och den andra är en singelolycka med motorfordon i höjd med Väsby. I övrigt har det skett 42 olyckor där majoriteten är lindriga olyckor18.

17
18

Uttag STRADA.
Uttag STRADA.
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Figur 15 Registrerade olyckor för båda sträckorna. Källa: STRADA
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5.6. Framtida utveckling, krav och styrande funktioner
I detta avsnitt görs en sammanställning av befolknings- och trafikutveckling, planer för exploateringar
och infrastrukturinvesteringar samt krav och styrande funktioner att förhålla sig till.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen för Eskilstuna kommun visar på en ökning till cirka 118 600 invånare år 203019,
från dagens 104 709 invånare. Ökningen ska främst ske genom förtätning i staden. En stor ökning av
inflyttning till Eskilstuna kan ske vid förbättrade pendlingsmöjligheter till Stockholm eller ett ökat bostadsbyggande i attraktiva lägen, och höjd tas därför i planförslaget för 2030 för en ökning till 120 000
invånare20.

Figur 16 Befolkningsprognos för Eskilstuna kommun 2016–203021.

Trafikutveckling
Trafikverket har tagit fram basprognoser till 2040 respektive 2060. Prognoserna för 2040 har varit
utgångspunkt i denna utredning för att beräkna framtida flöden och därmed också kapacitetsutnyttjande och åtgärdsbehov.
Någon separat prognos för väg 230 finns inte, men dock en regional prognos för Södermanlands län
som helhet. Utifrån denna har framtida flöden på ett antal utvalda delsträckor beräknats, se nedan.

19

Befolkningsprognos för Eskilstuna kommun, 2016–2030. https://www.eskilstuna.se/download/18.1d3f97e715e84e06585a481b/1507884755135/Befolkningsprognos%20Eskilstuna%202016-2030.pdf
20
Eskilstuna kommun översiktsplan 2030, Del 1. Publicerad 2016
21
Befolkningsprognos för Eskilstuna kommun, 2016–2030. https://www.eskilstuna.se/download/18.1d3f97e715e84e06585a481b/1507884755135/Befolkningsprognos%20Eskilstuna%202016-2030.pdf
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Tabell 3 ÅDT nuläge och basprognos
Sträcka

Alberga-Skogstorp

Västerleden

ÅDT nuläge

ÅDT basprognos

(2017)

(2040)

Alberga-Lista

2 200

2 900

Lista-Borsökna

3 300

4 300

Borsökna-Skogstorp

4 300

5 500

Norr om Västeråsvägen

17 700

22 800

Söder om infart Tuna Park

13 200

17 000

Söder om Gillbergaleden

7 800

10 100

Exploateringsplaner
I kartan i Figur 17 nedan visas områden som enligt Eskilstunas översiktsplan 2030 anses lämpliga att
bygga ut med bostäder, blandad bebyggelse, samhällsservice och verksamheter/industri.
Alberga-Skogstorp
Området mellan Skogstorp och Alberga är utpekat som ett stråk för bebyggelse i Eskilstuna kommuns
översiktsplan för 2030. På ett antal ställen längs sträckan finns utredningsområden för bostäder,
bland annat i Alberga. Stråket Alberga-Skogstorp har goda förutsättningar för tekniska försörjningssystem och hållbara stråk för kollektivtrafik22. I höjd med Närsjö och Stenhammar finns utbyggnadsområde för allmän VA, vilket antagligen kommer att öka andelen permanentbebodda bostäder på sikt.23
Västerleden
I översiktsplanen för 2030 finns bebyggelseplaner för områden runt Västerleden. Bland annat planeras utbyggnad av bostäder i Stenby samt direkt väster om Tuna Park-området (Flacksta).
Exploateringsområden för verksamheter begränsas delvis av kulturminnen vid Tuna Park och översvämningsområden längs Eskilstunaån. Strax norr om E20 är det svårt att hitta lägen för exploatering
på grund av översvämningsrisken. Vid Tuna Park finns begränsningar på grund av fornminnen. Söder
om bussgaraget vid Mått Johanssons väg finns en ödetomt där det finns planer på en halkbana.24
Längs med Västerleden har förslag på en ny infrastrukturkorridor av järnväg för godstrafik tagits fram
för att leda den tunga godstrafiken på järnväg bort från de centrala delarna av staden.

22

Översiktsplan 2030. Del 2
Underlag VA
24
Protokoll2 och PPT
23
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Figur 17 Områden som enligt ÖP 2030 anses lämpliga att bygga ut med bostäder, blandad bebyggelse, samhällsservice
och verk-samheter/industrier samt prioriterade stråk för bebyggelse. Källa: Eskilstuna kommun,
https://karta.eskilstuna.se/eskilstunakartan/oversiktsplan2030
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Planer för infrastruktur och kollektivtrafik
Planerade eller pågående åtgärder
•

Förslag finns på att utreda en ny busslinje längs Mått Johanssons väg och Västerleden. Nuvarande linje 6 kommer att få en ny sträckning från Fabriksgatan till Slagsta och därmed ge en
bättre kollektivtrafikanslutning till verksamheterna längs Västerleden.

•

Eskilstuna kommun bygger en ny gång- och cykelbana från Glömsta cirkulationsplats fram till
K- Rauta (cirkulationsplatsen Västerleden-Fagottvägen).

•

Eskilstuna kommun har beslutat att dra Gap Sundins väg i en ny sträckning längre österut,
för att utfarten mot Mått Johanssons väg ska ligga längre från korsningen med Västerleden.

Figur 18 Planerade eller pågående åtgärder

Markförutsättningar
Markförutsättningar har undersökts främst för att få en uppfattning om faktorer som kan vara kostnadsdrivande vid större ombyggnader.
Längs med Alberga-Skogstorp är det mestadels skog, med lite sankmark och åker. Det finns några naturreservatområden och många vattendrag runt om. Det finns även några grustäkter i närheten av
vägarna.
Längs med Västerleden och väg 230 mot Alberga går det kraftledningar och det finns ett antal fornminnen utspridda längs med vägarna.
Väg 230 är i sig utpekad som riksintresse för väg men berörs också av ett antal kommunala intressen
för rekreation och friluftsliv i direkt anslutning av vägen.
Längs med Eskilstunaån finns ett område med översvämningsrisk och på sina ställen sankmark. Detta
är framförallt viktigt att beakta om det ska anläggas en ny gata längs med ån (se mer om detta i kapitel
7).
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Sammantaget är markförutsättningarna relativt goda och inga stora hinder för ny- eller ombyggnad av
vägen.

Grundvattentäkt
Längs väg 230 finns en grundvattentäkt i höjd med Hyndevad (se Figur 19), och ett förslag på nytt
grundvattenskyddsområde från Eskilstuna kommun är för närvarande ute på myndighetssamråd. Tidplanen för antagande är upp till ett år från år 2019.
För vägkonstruktioner gäller att inom den primära och sekundära skyddszonen får nyanläggning av
väg inte ske utan tillstånd från berörd tillsynsmyndighet (i detta fall Eskilstuna miljökontor). Längs
väg 230 saknas anordning för att förhindra utsläpp i samband med olyckor, och en anmälan till berörd
tillsynsmyndighet krävs om vidtagande av vattenskyddsåtgärder. Exempel på åtgärder som gjorts i
andra vattenskyddsområden är vägräcken och avrinningsskydd.25

Figur 19 Förslag på Hyndevad grundvattenskyddsområde.

25

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, 2019.
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6. Kapacitetsanalys korsningspunkter Västerleden
Genomförda trafikmätningar visar att trafiksituationen på Västerleden är ansträngd (se kapitel 5.4).
För att skapa en bättre bild av kapacitetsutnyttjandet i Västerledens korsningspunkter har dessa analyserats i Capcal. Analyserade korsningar visas i karta i Figur 20. Kapacitetsanalysen baseras på trafikmätningar under eftermiddagens maxtimme genomförda av Eskilstuna kommun.26 Analysen har resulterat i en beräknad belastningsgrad för varje korsning, för nuläget samt en uppräkning till prognosår 2040 enligt tillväxttal i Trafikverkets basprognos för Södermanland.27

Figur 20 Korsningspunkterna som analyseras med hjälp av Capcal

Tabellen nedan visar beräknad belastningsgrad i respektive korsning. Analysen visar att det framförallt är i korsningarna med Västeråsvägen, Mått Johanssons väg, samt i den norra av- och påfarten i
Trafikplats Marielund som belastningsgraden redan idag är mycket hög. Utan kapacitetshöjande åtgärder blir i stort sett samtliga korsningar hårt ansträngda vid prognosåret 2040.

26
27

Svängandelar i varje korsning mättes inte och därför har antaganden kring detta krävts.
Trafikverket, Basprognoser 2018-04-01
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Resultaten stämmer väl med den upplevda situationen längs med Västerleden som rapporterar om
köproblematik i dessa korsningar. Bland annat upplevs det som svårt i rusningstid att svänga vänster
ut på Västerleden för fordon som svängt av E20. Det uppstår även köbildning på Mått Johanssons väg
som i sin tur påverkar den närliggande utfarten från Gap Sundins väg, som ansluter strax öster om
Västerleden och matar trafik från ett verksamhetsområde.
Tabell 4 Beslastningsgrad i analyserade korsningar längs Västerleden

Korsning

Belastning Nuläget

Belastning Prognosår 2040
med nuvarande utformning.

