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PM Trafik, Dp Vintergatan 19  

Bakgrund och syfte 
Detaljplanen Vintergatan 19 i Eskilstuna tas fram av Sweco. Planområdet ligger intill Ståhlbergsvägen 

och Gredbyvägen och planläggs bl.a. för att möjliggöra att polisen ska kunna flytta in sin verksamhet i 

befintliga lokaler. Som underlag för planarbetet efterfrågas trafikmängder i området idag och i 

framtiden. M4Traffic har därför fått i uppdrag att sammanställa trafikflöden i anslutning till planområdet 

samt att dra korta slutsatser kring framkomligheten i korsningarna närmast planområdet då det är en 

viktig aspekt vid utryckning för polisen.  

Syftet med studien är att visa hur trafiksituationen kan se ut i framtiden samt vidare att beskriva 

eventuell risk för framkomlighetsproblem vid utryckning.  

Förutsättningar 
Trafikflöden i nuläget och i en prognos för 2030 har tidigare tagits av M4Traffic med stöd av en 

trafikmodell som ger möjlighet att simulera trafiken i kommunen (Eskilstuna – Trafikprognos och 

analyser, M4Traffic, 2018-04-17). Föreliggande PM redovisar trafikmängder baserat på denna 

prognos.  

Trafikmängder – 1000-tal fordon per vardagsdygn 
Nedan redovisas trafikmängder i nuläget, som motsvarar vägnätet och trafikmätningar från 2017, samt 

en prognos 2030 där Eskilstunas befolkning väntas öka från dagens ca 100 000 till 125 000 invånare. 

Prognosen har två scenarier: 2030 BAS med dagens färdmedelsval vilket innebär en ökning på 

ungefär 25% fler bilresor jämfört med idag samt 2030 MÅL med en lägre andel som väljer bil än idag 

som innebär ca 10% färre bilresor än 2030 BAS.  

Trafikmängderna är simulerade flöden som avser 1000-tal fordon per vardagsdygn och riktning.  

Nuläge 2017 - Gredbyvägen ej förlängd  
I nuläget är Gredbyvägen inte förlängd till Västermarksrondellen och har knappt 2 000 fordon per dygn 

 
Figur 1: Trafik nuläge 2017, 1000-tal fordon per vardagsdygn per riktning 
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Prognos 2030 – Gredbyvägen förlängd 
I vägnätet 2030 förutsätts att Gredbyvägen förlängts och anslutits till Västermarksrondellen som är 

cirkulationsplats vid Tullgatan/Västermarksgatan. Det innebär att trafiken på Gredbyvägen ökar från 

dagens knappt 2 000 fordon till 11 000 -12 000 fordon per dygn i prognos 2030 MÅL respektive BAS. 

Prognosen för har förutsatt att Gredbyvägen utformas som ett nytt huvudstråk med minst samma eller 

högre hastighet än Kungsgatan (känslighetsanalyser visar dock att om Gredbyvägen istället 

nedprioriteras med en lägre skyltad hastighet på 30 km/h jämfört med 50 km/h på Kungsgatan så 

väntas vägen få ungefär hälften av den prognosticerade trafiken).  

Ståhlbergsvägen vid planområdet väntas få en ökad trafik från dagens drygt 2 000 fordon per dygn till 

ca 6 000- 7 000 fordon per dygn i prognos 2030 (även denna trafik blir dock mindre om Gredbyvägen 

inte får status som huvudstråk enligt vad som förutsatts) 

2030 BAS (dagens färdmedelsfördelning ökad befolkning till 125 000 invånare) 

 
Figur 2: Trafikprognos 2030BAS, 1000-tal fordon per vardagsdygn per riktning 

2030 MÅL (minskad andel bilresande ökad befolkning till 125 000 invånare) 

 

Figur 3: Trafikprognos 2030MÅL, 1000-tal fordon per vardagsdygn per riktning 
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Framkomlighet– vardag kl. 16-17 
Nedan redovisas simulerad framkomlighetsituation från den övergripande modellen i programvaran 

Dynameq över Eskilstuna under eftermiddagens maxtimme. Eftermiddagens maxtimme infaller 

ungefär kl. 16:00-17:00 och det är då trafikmängderna totalt sett är som störst under dygnet. 

