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Inledning

Eskilstuna kommun ligger i Södermanland och är en av de kommuner som växer 
snabbast i landet. Invånaranatalet i kommunen i slutet av 2019 låg på 106 859 och  
invånarantalet förväntas att växa med över 1000 personer per år och fram till 2030 
beräknas behovet av nya bostäder liga på 10 000-15 000. Eskilstuna har ett bra  
logistikläge och ett strategiskt läge i framtidsregionen Stockholm/Mälardalen med 
goda pendlingsmöjligheter som tillsammans borgar för en fortsatt expansion.

Just pendlingsmöjligheterna med den regionala tågtrafiken i Mälardalen förbättrades 
väsentligt med de nya Mälartågen som sattes i trafik och en ny tidtabell med tätare 
och fler turer på sträckan Örebro-Eskilstuna-Södertälje-Stockholm. De nya tågen är 
utrustade med 333 sittplatser och 22 fällstolar och det finns möjligheter att ta med  
cykeln på tåget.

Under 2019 hamnade Eskilstuna kommun på andra plats i utmärkelsen Laddguldet 
2019 för sitt arbete med infrastruktur för laddbilar. I slutet av 2019 fanns det inom 
kommunen 89 laddningsplatser för elfordon, där 38 av dem har kommunen eller 
Eskilstuna Energi och Miljö bekostat.

Trafiken i Eskilstuna är en rapport som har givits ut sedan 1969, vilket innebär att 
rapporten firar 50 år. Under dessa 50 år har det hänt väldigt mycket i Eskilstuna 
och rapporten har även ändrats genom åren.  
Till en början redovisades enbart trafikmängder vad  
gäller fordonstrafiken och trafikolyckor, men 
med åran har rapporten blivit ett allt 
mer heltäckande dokument då delar 
som kollektivtrafik, cykel. parkering 
och en utvecklad olycksstatistik blivit en 
del av rapporten. 

Ansvar för framtagandet av Trafiken i 
Eskilstuna ligger hos stadsbyggnads- 
förvaltningen som är en förvaltning som 
bland annat planerar, projekterar och  
ansvarar för drift och underhåll av den  
offentliga miljön. 

Trafiken i Eskilstuna riktar sig framförallt till 
tjänstemän och politiker inom stadsbyggnads- 
förvaltningen. Det som presenteras i rapporten 
är viktigt i arbete med bland annat plan- och  
programbeskrivningar och ombyggnationer på 
specifika platser, då rapporten beskriver statistik 
och information om hur situationen har sett  
ut under det gångna året. 



TRAFIKEN I ESKILSTUNA 2019



TRAFIKEN I ESKILSTUNA 2019

Förkortningar och definitioner

Förkortningar    

SCB Statistiska centralbyrån

STRADA Swedish TRaffic Accident Data Acquisition. STRADA är ett  
 nationellt informationssystem över skador och olyckor inom 
 vägtransportsystemet.

Vadt Vardagsdygnstrafik (måndag till fredag).  
 Ej korrigerat mot årsmedelvärde. 

VTI Statens Väg- och TransportforskningsInstitut.

Åvdt Årsvardagsdygnstrafik (måndag till fredag).  
 Korrigerat mot årsmedelvärde.

Definitioner
85-percentil Percentil är det värde som överskrids/underskrids av en viss  
 mängd av observationerna. Vid hastighetsmätningar avser          
 85-percentilen de 15 procent som kör fortast.

Vägtrafikolycka Händelse som inträffat i trafik på väg, gata eller allmän plats 
 för trafik, där minst ett fordon i rörelse har varit inblandat 
 samt att händelsen medfört person eller egendomsskada.

 En olycka i trafiken där en fotgängare ramlat eller råkat halka 
 omkull (fallolycka) och skadat sig räknas inte som en väg - 
 trafikolycka i den polisrapporterade statistiken, men finns 
 med i den sjukvårdsrapporterade statistiken.