Gillbergaleden
Infart Tuna park (Gunborg
Nymans väg)
Västeråsvägen
Mått Johanssons väg
Norra av- och påfarten i trafikplats Marielund
Södra av- och påfarten i trafikplats Marielund
Önskvärt

Belastningsgraden i någon av tillfarterna är under 0,8

Ev Godtagbar

Belastningsgraden i någon av tillfarterna är mellan 0,8–0,99

Ej godtagbar

Belastningsgraden i någon av tillfarterna är 1 eller över

För mer information om de analyser som har gjorts, se bilaga till Samlad effektbedömning; Capcalanalys av Korsningspunkter Västerleden.
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7. Alternativa lösningar
Utifrån en workshop med berörda intressenter och input från befintligt underlagsmaterial har en bruttolista på åtgärdsförslag tagits fram. Förslagen har bearbetats och hänsyn har tagits till graden av
måluppfyllelse och andra parametrar. Detta har inneburit att vissa åtgärder ej kvalificerats för vidare
hantering.
Nedan följer en närmare beskrivning av de åtgärdstyper som bedöms kunna bidra till måluppfyllelse
samt vilka alternativa lösningar som har studerats. Åtgärderna har paketerats och renodlats i ett antal
åtgärdspaket som beskriver alternativa inriktningar.
I bilaga 1 redovisas de lösningsförslag som gått vidare fört fortsatt hantering. I bilaga 2 redovisas
bortsorterade åtgärder med motiv.

7.1. Studerade lösningar för Alberga-Skogstorp
Kollektivtrafik
För att uppmuntra till ökat bussresande kan turtätheten stärkas. Framförallt bör turtätheten stärkas
på kvällar och helger för att underlätta för fritidsresor till och från Eskilstuna. Anropsstyrd trafik finns
inte på sträckan idag, men på lång sikt kan landsbygdstrafiken utvecklas.
Hållplatslägen föreslås ses över för att optimera kollektivtrafiken. Idag ligger hållplatserna mycket tätt
och det finns därför en potential att öka resandet genom att slå ihop hållplatser och ta bort de hållplatser som har lägst resande.
För de hållplatser som ska finnas kvar föreslås en separat handlingsplan tas fram för upprustning av
hållplatser, exempelvis skapa synliga busshållplatser, goda möjligheter att säkert stanna vid hållplatser, väderskydd och belysning. Cykel- och pendlarparkeringar föreslås vid hållplatser med högt resande.

Gång och cykel
Ett sammanhängande gång- och cykelstråk föreslås på sträckan Lista-Borsökna, där potentialen för
ökad cykling bedöms som störst. Stråket i Borsökna knyter an till befintliga cykelstråk mot Eskilstuna.
En ny gång- och cykelväg anläggs parallellt med väg 230. Alternativt kan befintliga vägar med låga trafikflöden knytas ihop för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk.
På övriga delar av sträckan föreslås lokala gång- och cykelanslutningar, till exempel till och från hållplatser och målpunkter för fritidsaktiviteter. Vidare föreslås fler hastighetssäkrade passager för gång
och cykel, vilket innebär hastighetssäkring och smärre ombyggnader för att skapa ”gröna passager”
enligt VGU.

Trimningsåtgärder för ökad trafiksäkerhet
Som tidigare nämnts finns det många lokala anslutningar på sträckan. Med relativt små medel kan befintliga parallellvägar knytas ihop för att samla ihop och stänga utfarter. Uppskattningsvis kan ett 20tal korsningar stängas om 1 km ny parallellväg anläggs.
Att anlägga parkeringsfickor längs vägen är en åtgärd med syfte att göra det lättare för långsamtgående
fordon att stanna och släppa förbi fordon och därmed öka framkomligheten. De kan även användas
som platser för kortare stopp och raster.
Totalt sett har nio korsningar med dålig sikt identifierats. För respektive korsning föreslås en översyn
av vad som kvarstår att göra.
Vägen kantas på en stor del av sträckan av skog och berg längs med vägen. Bristinventering visar att
det behövs en säkring av sidoområden på 20–25 km. Till största delen handlar det om trädfällning,
slyröjning och förbättring av slänter. På några sträckor med mycket berg behövs dock sidoräcken.
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Översyn av sträckor med låg standard
Väg 230 är 8 m bred mellan Alberga och Borsökna (sträckan mellan Borsökna och Skogstorp är den
enda som är bredare och har vägren, 12 m bred), med undantag för två sträckor, förbi Öja och förbi
Gillberga skola, som är 6,5 m. Dessa sträckor har också i övrigt brister bland annat med mycket randbebyggelse (se närmare beskrivning i kapitel 5).
2002 gjordes en trafikutredning för hela sträckan från Alberga-Skogstorp. I denna togs förslag fram på
nya vägsträckningar för sträckorna förbi Öja och förbi Lista, se kartor nedan. På grund av randbebyggelsen är det åtminstone förbi Lista svårt att bredda vägen i befintlig sträckning. Om nya vägsträckningar byggs påverkar det också behovet av parallellvägnät, eftersom den gamla vägen då kan nyttjas
som parallellväg.
På övriga sträckor föreslog den tidigare trafikutredningen inga större ombyggnader, men dock korsningsåtgärder. Dessa har här bakats in under en mer generell åtgärdskategori, se punkt ovan om trimningsåtgärder.
Närsjö, Gillberga skola och Öja är de sträckor där vägen löper närmast bebyggelsen. Höga hastigheter
har rapporterats. Tänkbara åtgärder på dessa sträckor, om en ny väg inte byggs, är sänkning av hastigheten och hastighetsdämpande åtgärder. En hastighetsöversyn bör göras parallellt med att målstandard för hastigheten på hela för hela vägen ses över.

Figur 21 Alternativ för sträckan förbi Öja28

28

Vägverket, 2002. Trafikutredning väg 230.
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Figur 22 Alternativ för sträckan förbi Lista29

Mötesseparerad väg längs hela sträckan
Förslaget innebär 2+1-väg på hela sträckan Alberga-Skogstorp. En mötesseparerad väg kan byggas
med 20–40 % omkörningsmöjligheter. Hur stor andel som väljs påverkar exakt dragning. Troligen behövs fler justeringar av sträckan i ovan beskrivna alternativ för att hindra intrång i befintlig bebyggelse. Det behövs också ett mer omfattande parallellvägssystem för att minska antalet korsningar och
utfarter.

7.2. Åtgärdspaket Alberga-Skogstorp
För sträckan Alberga-Skogstorp har tre åtgärdspaket tagits fram.
Ett baspaket (åtgärdspaket 1) som omfattar smärre åtgärder för att optimera befintligt vägnät, samt
förbättra trafiksituationen för gång-, cykel- och kollektivtrafik. I första hand bör en utredning tas fram
som studerar hållplatslägen, upprustningsbehov på hållplatser, strategiska lägen för pendlarparkeringar och behov av lokala gång- och cykelanslutningar parallellt.
I paketet ingår även att utreda förbättringar av kollektivtrafikens utbud; ökad turtäthet och längre öppettider, samt utveckling av den anropsstyrda trafiken, som inte ingår i något specifikt åtgärdspaket.
Det har varit ett ställningstagande inom åtgärdsvalsstudien att det inte är relevant att enbart bygga om
vägen eller bygga ny väg. De åtgärder som ingår i baspaketet kan genomföras på kort sikt och bedöms
kunna lösa flera identifierade problem och brister till en rimlig kostnad. Syftet med paket 2 och 3 är
således att bedöma samhällsnyttan och effekter av att komplettera baspaketet med större åtgärder,
jämfört med om enbart baspaketet genomförs.

29

ibid
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Sammanfattning av åtgärdspaket:
Åtgärdspaket 1 – 80 km/h befintlig sträckning (baspaket)
•

Optimering av busstrafiken genom att slå ihop hållplatser och ta bort de hållplatser som har
lägst resande. Det omfattar även 2 hållplatser på väg 56 samt 9 hållplatser på väg 715 som ingår i denna studie och berörs av samma busslinje (linje 8).

•

De hållplatser som föreslås finnas kvar rustas upp för ökad attraktivitet och trygghet. Här ingår:
o

Väderskydd och belysning.

o

Stärka möjligheten att ta sig till och från hållplatser med åtgärder på gång- och cykelvägnätet.

o

Möjlighet till säker passage för gående och cyklister tvärs 230 för att stärka tillgängligheten till hållplatserna.

o

Cykel- och pendlarparkeringar på ett antal strategiskt placerade hållplatser med högt
resande.

•

Ett sammanhängande gång- och cykelstråk anläggs på sträckan Lista-Borsökna, totalt 7 km.
Stråket består av en liten del nybyggd gång- och cykelväg och till största delen beläggning av
befintliga mindre markvägar.