Framkomligheten beskrivs i form av simulerad medelhastighet som andel av skyltad hastighet enligt 

följande skala:  

 

Vidare redovisas kapacitetsberäkningar med programvaran CAPCAL för Ståhlbergsvägens korsningar 

med Gredbyvägen och med Kungsgatan. 

Nuläge 2017 - Gredbyvägen ej förlängd  
Med dagens trafik är framkomligheten nedsatt i anslutning till större korsningar men utan allvarligare 

överbelastningar.  

 
Figur 4: Framkomlighetsituation kl. 16-17 Nuläge 2017 
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Kapacitetsberäkning korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen, dagens trafik 

Kapacitetsberäkningar för dagens signalreglerade korsning vid Kungsgatan/Ståhlbergsvägen med 

dagens trafik visar på en belastningsgrad på 0.77 kl. 16-17 (där 1.0 indikerar ett fullt 

kapacitetsutnyttjande). Det innebär en belastad situation med beräknade medelköer under 

rusningstrafik på ca 10 fordon i anlsutnignarna men utan allvarligare överbelastning. 

 

 
Figur 5: Kapacitetsberäkning korsning Kungsgatan/Ståhlbergsvägen, dagens trafik. Dagens utformning med 
trafiksignal. Indata i form av trafikflöden kl. 16-17 överst och resulterande belastningsgrader och kölängder 

nederst.  
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Kapacitetsberäkning korsningen Gredbyvägen/Ståhlbergsvägen, dagens trafik 

Kapacitetsberäkningar för dagens trafik med väjningsplikt från Ståhlbergsvägen mot Gredbyvägen 

visar på en låg belastningsgrad på 0.1 (där 1.0 indikerar ett fullt kapacitetsutnyttjande) vilket innebär 

en god framkomlighet utan köer. 

 

 
Figur 6: Kapacitetsberäkning korsning Ståhlbergsvägen/Gredbyvägen dagens trafik. Utformning med 
väjningsplikt från Ståhlbergsvägen. Indata i form av trafikflöden kl. 16-17 överst och resulterande 
belastningsgrader och kölängder nederst. 

Prognos 2030 – Gredbyvägen förlängd 

2030 BAS 

Med trafik enligt prognos 2030 BAS ökar belastningen i dagens flaskhalsar, stundtals med risk för 

överbelastning.  

 
Figur 7: Framkomlighetsituation kl. 16-17 2030 BAS 
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2030 MÅL 

Med trafik enligt prognos 2030 MÅL är belastningen något högre än idag men utan med samma risk 

för överbelastningar som i 2030 BAS.  

 

 
Figur 8: Framkomlighetsituation kl. 16-17 2030 BAS 

Kapacitetsberäkning korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen, trafik 2030BAS 

Kapacitetsberäkningar med dagens utformning av den signalreglerade korsningen vid 

Kungsgatan/Ståhlbergsvägen med trafik enligt prognos 20030BAS visar på en belastningsgrad på 

0.75 kl. 16-17 vilket är ungefär samma belastning som idag. Att belastningen inte ökar jämfört med 

idag beror på att trafik från Kungsgatan delvis flyttas över till Gredbyvägen när den förlängs och 

anlsuts till Västermarksrondellen. Hur mycket trafik fördelas om från Kungsgatan är dock beroende av 

att Gredvyvägen får samma eller högre skyltad hastighet än Kungsgatan och funtionen som del i 

huvudvägnätet.  
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Figur 9: Kapacitetsberäkning korsning Kungsgatan/Ståhlbergsvägen, trafik 2030BAS. Dagens utformning med 
trafiksignal. Indata i form av trafikflöden kl. 16-17 överst och resulterande belastningsgrader och kölängder 

nederst. 

 

Kapacitetsberäkning korsningen Gredbyvägen/Ståhlbergsvägen, trafik 2030BAS 

Kapacitetsberäkningar för dagens trafik med väjningsplikt från Ståhlbergsvägen mot Gredbyvägen 

visar på en belastningsgrad på 0.4 vilket innebär en god framkomlighet i princip utan köer. Korsningen 

får dock betydligt mer trafik än idag då trafiken generellt väntas öka till 20030 men framförallt till följd 

av att Gredvägens förlängts och anslutits till Västermarksrondellen vilket innebär en omfördelning av 

trafik från Kungsgatan.  