Oskyddade trafikanter Fotgängare, cyklister och mopedister.

Polisens skadeklassificering
Dödlig personskada När en person avlider inom 30 dagar till följd av olyckan.

Svår personskada Bedömning som polis gör på olycksplats. Till svår person- 
 skada räknas skada som väntas medföra intagning på sjukhus 
 såsom t.ex. brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skär- 
 skada, hjärnskada eller inre skada.

Lindrig personskada Personskada som av polis bedöms som lindrigare än vad som  
 ovan anges 
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Medicinsk skadegradering
ISS Injury Severity Score är en skadeskala från 1 till 75 som sjukvården använder för 
att kunna värdera skador.  

ISS 1-3 motsvarar lindriga skador

ISS 4-8 motsvarar måttliga skador

ISS >8 motsvarar svåra skador

Olyckstypsdefinitioner
Nedanstående olycksdefinitioner gäller för rapportens kartbilagor och skiljer sig från 
de olyckstyper som finns i STRADA.

f = fotgängare Fotgängare i kollision med motorfordon

c = cykel/moped Cykel/moped i kollision med motorfordon

gf = fotgängare Fotgängare i singelolycka eller i kollision med annan   
 oskyddad trafikant

gc = cykel/moped Cykel eller moped i singelolycka eller i kollision med annan  
 oskyddad trafikant

mf = motorfordon Kollision mellan motorfordon i någon av olyckstyperna;  
 avsvängning, korsande kurser, möte, omkörning,  
 upphinnande, singel eller övrig olycka
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KAPITEL 1. SAMMANFATTNING 

1. Sammanfattning 

Trafiken i Eskilstuna är ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att analysera trafiken 
och dess påverkan på staden. Genom rapporten går det att se vad som har hänt 
under året och hur trenderna ser ut över åren.

Mobility Management (MM)
MM arbetet ligger i gränsen mellan trafikplanering och kommunikation med mjuka 
åtgärder som samordning, kampanjer och informationsdesign med syftet att minimera 
behovet av bil och infrastruktur för bil.

Tillsammans med Svenska cykelstäder och övriga medlemskommuner deltog 
Eskilstuna kommun i två digitala cykelkampanjer där filmer, bilder och texter togs 
fram gemensamt och publicerades i olika medier i alla kommuner.

Energikontoret i Mälardalen beviljades medel för att driva projektet Cykelsamverkan 
Sörmland tillsammans med kommuner i Sörmland. Eskilstuna kommun deltog i  
kampanjerna Testcyklist, Cykelvänlig arbetsplats och Vintercyklist. 

Inom information- och påverkansarbetet har även återkommande evenemang och  
aktiviteter genomförts som bland annat mobilitetsveckan och säkerhetsutbildning i 
buss för elever i årskurs 2 anordnats. 

Gångtrafik
Fotgängare räknas i Eskilstuna tätort av fasta mätpunkter tillsammans med manuella 
kompletterande mätningar vår och höst. Utöver dessa görs även mer specifika  
räkningar vid behov. Vid de årliga vår- och hösträkningarna på de fem största  
centrumtillfarterna passerade det ca 8 000 fotgängare vid båda tillfällena, vilket gör 
att antalet fotgängare har ökat i jämförelse med 2018. Vad gäller de fasta mätpunkterna 
så har mätutrustningen på Nybron inte fungerat vilket har gjort att vi inte har någon 
statistik på den plats där flest fotgängare rör sig. Om man istället tittar på mätstationen 
på Torshällavägen går det att se att fotgängarflödet har minskat marginellt. 

Cykeltrafik
Cykeltrafiken i likhet med gångtrafiken räknas med hjälp av fasta mätstationer och 
manuella observationer. Resultatet från de fasta mätstationerna visar att cykeltrafiken 
fortsätter att minska i jämförelse med tidigare år.  Vad gäller de manuella mätningarna 
minskade cykeltrafiken med 2 % under 2019 i jämförelse med 2018. 