•

Trimnings- och trafiksäkerhetsåtgärder på väg omfattar:
o

1 km parallellvägnät anläggs för att kunna stänga och samla utfarter, sammanlagt
cirka 20 st.

o

Tillräckliga siktsträckor anläggs för att kunna köra om på fler platser.

o

Höjning av sidoområdesstandarden. I första hand röjning av sidoområden, men på
vissa sträckor med mycket berg anläggs sidoräcken.

o

Hastighetsöversyn för Öja och Närsjö. Åtgärder för hastighetsefterlevnad vid Gillberga skola.

Åtgärdspaket 2 – 80 km/h med vissa nya sträckor
•

Baspaket (se ovan).

•

Förbifarter
o

Nya vägsträckningar, totalt 4,2 km på de två sträckorna förbi Öja och HallstavallenMörby. Vägen anpassas för 80 km/h, med 9 meters bredd utan mötesseparering och
god standard på sidoområden. Bussar antas trafikera de nya vägsträckningarna.

o

Busstrafik mellan Alberga och Skogstorp förutsätts använda den nya vägen. Två nya
hållplatser byggs, en vid Öja och en vid Gillberga skola. Anslutande gång- och cykelförbindelser byggs till och från busshållplatserna.

o

Bullerskydd anläggs där nya vägen passerar nära befintlig bebyggelse.

o

Två nya vägportar anläggs där väg 230 passerar mindre vägar.

o

Med nya vägsträckningar innebär det också att den befintliga vägen kan användas
som lokalgata och bli en trafiksäker förbindelse för gående och cyklister.
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Åtgärdspaket 3 – Mötesseparerad väg 100 km/h
•

Baspaket (se ovan). De trimnings- och trafiksäkerhetsåtgärder på väg som ingår i baspaket
bedöms dock inte kunna tillgodoräknas när vägen byggs om.

•

Mötesseparerad på hela sträckan, anpassad för 100 km/h;
o

På sträckan Alberga-Borsökna behöver vägen breddas från 8 till 13 m. De nya vägsträckningarna förbi Öja och Hallstavallen-Mörby utformas i detta alternativ med 13
meters bredd.

o

Mellan Borsökna och Skogstorp är vägen tillräckligt bred för att kunna anlägga mitträcke utan breddning. Detta har fördelen att inget intrång görs i Hyndevads vattentäkt.

o

Utbyggnad till mötesseparerad väg innebär också att fler utfarter längs med sträckan
samlas ihop vilket också bidrar till ett längre parallellvägssystem.

7.3. Studerade lösningar för Västerleden
Mobility management
För att minska den ansträngda trafiksituationen runt Västerleden kan olika typer av informations- och påverkansåtgärder införas.
Eskilstuna kommun har tagit fram ett koncept för mobility management-åtgärder med
fokus på samarbete med arbetsgivare (se faktaruta). Ett förslag som framkommit är också
att uppmuntra till en större spridning i tid av
arbetspendlingen (för att minska belastningen under maxtimmen). Till stor del kan
detta arbete bygga vidare på det arbete som
redan utförs av kommunen. En MM-vecka
genomförs varje år i kommunen. Även cykelkampanjer finns idag i kommunen.
Eskilstuna kommun arbetar även i viss mån
också mot arbetsgivare (cykelvänlig arbetsplats mm).
De föreslagna mobility management-åtgärderna ger bäst effekt om de kombineras med
andra åtgärder, exempelvis fysiska ombyggnader eller förändringar i kollektivtrafikens
utbud.

Exempel på koncept för samarbete med arbetsgivare om MM-åtgärder:
1.Möten med företaget / arbetsgivaren
2.Resvaneundersökning och analys för att fastställa nuläge
3.Reseanalys med en grupp medarbetare för att se förutsättningar
och möjligheter att resa hållbart till exempel cykelfaciliteter, möjligheter att nyttja resfria digitala möten, tillgång till kort på kollektivtrafik etcetera.
4.Arbetsplatsen genomför åtgärder, förslagsvis tar fram en reseriktlinje, förbättra teknik för digitala möten, ansluter sig till Sörmlandstrafikens företagskonto, erbjuder förmånscyklar etcetera.
5.Kommunen genomför aktiviteter till exempel lånar ut lådcyklar
och elcyklar i testresenärsprojekt för att de anställda ska få ta sig
till och från arbetet under ca. tre veckor, erbjuda utrustning (vinterutrustning för ökad vintercykling, hjälm etcetera) och möjlighet
till konditionstester för ökad cykling.
6.Kommunen tar fram information som företaget sprider i sina kanaler (intranät etcetera) och gör ev. utskick och ev. anlitar någon
föreläsare som berättar om hälsofördelar med hållbart resande.

Kollektivtrafik – utbud och information
Som beskrivits i tidigare kapitel finns förslag om att utreda en ny busslinje som ska trafikera Mått Johanssons väg och Västerleden. Potentialen bör utredas för en ny busslinje som binder samman StenbyMesta med industrierna längs Mått Johanssons väg. En sådan tvärförbindelse skulle ha stor potential
att flytta över pendlingsresor från bil till buss. Den bör också angöra centrum.
Övriga förslagna lösningar för att stärka kollektivtrafiken är:
•

Nudging och marknadsföring i samband med ombyggnader eller förbättringar i kollektivtrafiken. Ingår som en del i koncept för mobility management-åtgärder.
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•

Realtidsinformation finns redan på vissa linjer men kan utvecklas i större skala.

•

Synliggöra busstrafiken genom gestaltning av hållplatser

•

Inom kollektivtrafikområdet kan ett ökat turutbud införas på de linjer som trafikerar Tuna
Park och Gallerian (turtätheten är 2 ggr per timme idag.)

Intelligenta transportsystem (ITS)
Signalprioritering för bussar kan vara aktuellt på vissa platser, men behöver studeras i samband med
en mer samlad översyn av olika sträckor och punkter.

Gång- och cykelåtgärder
Befintligt gång- och cykelstråk som löper längs med Västerleden från Stenby/Mesta till Mått Johanssons väg bör förses med säkrade cykelöverfarter, förtydligande vägvisning och på vissa sträckor också
bättre belysning. Framförallt har följande platser och sträckor pekats ut, se Figur 23:
•

Vägvisning på sträckan förbi Tuna Park behöver bli bättre. Cykelöverfarter föreslås över Albertina Nyströms väg och Västeråsvägen.

•

Cykelöverfart över Kungsgatan.

•

Cykelöverfart över Mått Johanssons väg.

•

Kopplingarna mellan Stenby/Mesta och över Gillbergaleden ses över. Planerna på supercykelväg längs Gillbergaleden bör beaktas.

I gång- och cykelåtgärder ingår också att se över befintliga gång- och cykelförbindelser tvärs Västerleden. Utredningen ska se över behovet av förbättrad vägvisning och eventuellt kompletterande planskildheter. Bättre vinterunderhåll av befintligt GC-nät föreslås också.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
På sträckan Skogstorp – Mesta är hastigheten 80 km/h. Sträckan är på grund av sidoområden klassad
med röd trafiksäkerhetsstandard. Här föreslås viltstängsel och sidoräcken.

Kapacitetshöjande åtgärder på väg
Ett antal olika kapacitetshöjande åtgärder har föreslagits för att åtgärda den ansträngda trafiksituationen på väg. De omfattar:
•

Trimningsåtgärder i cirkulationsplatserna mot Gillbergaleden, infart Tuna Park, Västeråsvägen, Mått Johanssons väg samt norra av- och påfarten i trafikplats Marielund.

•

Fyra körfält på Västerleden på hela eller delar sträckan från Stenby (Gillbergaleden) till E20.
Det innebär också en ombyggnad av befintliga korsningspunkter, i plan eller anläggande av
trafikplatser. För sträckan förbi Tuna Park finns ett alternativt förslag med förbifart och cirkulationsplats eller trafikplats.

Trimningsåtgärder har utvärderats med en kapacitetsanlys i Capcal för samtliga korsningspunkter.
Denna sammanfattas mer i detalj nedan i stycket om paket.
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Figur 23 Befintligt gång- och cykelstråk parallellt med Västerleden. Röda markeringar innebär cykelöverfarter.
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Lokalgata, bussförbindelse och GC-förbindelse längs de norra delarna av Västerleden
Dessa åtgärder omfattar en samlad lösning för den norra delen av Västerleden, från Mått Johanssons
väg till cirkulationsplatsen vid K-Rauta. Sträckan berörs av åtgärdsförslag med olika funktioner.
•

En gång- och cykelförbindelse på denna sträcka knyter ihop befintligt gång-och cykelstråk
som slutar vid Mått Johanssons väg/Närjeholmen med ny GC som byggs norr om K-Rauta via
västerleden.

•

En ny lokalgata längs Eskilstunaån har förts fram som förslag i en tidigare utredning (se närmare beskrivning under kap 1.5) och har som syfte att ge en lokal anslutning till de berörda
verksamheterna för att därmed kunna stänga de lokala utfarterna till Västerleden norr och
söder om E20.

•

Eskilstuna kommun att utreda förutsättningarna för en ny busslinje på sträckan som ett försök att stärka tillgängligheten till verksamheterna på sträckan med kollektivtrafik.

Utifrån dessa funktioner har olika förslag på utformning av en lokalgata tagits fram:
1.