 

 
Figur 10: Kapacitetsberäkning korsning Ståhlbergsvägen/Gredbyvägen, trafik 2030BAS. Utformning med 
väjningsplikt från Ståhlbergsvägen. Indata i form av trafikflöden kl. 16-17 överst och resulterande 
belastningsgrader och kölängder nederst. 
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Slutsatser 

Planområdet ligger i anslutning till Ståhlbergsvägen som utgör huvudvägnät norrut mot bl.a. E20. 

Ståhlbergsvägen kopplar idag till övrigt huvudvägnät via Kungsgatan som österut utgör väg mot 

centrum. Söderut ansluter Ståhlbergs till Gredbyvägen som idag är en lokalgata utan någon funktion i 

huvudvägnätet. Men redan under slutet av år 2020 planeras Gredbyvägen att förlängas österut och 

ansluta till Västermarksrondellen (cirkulationsplatsen Tullgatan/Västermarksgatan) vilket då innebär att 

vägen får en ny funktion som koppling mot centrum.   

Då polisen planerar att flytta till planområdet är det viktigt att det går att ta sig ut på huvudvägnätet 

utan för stora fördröjningar. Polisen kommer efter färdigställandet av Gredbyvägens förlängning att ha 

två huvudsakliga utryckningsvägar; norrut och västerut via den signalreglerade korsningen 

Ståhlbergsvägen/Kungsgatan samt österut och mot centrum via Gredbyvägens förlängning till 

cirkulationsplatsen via Västermarksrondellen.  

Med dagens trafik bedöms det i normalfallet inte föreligga några problem att ta sig ut via den 

signalreglerade korsningen vid Kungsgatan/Ståhlbergsvägen även om belastningen under 

rusningstrafik är hög. Även under maxtimmen kl. 16-17 kan alla fordon från Ståhlbergsvägen 

avvecklas under gröntiden i signalen. Dock kan det under en kortare period, ungefär en maxkvart, 

förekomma att vissa bilar får köa en signalcykel ytterligare. Men i denna korsning väntas belastningen 

sjunka när trafik omfördelas till Gredbyvägen när den ansluts till Västermarksrondellen till slutet av 

2020.  

Hur mycket framtida trafik som kör på Ståhlbergsvägen är till stor del beroende av i vilken utsträckning 

Ståhlbergsvägen-Gredbyvägen utformas som nytt huvudstråk när Gredbyvägen ansluts till 

Västermarksrondellen. Förutsatt att Ståhlbergsvägen-Gredbyvägen blir ett nytt huvudstråk innebär det 

en så pass betydande omfördelning av trafik från Kungsgatan att korsningen 

Kungsgatan/Ståhlbergsvägen inte väntas få ungefär samma belastning till prognos 2030BAS som 

med dagens situation innan förlängningen av Gredbyvägen.  

Framkomligheten för utryckningsfordon i korsningen Kungsgatan/Ståhlbergsvägen beror förutom av 

mängden trafik genom korsningen på hur trafiksignalens signalschema utformas. Ges 

Ståhlbergsvägens norra anslutning mer gröntid, eller om utryckande fordon får möjlighet till prioritering 

i signalen kan det helt ta bort eventuell köbildning som annars kan uppstå ut från planområdet via 

Ståhlbergsvägen under rusningstrafik. 

Korsningen Ståhlbergsvägen/Gredbyvägen där Ståhlbergsvägen ska få väjningsplikt mot 

Gredbyvägen väntas inte innebära några framkomlighetsproblem med dagens trafik eller med trafik 

enligt prognos 2030 BAS. En möjlig framtida förbättring om behov ändå skulle uppstå kan vara att 

ändra geometrin i korsningen så att Ståhlbergsvägen-Gredbyvägens förlängning blir huvudriktning och 

Gredbyvägens västra anslutning istället får väjningsplikt.  

 

 

 

M4Traffic, 2020-05-15 

Anders Bernhardsson 