Då vi inte har haft kontinuerliga årliga mätningar under en längre tid är det svårt att 
avgöra om det är naturliga variationer eller om det är brister i underlaget. 

Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
I januari 2019 övertog Region Sörmland rollen som kollektivtrafikmyndighet i och 
med regionbildningen. En stor skillnad sedan regionbildningen är förhållandet från  
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tidigare när Eskilstuna kommun var medlemskommun jämfört med nuvarande för-
hållande där den Regionala Utvecklingsnämnden har ansvaret för kollektivtrafiken i 
länet.

En uppdaterad och utvecklad ’Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands 
län’ har upprättats och begreppet trafikbeställning har förändrats till tillköpsbeställ-
ning samt att planeringsprocessen förändrats och förlängts.

Resandet under 2019 ligger kvar på ungefär samma nivå som under 2018, vilket 
innebär att det genomfördes  ca  6,5 miljoner resor under 2019.

Vad gäller de samhällsbetalda resorna så har det under 2019 ökat i jämförelse med 
tidigare år. Detta gäller framförallt färdtjänstresorna. Det beror främst på att antalet 
äldre 80+ ökar allt mer.  

Biltrafik 
Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet personbilar i trafik i Eskilstuna till 49 206, 
vilket är en marginell ökning från tidigare år. Vad gäller biltätheten för personbilar i 
trafik ligger den på 460 bilar/1000 invånare, vilket är en liten minskning från före- 
gående år.

Trafikmätningar
Under 2019 genomfördes totalt 191 maskinella trafikmätningar inom Eskilstuna tätort. 
Utifrån de referenspunkter där kontrollmätningar genomförs varje år går det att se 
att den totala fordonstrafiken i Eskilstuna ökade något  under 2019 i jämförelse med 
2018. Under året har ett antal vägarbeten och avstängningar genomförts som kan ha 
påverkat mätvärdena.  

Parkering
Under 2019 har antalet parkeringsplatser minskat något. De allmänt tillgängliga  
parkeringsplatserna i centrum har minskat med 136 bilplatser och de centrumnära 
parkeringsplatserna med 13 bilplatser jämfört med 2018. 

Varje år genomförs parkeringsräkningar som omfattar allmänt tillgängliga bilplatser 
i centrum och på centrumnära parkeringar. Vad gäller den genomsnittliga belägg-
ningen av bilplatser i centrum under vardagar ligger den på 78%, vilket är ungefär 
samma nivå som 2018, dock har beläggningen minskat marginellt på lördagarna i 
jämförelse med föregående år, från 53 % till 52 %. Beläggningen på de centrumnära 
parkeringarna har även den ökat marginellt, både vad gäller vardagar och lördagar i 
jämförelse med 2018.

Olyckor 
Eskilstuna kommun använder sig av STRADA för att få information kring trender och 
orsaker vad gäller trafikolyckor. De samlade uppgifterna från sjukvården respektive 
polisen som har rapporterats in i STRADA visar att det under 2019 skadades 285.  
I jämförelse med 2018 är detta är ökning med 20 olyckor. 

Av dessa 285 inrapporterad olyckorna har en person avlidit, en person har skadats 
alvarligt och 283 personer har skadats lindrigt. Utifrån den statistik som sjukvården 
respektive polisen har rapporterat in under de senaste fem åren kan vi se att den 
grupp som skadar sig mest i trafiken är de oskyddade trafikanterna.
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2. Information och beteendepåverkan

Det krävs mer än fysiska om- och nybyggnationer för att påverka människor att 
vilja byta transportslag. Eskilstuna kommun jobbar därför aktivt med information 
och beteendepåverkan för att fler ska gå, cykla, resa kollektivt samt bete sig mer 
trafiksäkert. Nationellt är vi välkända för vårt goda arbete inom området.  
Långsiktigt sparar det stora pengar genom minskade behov av tunga investeringar, 
förbättrad folkhälsa och minskade miljöproblem. I det här kapitlet presenteras 
olika former av attityd- och beteendepåverkansarbete samt utredningar och 
enkäter från året som gått.