Lokalgata för trafik till och från verksamheter, låga hastigheter och eventuellt 2–1-väg som gör
det möjligt med cykel i blandtrafik, ev. cykelfält. Kombineras med en planskild gång- och cykelpassage över/under Västerleden.

2. Lokalgata med busstrafik. I stor sett samma utformning som i alternativet ovan, men med
busshållplatser.
3. Endast genomgående GC-väg. Passagen under E20 är endast öppen för gång och cykel. Lokalgatan anläggs som återvändsgränd för motorfordonstrafik både norr och söder om E20. Verksamheterna längs vägen ansluter till lokalgatan som i alternativen ovan.
4. Enbart gång- och cykelförbindelse.

7.4. Åtgärdspaket Västerleden
Vidare analys av föreslagna åtgärder
Utifrån de föreslagna åtgärder som beskrivits i föregående stycke har en rad kompletterande analyser
genomförts för att få ett bättre underlag till den fortsatta inriktningen.
•

En viktig fråga har varit att bedöma vilka kapacitetsåtgärder som krävs för att åtgärda den ansträngda situationen på Västerleden och att bedöma vilka åtgärder som krävs om trafiken
fortsätter att öka enligt trafikprognoserna.

•

En annan viktig fråga har varit att utvärdera de lösningar som finns för en lokal förbindelse
längs Eskilstunaån.

Kapacitetsanalys
För Västerledens korsningar från Gillbergaleden och norrut har som tidigare beskrivits en kapacitetsanalys genomförts. Denna kapacitetsanalys har kompletterats genom att testa hur belastningsgraden i
de högst belastade korsningspunkterna (med belastningsgrad över 1 med prognosår 2040 och nuvarande utformning) påverkas av åtgärdsförslag som beskrivs nedan. Det gäller Västeråsvägen, Mått Johanssons väg och norra in- utfarten vid trafikplats Marielund. Även korsningspunkten vid Gillbergaleden har testats med ny utformning eftersom belastningsgraden i en av armarna där gränsar till 1 med
prognosår 2040 och nuvarande utformning.
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Testade åtgärder
Västeråsvägen och Mått Johanssons väg är de två högt belastade cirkulationsplatser och har testats
med:
•

Ett extra körfält i samtliga till- och utfarter samt ett extra cirkulerande körfält med samma
rondellradie.

•

Ett extra körfält i samtliga till- och utfarter samt ett extra cirkulerande körfält men med utökad rondellradie (ej Gillbergaleden).

För Norra in- utfarten vid trafikplats Marielund har det analyserats att ha en cirkulation med tre ben
istället för en trevägskorsning.
•

Ett körfält i samtliga till- och utfarter samt ett cirkulerande körfält.

•

Två körfält i samtliga till- och utfarter samt två cirkulerande körfält.

Med åtgärderna förändras belastningen för berörda korsningar och i tabellen nedan visas nya prognoserade belastningsgrader. Det blir en förbättring men för Västeråsvägen och Mått Johanssons väg blir
belastningsgraden fortfarande över 1. Det är dock bara i en tillfart (i respektive cirkulation) som problemet kvarstår i jämförelse med tre tillfarter innan åtgärder. Viktigt att notera att flödena givetvis kan
variera och att det kan uppstå situationer där det belastningen och köbildningen är annorlunda än det
presenterande resultatet.

Resultat
Mycket höga belastningsgrader kvarstår i ett (1) ben i vardera korsningen mot Västeråsvägen och Mått
Johanssons väg även med två körfält.
I båda fallen rör det sig om vänstersvängande fordon. En lösning som inte har testats i Capcal är att
låta vänstersvängande fordon använda båda körfälten och bygga en ”superhöger”.
Tabell 5. Belastning i studerade korsningar längs Västerleden med respektive utan kapacitetsåtgärder
Korsning

Belastning Prognosår 2040

Belastning Prognosår 2040
med åtgärd

Gillbergaleden
Infart Tuna park (Gunborg
Nymans väg)

(Ingen åtgärd har testats i
Capcal-analysen)

Västeråsvägen
Mått Johanssons väg
Norra av- och påfarten i
trafikplats Marielund
Södra av- och påfarten i
trafikplats Marielund

(Ingen åtgärd har testats i
Capcal-analysen)
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Lokalgata
För lokalgatan finns det, som tidigare nämnts, ett antal olika utformningsalternativ. Alternativen med
en ny väg längs med Eskilstunaån (eventuellt även för buss) innebär osäkerheter vad gäller de geotekniska förhållandena. Dessutom är det inte säkert att det finns fri höjd för bussen att komma under
vägen.
En eventuell busslinje är enbart på utredningsstadiet, vilket sannolikt gör det svårt att motivera större
satsningar på framkomlighet för buss på sträckan innan det har testats om linjen kan få ett bra resande och därmed bli permanent. Vidare visar kapacitetsanalysen (se ovan) att kapacitetsproblemen
på Västerleden inte påverkas av de mindre anslutningarna till och från cirkulationerna. Därför skulle
en lokalgata inte få någon avlastande effekt på Västerleden.
De största och mest akuta problemen för de norra delarna av Västerleden är den felande länken i cykelvägnätet och att skapa en förbättrad tillgänglighet med gång och cykel för besökare och anställda på
verksamheterna längs vägen.
Mot denna bakgrund har ett beslut tagits att testa effekterna av en renodlad GC-bana.

Föreslagna åtgärdspaket
Åtgärdspaket 1 – Smärre åtgärder
Inom åtgärdspaket 1 ingår att med hjälp av framförallt steg 1 och 2 åtgärder skapa en bättre trafiksituation för cyklister och kollektivtrafiken samt för att uppmuntra till en överflyttning från bil till cykel
och kollektivtrafik:
•

Informations- och påverkansåtgärder för att uppmuntra till val av andra trafikslag än den privata bilen.

•

Nudging och marknadsföring i samband med ombyggnader eller förbättringar i kollektivtrafiken.

•

Signalprioritering för bussar i korsningen Västerleden-Västeråsvägen.

•

Parallellt gång- och cykelstråk som löper längs med Västerleden från Stenby/Mesta förses
med säkrade cykelöverfarter, förtydligade vägvisning och belysning.

•

Se över befintliga gång- och cykelförbindelser tvärs Västerleden.

I paketet ingår även att utreda förbättringar av kollektivtrafikens utbud; ökat turutbud på de kollektivtrafiklinjer som trafikerar handelsområdet Tuna Park, samt en ny tvärgående bussförbindelse längs
med Västerleden som också angör centrum.
Åtgärdspaket 2 – Gång- och cykelförbindelse längs de norra delarna av Västerleden
Åtgärdspaket 2 omfattar en gång- och cykelförbindelse längs med de norra delarna av Västerleden,
sträckan från korsningen Västerleden-Mått Johanssons väg till korsningen Västerleden - Fagottvägen
(K-Rauta), inklusive planskild gång- och cykelpassage tvärs Västerleden.
Åtgärdspaket 3 – Smärre åtgärder för ombyggnad av befintlig väg
Det tredje åtgärdspaketet för Västerleden innebär mindre åtgärder för ombyggnad av befintligt vägnät.
Åtgärdspaketet innehåller åtgärder för att förbättra framkomligheten för bil längs Västerleden. I paketet ingår framkomlighetshöjande åtgärder i samtliga korsningar från Gillbergaleden till E20. Dock kan
det vara aktuellt att genomföra åtgärder på vissa av korsningarna först, eftersom kapacitetsanalysen
visar att det troligen kommer att behöva genomföras åtgärder tidigare för exempelvis Mått Johanssons
väg och Västeråsvägen (se kapacitetsanalys ovan).
Följande åtgärder är inkluderade i paketet:
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•

Ombyggnad av korsningar:
o

•

Trimning och smärre ombyggnader av cirkulationsplatserna mot Gillbergaleden, infart Tuna Park, Västeråsvägen, Mått Johanssons väg samt trafikplats Marielund.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för sträckan Skogstorp – Mesta, där viltstängsel och höjd
sidoområdesstandard ingår.

Åtgärdspaket 4 – Fyra körfält Stenby – E20
Paketet omfattar en utbyggnad av Västerleden från tvåfältsväg till en fyrfältig, tätortsnära motorväg
med målstandard 80 km/h, från Stenstugan i söder till cirkulationsplatsen vid K-rauta/Granngården i
norr.
Andra åtgärder på den statliga anläggningen, utöver själva vägen, antas vara byggandet av två trafikplatser samt en ny bro över Folkestaleden/Svealandsbanan och Eskilstunaån. Byggnadsverken skulle
stå för en ansenlig andel av anläggningskostnaden. Även det kommunala vägnätet kommer att behöva
anpassas till Västerledens ombyggda utformning.
En bedömning av byggbarheten visar på stora osäkerheter. Bristande utrymme, specifikt i de norra delarna av Västerleden, gör det svårt att bygga. Även de marktekniska förutsättningarna bedöms driva
kostnaderna uppåt. Ett bygge av denna omfattning skulle ha stor påverkan för alla trafikanter som
idag nyttjar Västerleden, och det skulle krävas omfattande hantering av trafiken under byggtiden. Den
varaktiga påverkan som en betydligt högre kapacitet på Västerleden skulle få på stadens trafik är inte
klarlagd och konsekvenser av detta inte utrett.
Beaktat alla frågor blir projektkostnaden för en ombyggnad och således också nyttan svår att prognosticera utifrån det befintliga underlaget. En grov, initial bedömning är ändå att det skulle röra sig om
ett projekt i miljardklassen.
Osäkerheterna kring utförande, kostnader och konsekvenser för paketet är mycket stora och dessa
aspekter ligger utanför ramen att utreda detta vidare i denna åtgärdsvalsstudie. En fortsatt utredning
behöver göras för att precisera hur kapacitetsfrågan på Västerleden kan lösas. I samband med en sådan utredning bör det även tas ett helhetsgrepp kring stadens trafiknät eftersom det fungerar i symbios med Västerleden. Exempelvis kan Västerleden avlastas genom åtgärder på parallellvägar. Detta är
något som har diskuterats under processen i denna ÅVS men inga konkreta resultat har tagits fram.