Utgångspunkten för vårt arbete är fyrstegsprincipen som är välkänd inom transport-
planering där även riksdagen har uttalat sitt stöd för principen. Den har tagits fram 
för att garantera att pengar och övriga resurser används så effektivt som möjligt. 
Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder inom transportområdet analyseras och  
genomföras enligt följande ordning:

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt.

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon.

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

De två första stegen ska inte primärt ses som åtgärder som genomförs när väl ett 
transportproblem har uppstått utan något som man bör arbeta med kontinuerligt för 
att undvika åtgärder enligt steg tre och fyra. Steg ett- och två-åtgärder handlar i stor 
utsträckning om information och påverkansprojekt. Ett samlingsbegrepp som brukar 
användas är mobility management (MM) vilket förklaras i nästa stycke. Miljö och  
hälsa är viktiga argument för fyrstegsprincipen liksom kostnadseffektivitet. Mjuka  
åtgärder bör ses som ett komplement till hårda infrastrukturåtgärder. 

VAD ÄR MOBILITY MANAGEMENT (MM)?
Mobility management (MM) sker integrerat i trafikplanering och som komplement 
med kommunikation och åtgärder som samordning, kampanjer och informations- 
design i syfte att stärka effekten av infrastrukturåtgärder och bidra till att dessa  
utformas på ett sätt som leder till hållbara resebeteenden och minskat behov av bil.  

Mobility mangagement är idag ett viktigt verktyg i det vardagliga arbetet med att skapa 
ett hållbart transportsystem. Med de senaste årens teknikutveckling och den utveckling 
som skett inom beteendeekonomin finns potential till ytterligare utveckling i  
MM-arbetet. 

Syftet med MM är att få människor att resa mer hållbart; i större utsträckning gå,  
cykla eller åka kollektivt genom att påverka resan eller transporten innan den börjat. 
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Fokus har länge legat på beteendeförändring men inkluderar också förändringar av 
attityder och sociala normer. 

För att vi ska kunna nå varaktiga beteendeförändringar behöver vi samverka och  
göra gemensamt. Det innebär att flera parter involveras såsom företag, regioner,  
organisationer, skola, media och många fler. 

Bild 1.  Förhållande mellan MM och övrig trafikplanering, ur skriften Hållbart resande i praktiken.

Arbetet med MM bidrar till att vi når Eskilstunas klimatmål men också mål inom 
stadsutveckling och bostadsbyggande liksom de globala målen. Yta är en begränsad 
resurs i en stad som förtätas och görs mer attraktiv samtidigt som vi blir fler. Här har 
färdmedelsfärdelningen en central roll – ju fler som går, cyklar eller åker kollektivt 
desto mer yta blir det över till bostäder, parker, fritidsaktiviteter, caféer m.m.

Uppföljningar och enkäter

Lokala resvaneundersökningen
Vart femte år genomför Eskilstuna kommun en stor resvaneundersökning. Den senaste 
genomfördes 2015. 

Resvaneunderundersökningen visar hur Eskilstunaborna reser, vart de reser samt  
varför de reser på olika sätt. Resvaneundersökningen är vårt viktigaste mått för att 
följa upp färdmedelsfördelningsmålen i Klimatplanen och Trafikplanen och det är  
ett viktigt verktyg vid all stadsplanering. Det övergripande resultatet för färdmedels-
fördelningen i diagrammet högst upp på nästa sida. 
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Diagram 1.  Färdmedelsfördelning från resvaneundersökningen 2015.

Alla resultat från resvaneundersökningen sammanfattas i en egen omfattande rapport 
som heter Resvanor i Eskilstuna - Resvaneundersökning 2015. Där går det att hitta 
nedbruten statistik för olika grupper och information om Eskilstunabornas attityder 
till resor och transporter.

SCB:s Medborgarundersökning 
För att få indikationer på hur resvanorna förändras mellan de stora resvaneundersök-
ningarna så ställer Eskilstuna kommun frågor om resvanor i SCB:s medborgarunder-
sökning. Utifrån den undersökningen får vi inte några exakta siffror men kan skatta 
trender kring färdmedelsval. Tabell 1 visar trenden mellan 2018 och 2019 vilket  
indikerar en positiv trend utifrån våra färdmedelsmål när det gäller gång och cykel 
där kvinnor står för den stora ökningen. Män ökar på gång och cykel ett par gånger  
i veckan.

Den positiva trend vi såg mellan 2017 och 2018 där de som åker bil varje dag hade 
blivit färre står stilla mellan 2018 och 2019 med en svag positiv trend för kvinnor som 
minskat sitt vardagliga bilåkande något. En positiv trend ser vi när det gäller den  
andel som aldrig tar bil där både kvinnor och män står för förändringen. 

Tabell 1 . Resvanor utifrån SCB:s medborgarundersökning. 

Hur ofta, och hur, tar du dig till/från jobbet/skolan under en normal vecka?

Går eller cyklar Åker kollektivt Åker bil

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Varje dag

Ett par gånger i veckan

En gång i veckan

Aldrig

= Ökning sedan förra undersökningen

= Minskning sedan förra undersökningen

=  Oförändrat sedan förra undersökningen
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I samma SCB-undersökning mäts också Nöjd-Medborgar-Index (NMI) som visar 
hur nöjda Eskilstunaborna är med kommunens olika verksamheter. Genomsnittet i 
Eskilstuna ligger på 57. Gång- och cykelvägar får sämre betyg än genomsnittet (54) 
liksom Gator och vägar (52). Jämfört med tidigare är det ingen stor skillnad. Det finns 
vissa könsskillnader där kvinnors nöjdhet som tidigare ökat nu har minskat både för 
gång- och cykelvägar och gator och vägar. Mäns nöjdhet som tidigare minskat står 
still när det gäller gator och vägar och har ökat för gång- och cykelvägar. 

Tabell 2.  Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för Gång- och cykelvägar samt Gator och vägar. 

Information och påverkansarbete

Trafikens dag 
I augusti arrangerades Trafikens dag på Tuna Park. Trafikens dag arrangeras av 
Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) med stöd av Eskilstuna kommun. Det 
tidigare arrangerade Cykelns dag integrerades även i år med Trafikens dag. Det 
blev en bra dag med massor av aktiviteter och besökare. Bland aktiviteterna fanns 
Tigerslingan, en cykelbana där de mindre barnen får ta cykelkörkort. Det fanns också 
möjlighet att testa lådcykel och besöka en av Eskilstuna kommuns el-bussar.

Springpride
Springpride arrangerades i Eskilstuna kommun med brett deltagande ifrån alla  
förvaltningar. Lådcykeln fanns på plats i det kommungemensamma tältet och gatan 
målades i pridefärger. En resevaneundersökning genomfördes med besökare i tältet 
med hjälp av bollar i olika färger. De flesta tog sig dit med bil. Budskapet som  
förmedlades i tältet var ”Hållbara resor för alla”. 

Folder ”Skolvägen – en del av skoldagen”
Foldrar skickades ut digitalt via lärplattformen Vklass till alla vårdnadshavare till elever 
i blivande årskurs 4 och årskurs 7. Utskicket samordnades med ”Val av skola”-katalogen 
som skickades ut via post. Syftet med foldrarna är att ge information om hållbart  
resande till skola och därmed bidra till minskat skjutsande till skolor och öka andelen 
elever som går eller cyklar till skolan. 