7.5. Utvärdering av åtgärdspaket
Kostnadsuppskattning
Med undantag för Västerleden paket 4 har en så kallad grov kostnadsindikation (GKI) beräknats för
samtliga åtgärdspaket. Kostnaderna redovisas i nedanstående tabeller.
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Tabell 6 Kostnadsbedömning för åtgärdspaket Alberga-Skogstorp
Paket

Bedömd kostnad med standard-

Kostnadsläge och genomförande

avvikelser
1 – 80 km/h befintlig

54 +- 13 miljoner kronor.

Kostnaderna är behäftade med viss osä-

sträckning (baspaket)

kerhet, framförallt med tanke på att omfattningen av åtgärderna behöver utredas
vidare.

2 - 80 km/h med vissa

157 +- 31 miljoner kronor.

Kostnaderna kan påverkas av val av

nya sträckor (baspa-

sträckning.

ket med vissa justeringar)
3 – 100 km/h med

339 +- 51 miljoner kronor

Kostnaderna kan påverkas av val av

mötesseparering

sträckning.

(Baspaket och förbifarter)
Tabell 7 Kostnadsbedömning för åtgärdspaket Västerleden
Paket

Bedömd kostnad med

Kostnadsläge och genomförande

standardavvikelser
1 – Smärre åtgärder

14 +- 3 miljoner kronor.

Kostnaderna är behäftade med viss osäkerhet,
framförallt med tanke på att omfattningen av åtgärderna behöver utredas vidare.

2 – Gång- och cykel-

16 +- 2,5 miljoner kronor

förbindelse längs de

Geotekniska förhållanden innebär vissa osäkerheter.

norra delarna av Västerleden
3 – Smärre åtgärder

64 +- 13 miljoner kronor

för ombyggnad av be-

Kostnaderna omfattar åtgärder som kan genomföras i etapper.

fintlig väg
4 – Fyra körfält

Ingen GKI framtagen. Osäkerheterna kring utförande, kostnader och konsekvenser

Stenby – E20

för paketet är mycket stora.

Resultat av samlad effektbedömning
För samtliga paket med undantag för Västerleden paket 4 har en samlad effektbedömning genomförts.
En samlad effektbedömning omfattar tre olika områden; Samhällsekonomisk analys, Fördelningsanalys, Transportpolitisk måluppfyllelse.
Åtgärdspaketen har bedömts på olika sätt. För vissa paket har en samhällsekonomisk kalkyl tagits
fram, men det är inte samtliga åtgärder som kan värderas samhällsekonomiskt. I dessa fall förs enbart
ett resonemang om samhällsnyttan.
Nedan följer en sammanfattning av bedömningen av respektive paket.
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Tabell 8 Resultat av samlad effektbedömning för Alberga-Skogstorp.
Paket

Samhällsekonomisk analys

Fördelningsanalys

Transportpolisk måluppfyllelse

1 – 80 km/h be-

För detta paket har ingen samhällseko-

Påverkan på barns, ungas, kvin-

Åtgärderna bedöms leda i positiv riktning avseende både det transportpo-

fintlig sträckning

nomisk analys tagits fram. Åtgärderna

nors och mäns möjligheter att

liska funktionsmålet och hänsynsmålet.

(baspaket)

bedöms dock ha god lönsamhet, då de

transportera sig är positiv. Till-

Åtgärderna bidrar till minskade restider med kollektivtrafik, gång och cy-

bidrar till minskade restider och för-

gängligheten mellan lokala mål-

kel. Detta antas bidra till att antalet resor med gång cykel och kollektiv-

bättrad trafiksäkerhet. Åtgärderna bi-

punkter stärks. Restiden för per-

trafik ökar, samt en viss överflyttning av resor från bill till gång, cykel och

drar till ökad fysisk aktivitet i transport-

sonbil ökar något på grund av

kollektivtrafik.

systemet viket också har mycket goda

hastighetssänkningar.

samhällsekonomiska effekter.

Åtgärderna bidrar till ett jämställt transportsystem då förutsättningar för
både gång, cykel och kollektivtrafik blir bättre. De bidrar också till ökad
fysisk aktivitet i transportsystemet.

2 - 80 km/h med

Den samhällsekonomiska kalkylen visar

De största relativa nyttorna till-

Åtgärderna leder till positiva restidseffekter för samtliga trafikslag och så-

vissa nya

på att åtgärderna har negativ net-

faller biltrafiken på grund av

väl gods- som persontransporter. Åtgärderna för gång och cykel bidrar till

sträckor (baspa-

tonuvärdeskvot (NNK).

restidsvinster. Även gående och

barn och vuxna lättare kan välja hållbara färdmedel.

ket med vissa ju-

Det finns dock vinster som inte har

cyklister får en ökad nytta ef-

steringar)

Påverkan på klimat är osäker. Inducerad trafik har ej beräknats. Land-

kunnat värderas monetärt. Kostnader

tersom nuvarande sträckningar

skapspåverkan är negativ då nya vägar påverkar landskapsbild och skapar

för åtgärder i baspaketet; trimning och

kan användas som GC-väg när

barriärer för djur- och växtliv. Nya vägar tar också mark i anspråk. Nya

trafiksäkerhet, kollektivtrafik samt gång

förbifarterna byggs. Avseende

förbifarter bidrar till eventuellt ökat buller, men bullerskydd bidrar till att

och cykel, är med investeringskostna-

jämlikhet och jämställdhet finns

minimera påverkan.

den, men deras nyttor/onyttor är ej be-

inga tydliga fördelningsaspekter.

räknade utan är endast utvärderade. Effekten är därmed mer positiv än vad
NNK indikerar.

Trafiksäkerhetseffekterna är mycket positiva för samtliga trafikslag. Åtgärderna bidrar till ett jämställt transportsystem då förutsättningar för
både gång, cykel och kollektivtrafik blir bättre. De bidrar också till ökad
fysisk aktivitet i transportsystemet.
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Paket

Samhällsekonomisk analys

Fördelningsanalys

Transportpolisk måluppfyllelse

3 – 100 km/h

Den samhällsekonomiska kalkylen visar

De största relativa nyttorna till-

Åtgärderna leder till positiva restidseffekter för samtliga trafikslag och så-

med mötessepa-

på en svagt positiv nettonuvärdeskvot

faller biltrafiken på grund av

väl gods- som persontransporter. Åtgärderna för gång och cykel bidrar till

rering (Baspaket

(NNK) på 0,26. Resultatet är osäkert,

restidsvinster. Påverkan på

barn och vuxna lättare kan välja hållbara färdmedel.

och förbifarter)

men bedöms vara mer säkert än i paket

barns, ungas och kvinnors och

Åtgärdernas bidrag till miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan är

2, eftersom en större andel av åtgär-

mäns möjligheter att transpor-

osäkert. De ger ökad attraktivitet för hållbara alternativ. Dock kan nya

derna i detta paket har kunnat värderas

tera sig är positiv. Den lokala

förbifarter och en snabbare väg ge upphov till att fler väljer bilen.

monetärt.

tillgängligheten stärks. Restiden

Kostnader för åtgärder i baspaketet;

för personbil minskar något på

trimning och trafiksäkerhet, kollektiv-

grund av hastighetshöjningar

trafik samt gång och cykel, är med inve-

och något kortare resväg.

steringskostnaden. Deras nyttor/onyttor är ej beräknade utan är endast utvärderade. Effekten är därmed mer positiv än vad NNK indikerar.