RESkilstuna och REDI
Eskilstuna kommun sökte och beviljades medel från Energimyndigheten för ett projekt, 
kapacitetsbyggande åtgärder för effektivare transporter i Eskilstuna kommun. 
Projektet stöttar kommunala förvaltningar och verksamheter i omställningen till ökad 
andel hållbara arbets- och tjänsteresor samt öka kapaciteten för digitala möten. 
Projektet pågår till hösten 2020. Goda exempel som synliggjorts via projektet är 
Rehabenheten som ersatt bilar med lastcylar som de numera använder för att köra 
hjälpmedel och Skeppets förskola i Torshälla som med hjälp av elassisterade lådcyklar 
nu kan göra dagliga utflykter med förskolebarnen. 

Nöjd medborgarIndex (NMI) 2016  
(Kvinnor/Män)

2017  
(Kvinnor/ 

Män)

2018  
(Kvinnor/ 

Män)

2019  
(Kvinnor/ 

Män)

Gång och cykelvägar 57   (57/57) 56   (55/57) 55   (57/53) 54   (54/55)

Gator och vägar 53   (54/51) 54   (53/54) 53   (54/52) 52   (52/52)
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Utställning ”När bilen är norm” 
I samarbete med Mälardalens högskola och kursen planerad kommunikation genom-
fördes en utställning gjord av studenter på Eskilstuna stadsbibliotek. Utställningen  
genomfördes inom programserien Upplyst 2019 – belyser klimatet, lokalt, globalt och 
historiskt och fanns att se i mars och april. I samband med världsmiljödagen visades 
den också i Värjan på Alva Myrdals gata. 

Låt barnen styra! 
Tillsammans med Svenska cykelstäder och övriga medlemskommuner deltog 
Eskilstuna kommun i två digitala cykelkampanjer där filmer, bilder och texter togs 
fram gemensamt och publicerades i olika medier i alla kommuner. Den första  
kampanjen startade i maj och pågick till september, ”Låt barnen styra!” I Eskilstuna 
visades filmen på biografer under sommaren i syfte att bidra till förändrade attityder 
till skjutsande och för att fler elever ska välja att cykla till skolan och därmed minska 
skjutsande med bil till skolor. Till vintern gick kampanjen ”Förläng säsongen –  
förläng livet” med filmer och bilder i sociala medier i syfte att bidra till ökad vinter-
cykling. 

Cykelsamverkan Sörmland
Energikontoret i Mälardalen beviljades medel för att driva projektet Cykelsamverkan 
Sörmland tillsammans med kommuner i Sörmland. Eskilstuna kommun deltog i  
kampanjerna Testcyklist, Cykelvänlig arbetsplats och Vintercyklist. 

 Testcyklist
 I Testcyklist fick tre familjer som vanligtvis använder bil möjlighet att låna  
 elassisterad lådcykel under tre månader och samtidigt blogga om sin upplevelse.  
 Kampanjen blev mycket uppskattad och genererade över 60 anmälningar på en  
 dag vilket gjorde att anmälan tvingades stänga tidigare. Kampanjen fick mycket  
 uppmärksamhet i media under flera månader. Kampanjen genomförs i fyra  
 omgångar, varav två under 2019 och två under 2020. 

 Cykelvänlig arbetsplats 
 I Cykelvänlig arbetsplats tävlar arbetsplatser mot varandra för att bli Sörmlands  
 cykelvänligaste arbetsplats. Deltagande arbetsplatser arbetar för att förbättra 
  cykelmöjligheterna på arbetsplatsen både vad gäller arbets- och tjänsteresor.  
 Deltagande arbetsplatser erbjuds rådgivning och hjälp ifrån Energikontoret och  
 respektive kommun. Arbetsplatserna diplomerades med olika antal stjärnor  
 beroende av hur cykelvänliga de är. Diplomeringen skedde på Sörmlands cykel- 
 ting den 3 december på Lokomotivet i Eskilstuna. I Eskilstuna kommun deltog  
 tjugo arbetsplatser. Regionsjukhuset Karsudden och Mälarsjukhuset fick 2019 års  
 utmärkelse som Sörmlands cykelvänligaste arbetsplatser. 

 Vintercyklist
 I kampanjen Vintercyklist tävlade anställda för sin arbetsplats mot andra arbets- 
 platser genom att registrera alla sina cykelresor mellan 1 december och  
 28 februari i en app. Kampanjen syftar till att gynna ett mer hållbart och hälso- 
 samt resebeteende. Kampanjen synkades med Svenska Cykelstäders digitala  
 kampanj ”Förläng säsongen – förläng livet”. 
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Mobilitetsveckan 
16-22 september varje år genomförs aktiviteter i samband med Europeiska mobilitets-
veckan (Trafikantveckan) som är ett europeiskt initiativ för att underlätta och upp-
muntra till hållbara resor och transporter. 

Aktiviteterna handlar bl.a. om gång, cykel, kollektivtrafik, resfria (digitala möten) och 
samåkning. Veckan uppmärksammar olika alternativ till resor och sätt att resa för 
minskad klimatpåverkan, renare luft, minskat buller, ökad trafiksäkerhet, bättre hälsa 
och mer plats i staden. 

Mobilitetsveckan genomfördes i Eskilstuna för tjugonde år i rad med föreläsning om 
hållbart resande och frukost för företag. 

Trepartsaktiviteter 
Trepartssamarbetet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandstrafiken 
och Transdev. 

I samverkansarbetet genomfördes T.ex en metod som Transdev tagit fram i syfte att 
nå ökad insikt i hur bussresenärer upplever busstrafiken. Workshops och fältstudier 
har genomförts i syfte att fånga resenärers upplevelser av bussresor och hitta utveck-
lingsmöjligheter utifrån det gemensamma målet att öka bussens attraktivitet och få 
fler ska välja bussen. Projekt för att öka förståelsen för unga vuxna (19-25 år) och  
deras resmönster och val av färdmedel genomfördes i september-december. Deltagare 
fick kostnadsfritt ett resekort att använda under perioden. Projektet följs upp och  
utvärderas med resvaneundersökning och djupintervjuer i slutet av 2019 och början 
av 2020. 

Trafikplats Eskilstuna
Kommunens Facebooksida för trafik- och gatufrågor har  
blivit alltmer populär. Under 2019 ökade antalet som gillar  
sidan från ca 2000 personer till ca 2413. Könsfördelningen är  
51 % kvinnor och 48 % män (resten är personer/facebooksidor 
där kön inte går att identifiera). Den stora majoriteten bor i 
Eskilstuna. Både kvinnor och män lämnar kommentarer  
på sidan, fler män (665 st) än kvinnor (421 st). Målet med 
Trafikplats Eskilstuna är att öka förståelsen för  
Eskilstuna kommuns arbete med trafikfrågor. 

Bild 2 .  Trafikplats Eskilstuna på Facebook!
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KAPITEL SÄKERHETSUTBILDNING I BUSS FÖR ELEVER  I ÅRSKURS 2 FÖR ÅTTONDE ÅRET I RAD HAR TRAFIKAVDELNINGEN  GENOMFÖR SÄKERHETSUTBILDNING I BUSS FÖR BARN I  ÅK 2 I ESKILSTUNA KOMMUNS SAMTLIGA SKOLOR.  TOTALT UTBILDADES CA 1200 BARN UNDER 2018. ALLA SKOLELEVER I ESKILSTUNA HAR ETT ELEVKORT VILKET FÖRPLIKTIGAR OSS ATT GENOMFÖRA EN RELEVANT UTBILDNING I TRAFIKSÄKERHET. YKB

Trafiksäkerhetsarbete
Säkerhetsutbildning i buss för elever  
i årskurs 2 
För åttonde året i rad har Trafikavdelningen  
genomför säkerhetsutbildning i buss för barn i  
åk 2 i Eskilstuna kommuns samtliga skolor.  
Totalt utbildades ca 1200 barn under 2018. Alla 
skolelever i Eskilstuna har ett elevkort vilket för-
pliktigar oss att genomföra en relevant utbildning 
i trafiksäkerhet. YKB-skolan har på uppdrag av 
Eskilstuna kommun genomfört utbildningen där de 
utbildat bussförare från samtliga bussbolag vilka 
i sin tur utbildat barnen på skoltid. Utbildningen 
syftar till att informera barn om säkerhet vid och 
på buss. Förutom att höja säkerheten stärker ut-
bildningen barnens vilja att förhoppningsvis som 
vuxna att resa med kollektivtrafiken. 