Landskapspåverkan är negativ då nya vägar påverkar landskapsbild och
skapar barriärer för djur- och växtliv. Nya vägar tar också mark i anspråk.
Nya förbifarter bidrar till eventuellt ökat buller, men bullerskydd bidrar
till att minimera påverkan.
Trafiksäkerhetseffekterna är mycket positiva för samtliga trafikslag. Åtgärderna bidrar till ett jämställt transportsystem då förutsättningar för
både gång, cykel och kollektivtrafik blir bättre. De bidrar också till ökad
fysisk aktivitet i transportsystemet.
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Tabell 9 Resultat av samlad effektbedömning för Västerleden
Paket

Samhällsekonomisk analys

Fördelningsanalys

Transportpolisk måluppfyllelse

1 – Smärre åtgär-

För detta paket har ingen samhällseko-

Åtgärdernas påverkan på

Åtgärdernas påverkan på barns och ungas möjligheter att transportera sig

der

nomisk analys tagits fram. Åtgärderna

barns och ungas möjligheter

är positiva. De bidrar till ett jämställt transportsystem då förutsättningar

bedöms dock ha god lönsamhet på

att transportera sig är positiv

för både gång, cykel och kollektivtrafik blir bättre.

grund av minskade restider för samtliga

och de ger en relativt sett

Påverkan på klimat är positiv. Effekterna på överflyttning av resor till gång,

trafikslag, positiva trafiksäkerhetseffek-

större påverkan på kvinnors

cykel och kollektivtrafik är osäkra. Generellt sett har dock mobility manage-

ter. Åtgärderna bidrar till ökad fysisk

möjligheter att transportera

ment-åtgärder god effekt vad gäller att ändra val av färdmedel.

aktivitet i transportsystemet viket också

sig. Den lokala tillgängligheten

har mycket goda samhällsekonomiska

stärks.

effekter.

Det finns vissa målkonflikter
mellan kollektivtrafikens och
biltrafikens framkomlighet
som måste beaktas i framtida
utformning.

2 – Gång- och cy-

För detta paket har ingen samhällseko-

Åtgärderna ger främst ökad

Åtgärderna gynnar gående och cyklister med positiv påverkan på jämställt

kelförbindelse

nomisk analys tagits fram. Åtgärderna

nytta för gång- och cykelrese-

transportsystem och barns och ungas tillgänglighet, samt ökade hälsoeffek-

bedöms dock ha god lönsamhet.

närer, barn och unga.

ter.

längs de norra
delarna av Västerleden

En cykelförbindelse parallellt med Väs-

Planskild gång- och cykelpassage i korsningen Västerleden - Fagottvägen

terleden åtgärdar en felande länk i cy-

(K-Rauta) kan bidra till sämre framkomlighet för motorfordonstrafik. Trafi-

kelvägnätet och skapar ett samman-

ken kan även påverkas negativt under byggskedet.

hängande nord-sydligt gång- och cykelstråk. Restidsvinsterna för de som går
och cyklar är betydande. Det uppskattas
att många nya resor med gång och cykel
kommer att genereras, vilket har
mycket goda effekter på ökad fysisk aktivitet.
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Paket

Samhällsekonomisk analys

Fördelningsanalys

Transportpolisk måluppfyllelse

3 – Smärre åt-

För detta paket har ingen samhällseko-

Påverkan på barns, ungas och

Åtgärderna ger ett relativt osäkert bidrag både till funktionsmålet och hän-

gärder för om-

nomisk analys tagits fram. Sammanta-

kvinnors och mäns möjligheter

synsmålet. Åtgärderna bidrar till ökad framkomlighet men framkomlighets-

byggnad av be-

get bedöms inte åtgärderna som lön-

att transportera sig är positiv.

problem kvarstår efter genomförda åtgärder.

fintlig väg

samma på grund av effekterna på fram-

Den lokala tillgängligheten

Bidraget till hänsynsmålet bedöms som negativt. Ökad kapacitet i trans-

komlighet är små. I vissa av de stude-

stärks. Restiden för personbil

portsystemet leder till inducerad trafik och därmed ökad klimatpåverkan.

rade korsningarna kan åtgärder ha

minskar något på grund av

bättre effekt. Närmare analyser behöver

hastighetshöjningar och något

göras av respektive korsning.

kortare resväg.

Åtgärderna bidrar till ökad framkomlighet i korsningspunkter och därmed
också minskade restider. Sammantaget
är dock effekterna relativt små och även
efter genomförda åtgärder kvarstår
framkomlighetsproblem (se avsnitt om
kapacitetsanlys som ovan).
4 – Fyra körfält

Ingen samlad effektbedömning har gjorts för detta paket. Osäkerheterna kring utförande, kostnader och konsekvenser är stora i detta skede. Paketet

Stenby – E20

behöver utredas vidare.
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7.6. Bedömning av måluppfyllelse
I detta stycke görs en bedömning av måluppfyllelse av de mål som åtgärdsförslagen i denna studie utvärderas mot och som har beskrivits i kap 4. Dessa är:
•

Projektspecifika mål för respektive Alberga-Skogstorp och Västerleden

•

Regionala mål för kollektivtrafiken

•

o

Målet om tillgänglig kollektivtrafik

o

Riktlinjer för regional kollektivtrafik.

Kommunala mål om färdmedelsandelar

Skalan i bedömningen är femgradig och innebär:
•

Stort negativt bidrag: Åtgärderna bedöms ha en tydlig negativ påverkan. Mörk röd färg.

•

Svagt negativt bidrag: En bedömning görs att åtgärderna leder i fel riktning avseende uppsatt
mål, men effekterna är relativt osäkra. Ljust röd färg.

•

Neutralt eller obetydligt bidrag: Åtgärderna påverkar inte bedömt mål i någon riktning.

•

Svagt positivt bidrag: En bedömning görs att åtgärderna leder i en positiv riktning avseende
uppsatt mål, men effekterna är relativt osäkra. Ljust grön färg.

•

Stort positivt bidrag: Åtgärderna bedöms ha en tydlig positiv påverkan. Mörk grön färg.

56

Tabell 10 Bedömning av måluppfyllelse för åtgärdspaket Alberga-Skogstorp

Mål om färdmedelsandelar

Mål för kollektivtrafiken

Sammanväg bedömning

Förbättrad trafiksäkerhet

lare

Attraktiva restider för pend-

busshållplatser

Trygga, säkra och tillgängliga

och cykelvägar

Gena, säkra och trygga gång-

Mål för problemlösning

1 – 80

Åtgärderna i detta paket har god måluppfyllelse och leder i positiv riktning mot samtliga projekt-

km/h be-

mål. De ökar möjligheten att gå och cykla till och från lokala målpunkter. De stärker kollektivtrafi-

fintlig

ken i ett hela resan-perspektiv och skapar tryggare och säkrare busshållplatser. Optimerad kollek-

sträckning

tivtrafik skapar mer konkurrenskraftiga restider för pendling med buss. För personbilstrafik ökar

(baspaket)

restiden marginellt, men störningskänsligheten blir lägre, bland annat på grund av p-fickor för
långsamtgående fordon. Åtgärderna innebär även en ökad trafiksäkerhet för motorfordon.

2 - 80

Nya vägsträckningar bedöms leda till en positiv påverkan på målet om kortare restider för pend-

km/h med

lare. Om en ny väg enbart byggs för biltrafik kommer det att leda till en ökad attraktivitet för bil i

vissa nya

relation till kollektivtrafik, vilket har negativ påverkan på vissa lokala mål. Om en ny väg byggs

sträckor

nära befintlig bebyggelse kan den med fördel användas även för busstrafik, vilket ger likvärdiga

(baspaket

restidsvinster för bil och buss. Eftersom åtgärder i baspaketet ingår innebär det positiv måluppfyl-

med vissa

lelse även för möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt. Trafiksäkerhetseffekterna är positiva.

justeringar)
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Mål om färdmedelsandelar

Mål för kollektivtrafiken

Sammanväg bedömning

Förbättrad trafiksäkerhet

lare

Attraktiva restider för pend-

busshållplatser

Trygga, säkra och tillgängliga

och cykelvägar

Gena, säkra och trygga gång-

Mål för problemlösning

3 – 100

En mötesseparerad väg bedöms leda till förbättrade restider för biltrafik och en ökad trafiksäker-

km/h med

het. Eftersom åtgärder i baspaketet ingår innebär det positiv måluppfyllelse även för möjligheterna

mötessepa-

att gå, cykla och åka kollektivt. Åtgärden innebär dock en ökad attraktivitet för bil i relation till kol-

rering

lektivtrafik och bedöms därför ha negativa effekter på målet om kommunens trafikmål (mål om

(Baspaket

färdmedelsandelar). Om vägen byggs i befintlig sträckning kan det ha negativ påverkan på buller-

och förbi-

nivåer.

farter)
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Tabell 11 Bedömning av måluppfyllelse för åtgärdspaket Västerleden

Mål om färdmedelsandelar

Mål för kollektivtrafiken

Sammanväg bedömning

Förbättrad trafiksäkerhet

minska

Kötiden för vägtrafik ska

trafiken

Framkomligheten för buss-

och cykelvägar

Gena säkra och trygga gång-

Projektspecifika mål

1 – Smärre

Åtgärdar felande länkar i gång- och cykelvägnätet och bidrar till att skapa gena och trygga gång-

åtgärder

och cykelvägar parallellt med Västerleden. Framkomligheten för busstrafiken förbättras delvis,
men effekten är relativt liten.
Åtgärderna bedöms leda till en överflyttning av resor från bil till cykel och kollektivtrafik. Detta
kan bidra till minskad trängsel i vägtrafiken, men även denna effekt är marginell.
Förbättrade GC-vägar, vinterunderhåll och cykelöverfarter har mycket positiv påverkan på trafiksäkerheten.

2 – Gång-

Åtgärdar felande länkar i gång- och cykelvägnätet och bidrar till att skapa gena och trygga gång-

och cykel-

och cykelvägar parallellt med Västerleden. Det leder också till mycket positiva effekter på trafiksä-

förbin-

kerheten för oskyddade trafikanter. På övriga mål har åtgärderna ingen påverkan.

delse längs
de norra

Åtgärdspaketet bedöms leda till en överflyttning av resor från bil till gång och cykel.

delarna av
Västerleden
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Mål om färdmedelsandelar

Mål för kollektivtrafiken

Sammanväg bedömning

Förbättrad trafiksäkerhet

minska

Kötiden för vägtrafik ska

trafiken

Framkomligheten för buss-

och cykelvägar

Gena säkra och trygga gång-

Projektspecifika mål

3 – Smärre

Åtgärderna bedöms ha god påverkan på minskade kölängder i korsningar, för all vägtrafik inkl.

åtgärder

buss. Även trafiksäkerheten för biltrafik ökar. Det ska dock sägas att vissa kapacitetsproblem kvar-

för om-

står även efter att åtgärder genomförts.

byggnad av
befintlig
väg

Den ökade framkomligheten för bilarna har en negativ påverkan på de lokala målen om minskade
personbilstransporter och ökad andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik eftersom det blir
mer attraktivt att resa med bil.
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8. Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder
8.1. Beskrivning av övergripande inriktning
Av de åtgärder redovisade i kapitel 6 rekommenderas inte alla för genomförande då vissa åtgärder inte
bedömts lösa identifierade problem enligt måluppfyllelsen eller av andra skäl som exempelvis bedömd
kostnadseffektivitet eller lönsamhet.
Nedan följer av beskrivning av förslag på vidare hantering av åtgärder inom respektive paket och i
vilka tidsperspektiv som olika åtgärder är aktuella.

Alberga-Skogstorp
Paket 1
Baspaketet omfattar åtgärder som kan genomföras på kort sikt. Som tidigare beskrivits bör flera av åtgärderna hållas samman tidsmässigt, däribland upprustning av hållplatser, lokala gång- och cykelanslutningar och behov av parallellvägar. Trimningsåtgärder för ökad trafiksäkerhet kan brytas ut från
paketet. Samtliga av åtgärderna kan genomföras på kort sikt och ingå som trimningsåtgärder på kort
sikt i länstransportplanen.
För gång- och cykelförbindelsen mellan Lista och Borsökna är den viktigaste frågan att lösa hur ett avtal med berörda markägare och enskilda vägföreningar ska se ut. Ansvar för drift- och underhåll behöver exempelvis klargöras. Även denna åtgärd är långt under gränsen för enskilt objekt i länstransportplanen.
Paket 2
En lösning där förbifarter på sträckorna förbi Öja och Hallstavallen-Mörby byggs om till en 9 m bred
väg uppnår inte tillräckligt stora nyttor i form av restider och trafiksäkerhetseffekter i relation till de
nyttor baspaketet ger för att motivera en så mycket större kostnad. Därför rekommenderas inte paket 2 att genomföras. Om förbifarterna är aktuella så är det i så fall som en del av en mötesseparerad
väg för hela sträckan, vilket redovisas i paket 3
Paket 3
Åtgärderna i paket 3 bedöms som lönsamma. Att bygga om väg 230 till mötesseparerad väg kan vara
aktuella på lång sikt. Det finns inga medel för detta i länstransportplanen för Sörmlands län till 2029,
men bör övervägas inför kommande planrevidering.
Trafikverket har som riktlinje att statliga vägar med ÅDT över 4 000 på sikt bör bli mötesseparerade.
För väg 230 Alberga-Skogstorp är det bara sträckan öster om Lista som bedöms ha så höga flöden
2040. 2+1-väg på hela sträckan är med denna utgångspunkt aktuell först på lång sikt. Skillnaderna i
ÅDT längs med vägen Det bör därför diskuteras om det är aktuellt att dela upp sträckan i etapper.
Fortsatt utredning
Förändringar i turutbud på berörda busslinjer, vilket omfattar förändrat turutbud, längre öppettider,
och förslag på att utreda nya busslinjer, har förts fram som åtgärdsförslag (se kap 7). Detta ingår i Region Sörmlands löpande arbete med att utveckla kollektivtrafiken.

61

Västerleden
Paket 1
De smärre åtgärder som ingår i paket 1 bör samtliga vara aktuella på kort sikt. Ett koncept för mobility
management-åtgärder finns framtaget (se kapitel 6.3) men det bör sker i kontinuerligt arbete med
dessa åtgärder och i kombination med föreslagna fysiska åtgärder för att få ut full effekt.
En mer utförlig bristinventering av cykelvägnätet är att föredra innan åtgärder genomförs på det.
Paket 2
Gång- och cykelväg längs Västerledens norra delar rekommenderas på kort sikt. En gång- och cykelpassage har relativt kort avskrivningstid och är aktuell även om större åtgärder genomförs på lång sikt.
Innan åtgärder genomförs är det viktigt att göra en djupare analys av de olika alternativ för lokalgata
längs med Västerleden som tidigare beskrivits. Kopplingarna till en eventuell busslinje måste beaktas.
Paket 3 och 4
Kapacitetsanalysen visar att de olika korsningspunkterna längs med Västerleden har olika belastningsgrader och att det därför finns ett behov av att genomföra åtgärder i etapper.
En ombyggnad av den norra infarten Trafikplats Marielund är högst prioriterad eftersom föreslagna
åtgärder där löser kapacitetsproblemen även på lång sikt.
Cirkulationsplatserna mot Mått Johanssons väg och Västeråsvägen bör också åtgärdas på medellång
sikt, även om det inte löser problemen fullt ut.
På lång sikt är det relevant att stärka kapaciteten i samtliga korsningar.
Avseende behovet av större ombyggnader på längre sikt bör en fortsatt diskussion föras mellan Trafikverket och Eskilstuna kommun om lämpliga lösningar. En samlad översyn av kapacitetsproblemen på
stadens trafiknät behöver göras, där lösningar för att hantera kapacitetsproblemen på Västerleden studeras parallellt med möjligheten att avlasta Västerleden genom parallellvägar.
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8.2. Förslag på åtgärder kort, medellång och lång sikt
Tabell 12. Rekommenderade åtgärder på kort, medellång och lång sikt
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8.3. Ansvar och finansiering
I nedanstående tabell klargörs ansvaret för genomförande, finansiering och vilken aktör som kommer
äga/förvalta resultatet av åtgärden.
Tabell 13. Genomförandeansvar för rekommenderade åtgärder

Sträcka

Åtgärder

Genomförande

Finansiering

Äger/ förvaltar

AlbergaSkogstorp

Upprustning av
hållplatser

Region Sörmland

Region Sörmland

Region Sörmland

Lokala gång- och
cykelanslutningar

Trafikverket

Trafikverket/
Eskilstuna kommun

Trafikverket / Enskilda vägföreningar

Gång- och cykelförbindelse Lista-Borsökna.

Trafikverket

Trafikverket/
Eskilstuna kommun

Trafikverket / Enskilda vägföreningar

Korsningsåtgärder.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Förbättrad sidoområdesstandard.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Bättre sikt på
sträcka och i korsningar.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Stäng utfarter och
anlägg parallellvägnät.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Mötesseparerad
väg.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Mobility management

Eskilstuna
kommun

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun

Nudging och marknadsföring i samband med ombyggnader eller förbättringar i kollektivtrafiken

Eskilstuna
kommun/
Region Sörmland

Eskilstuna kommun/ Region
Sörmland

Eskilstuna kommun/
Region Sörmland

Signalprioritering
för bussar i korsningen Västerleden-Västeråsvägen.

Eskilstuna
kommun/ Trafikverket

Eskilstuna kommun/ Trafikverket

Eskilstuna kommun/
Trafikverket

Parallellt gång- och
cykelstråk som löper längs med Västerleden

Eskilstuna
kommun

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun

Västerleden
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Se över befintliga
gång- och cykelförbindelser tvärs Västerleden.

Eskilstuna
kommun

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun

Sammanhängande
gång- och cykelvägnät från Mesta till
Mått Johanssons
väg.

Eskilstuna
kommun

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun

Gång- och cykelförbindelse från Mått
Johanssons väg till
K-Rauta inklusive
planskild GC-passage tvärs Västerleden.

Eskilstuna
kommun

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun

Sidoräcken och viltstängsel.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Bygg om norra avoch påfarten Trafikplats Marielund.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket

Två körfält i cirkulationsplatserna
mot Mått Johanssons väg och Västeråsvägen.

Trafikverket

Trafikverket/
Eskilstuna kommun

Trafikverket

Signalreglering för
bussar Västeråsvägen.

Region Sörmland/
Eskilstuna
kommun

Region Sörmland/ Eskilstuna
kommun

Eskilstuna kommun

Två körfält i cirkulationsplatserna
mot södra av- och
påfarten Trafikplats
Marielund, infart
Tuna Park och Gillbergaleden.

Trafikverket

Trafikverket/
Eskilstuna kommun

Trafikverket

Eventuellt större
ombyggnad av
vägen från Tuna
Park och norrut.

Trafikverket

Trafikverket/
Eskilstuna kommun

Trafikverket
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8.4. Förslag till beslut om fortsatt hantering
Trafikverket
De aktörer som har varit inblandade i åtgärdsvalsstudiens genomförande, och på vilka det åligger ett
ansvar för åtgärdernas genomförande, bör arbeta vidare med åtgärdsvalsstudien som underlag. Trafikverket hanterar sitt ansvar utifrån de ramar som finns i Region Sörmlands länstransportplan. De föreslagna åtgärderna vägs mot varandra för att identifiera vilka som ska prioriteras samt när de kan genomföras. En tät dialog bör föras mellan Trafikverket och de andra aktörerna för att säkerställa ett effektivt genomförande.
Även för de åtgärder som kräver delat ansvar för genomförande och/eller samfinansiering är fortsatt
samarbete viktigt. Respektive organisation måste fatta beslut om hantering och de prioriterade åtgärderna måste läggas in i respektive verksamhetsplan. Först därefter kan en överenskommelse träffas
angående genomförande och finansiering.

Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun kommer att arbeta vidare med de åtgärder som kommunen står som ansvariga för
i handlingsplanen. De åtgärder som Eskilstuna kommun går vidare med förs in i den kommunala investeringsplanen eller hanteras i den löpande kommunala verksamheten. I vissa fall ska kommunen initiera arbetet med åtgärdsförslagen men finansiering och genomförande sker genom andra intressenter. Handlingsplanen kommer att följas upp årligen.

Region Sörmland
Region Sörmland kommer att arbeta vidare med de åtgärder som regionen står som ansvariga för i
handlingsplanen i denna ÅVS. Region Sörmlands huvudsakliga ansvarsområden rör utveckling och
drift av den regionala kollektivtrafiken samt att ansvara för att upprätta den regionala transportinfrastrukturplanen. De åtgärder som föreslås i denna ÅVS kommer att beaktas i kommande revideringar
av den regionala transportinfrastrukturplanen.
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Bilagor
Bilaga 1 – redovisning av måluppfyllelse för studerade åtgärder
Bilaga 2 – bortgallrade åtgärder med motivering
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Bilaga 1 – redovisning av måluppfyllelse för studerade åtgärder
I tabellen nedan beskrivs:
•

Potentiella effekter och konsekvenser av studerade lösningar

•

Bedömd måluppfyllelse av mål för lösningar samt nationell, regionala och lokala mål

Måluppfyllelse av mål för lösningar har bedömts utifrån följande skala:
•

Mörkt grönt = stor positiv påverkan

•

Ljus grönt = svag positiv påverkan

•

Vitt = osäker eller ingen påverkan

•

Orange = svag negativ påverkan

•

Rött = stor negativ påverkan

När det gäller regionala och lokala mål beskrivs endast eventuell negativ måluppfyllelse, dvs. om en
åtgärd har positiva effekter i övrigt, men går i negativ riktning mot ett mål och att det därmed finns en
målkonflikt. I dessa beskrivs specifikt vilket mål som åsyftas.
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Alberga-Skogstorp

Fortsatt utredning
Bedömning av måluppfyllelse

Åtgärd

Projektspecifika mål
Gena, säkra och trygga
gång- och cykelvägar

Trygga, säkra och
tillgängliga busshållplatser

Attraktiva restider för
pendlare

Ingår i paket
Lokala och regionala mål

1 - Baspaket 80
km/h

2 - 80 km/h med
vissa nya sträckor

3 - mötesfri väg

Förbättrad
trafiksäkerhet

Optimera busstrafiken genom att slå ihop hållplatser och
ta bort de hållplatser som har lägst resande.
Ökat turutbud linje 1 och 8
Utveckla den anropsstyrda trafiken.
Skapa attraktiva och trygga hållplatser - synliga busshållplatser samt goda möjligheter att säkert stanna och lämna
för bussen, väderskydd och belysning.
Cykel- och pendlarparkeringar vid hållplatser med högt resande.
Cykelanslutningar till lokala mål t.ex busshållplats.
Bättre korsningsmöjligheter för GC vid busshållplats. Utformas enligt grön VGU-standard.
Gång- och cykelförbindelse Lista-Borsökna
Två alternativ: nybyggd GC-väg längs med väg 230, alternativt knyta ihop befintliga mindre vägar.
Parallellvägnät för att samla utfarter
"Mötes" eller "p-fickor" för traktorer
Identifiera ställen med dålig sikt och åtgärda detta. Länk
samt korsning.
Höja sidoområdesstandarden
Hastighetsöversyn för Närsjö, Gillberga skola, Öja

Alberga-Öka, ny väg eller breddning av väg i bef sträckning

Hallstavallen-Mörby, förbifart Gillberga skola

100 km/h med mötesseparering

Avser lokala mål:
-Personbilstransporterna (km/person)
skall minska med 10 % till 2020, jämfört med 2010 års nivå.
-Andelen resor med gång, cykel och
kollektivtrafik ska öka.

Avser lokala mål:
-Personbilstransporterna (km/person)
skall minska med 10 % till 2020, jämfört med 2010 års nivå.
-Andelen resor med gång, cykel och
kollektivtrafik ska öka.

Avser lokala mål:
-Personbilstransporterna (km/person)
skall minska med 10 % till 2020, jämfört med 2010 års nivå.
-Andelen resor med gång, cykel och
kollektivtrafik ska öka.
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Västerleden
Åtgärd

Fortsatt utredning

Ingår i paket

Bedömning av måluppfyllelse

Kommentar

Projektspecifika mål
Gena säkra och
trygga gång- och
cykelvägar

Förbättrad framkomlighet för
busstrafiken

Minskad kötid för Förbättrad trafikvägtrafiken
säkerhet

Lokala och regionala mål

1 - Smärre åtgärder

2 - Gång- och cykelförbindelse norra
Västerleden

3 - Ombyggnad av
befintlig väg

4 - Fyra körfält
Stenby – E20

Mobility management
Kollektivtrafik – utbud och
information
ITS (signalprioritering för
buss)
Gång- och cykelåtgärder på
befintliga cykelstråk
Viltstängsel
Sidoräcken
Ombyggnad av korsningar;
Gillbergaleden, Infart Tuna
Park, Västeråsvägen, Mått
Johanssons väg och trafikplats Marielund.

Avser lokala mål:
-Personbilstransporterna (km/person)
skall minska med 10 % till 2020, jämfört
med 2010 års nivå.
-Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.

Fyra körfält på Västerleden
från Stenby-K-Rauta

Avser lokala mål:
-Personbilstransporterna (km/person)
skall minska med 10 % till 2020, jämfört
med 2010 års nivå.
-Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.

Planskild GC-passage tvärs
Västerleden i förlängningen
av Mått Johanssons väg.
Gång och cykelförbindelse
längs norra delarna av Västerleden.
Ny lokalgata, tre alternativ:
- för trafik till och från
verksamheter
-med busstrafik

Rekommenderas ej.
Rekommenderas ej.

-enbart genomgående GCväg
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Bilaga 2 – bortgallrade åtgärder med motivering
Alberga-Skogstorp


Samåkningsappar.
Intressant alternativ, men det är svårt för någon aktör inom åtgärdsvalsstudien att driva frågan.



Minibussar – ”buss on demand”.
Ingår under punkten utveckla den anropsstyrda trafiken.



Mitträcke vid 80-väg.
Intressant alternativ för ökad trafiksäkerhet, men vägtypen är dock inte förankrad.



Ta bort ledningsstolpar längs vägen (gräv ner).
Ingen aktör inom ÅVS:en kan ansvara för denna åtgärd. Inventering ingår i förbättring av sidoområden, som finns med som åtgärdsförslag.



Bussprioritering vid på- och avfarter i samband med att förbifarter byggs.
Ej aktuellt eftersom rekommendationen är att bussarna ska trafikera de nya sträckorna.



Utreda drift och underhåll vid vattentäkten.
Har ej bedömts aktuellt att ha med i åtgärdsvalsstudien eftersom det finns en separat process
kring vattentäkten.

Västerleden


Kampanjförslag som exempelvis informationskampanj/folder om stadens cykelnät (cykelkarta) och kampanj om tjocka flöden.
Det har bedömts som bättre att utgå från det MM-arbete som redan drivs inom Eskilstuna
kommun. Nya förslag på kampanjer och koncept har därmed inte specifikt tagits upp som åtgärdsförslag.



Cykelparkering i attraktiva lägen samt parkeringsreglering.
Åtgärd vars ansvar ligger hos de privata aktörerna. Aktörerna inom ÅVS:en kan ej ansvara för
denna.



Tidsbegränsa tung trafik, sprid ut trafiken över dagen.
Det finns inget mandat att begränsa tung trafik.



Samordna distribution av varuleveranser.
Aktörerna inom ÅVS:en har ingen rådighet över detta.



Digitala skärmar för busstider vid Tuna Park.
Det finns redan digitala skärmar och realtidssystem i Eskilstunas busstrafik. Det ingår i den
löpande arbetet med kollektivtrafiken att se över detta.
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Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se
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