Trafiksmartskola.se  
Trafiksmartskola.se är en webbsida riktad till pedagoger och lärare i Eskilstuna  
kommun. Sidan innehåller information och utbildningsmaterial. Trafiksmartskola.se 
ska vara ett användbart verktyg som ska underlätta för pedagoger och lärare att få 
in trafik och hållbar utveckling i undervisningen enligt läroplan. Trafiksmartskola.se 
är också en kommunikationskanal i syfte att i ett andra led nå målgruppen barn och 
unga för att bidra till hållbara resmönster och minska skjutsandet till skolor med bil. 
Sidan länkar till kommunens egna och andra aktörers utbildningsmaterial och  
visar material för utlåning i Eskilstuna kommun. Under 2019 har mobilitetsgruppen 
besökt ett flertal skolor för att berätta om sidan och även deltagit på en temadag på 
Lagersbergsskolan.  

Bild 3 .  Säkerhetsutbildning på buss för årskurs 2!

KAPITEL 2. INFORMATION OCH BETEENDEPÅVERKAN



10
TRAFIKEN I ESKILSTUNA 2019

KAPITEL 2. INFORMATION OCH BETEENDEPÅVERKAN



11
TRAFIKEN I ESKILSTUNA 2019

KAPITEL 3. GÅNGTRAFIK

3. Gångtrafik

I Eskilstuna tätort räknas fotgängare av fasta mätpunkter tillsammans med  
manuella kompletterande mätning vår och höst. Förutom dessa mättillfällen har 
också mer specifika räkningar genomförts när behov uppstått, t.ex. i detaljplane- 
arbetet och inför och efter ombyggnader eller avstängningar.

Fasta mätstationer
De fasta mätstationerna är fyra till antalet och är placerade på Nybron (installerad 
2012), Torshällavägen (2014), Västeråsvägen (2013) och Fors kyrkobro (2015).

På Torshällavägen var snittet under vardagar 150 fotgängare, vilket är en minskning 
med 2 % i jämförelse med 2018 som dock hade det högsta uppmätta snittet som har 
uppmäts under de åren som mätstationen har vart i bruk.

Fotgängarräknaren på Västeråsvägen har tidigare inte presenterats på grund av brister 
i dataunderlaget, men under 2018 och 2019 går det att se att underlaget är tillförlitlig. 
Snittet under vardagar ligger på 1 867, vilket är något högre en 2018 då antalet låg på 
i snitt 1 743 fotgängare under vardagarna. 

Nybron har stadens största fotgängarflöde men på grund av problem med utrustningen 
finns det ingen tillförlitlig statistik att presentera. 

Diagram 2. Medelvärde per veckodag fotgängare Torshällavägen (östra sidan) 2015 till 2019
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Diagram 3.  Medelvärde per veckodag fotgängare Västeråsvägen 2018 till 2019

Manuella temporära mätningar
De årliga räkningarna som görs är vår- och hösträkningar som genomförs under sex 
timmar (klockan 06-09 och klockan 15-18) en vardag i maj och september. Dessa  
räkningar omfattar de fem största centrumtillfarterna (se diagram nästa sida). Totalt  
passerade drygt 8 000 fotgängare dessa mätplatser vid vårräkningen, vilket gör att 
antalet fotgängare har ökat med ungefär 500 personer i jämförelse med 2018. Störst 
flöde hade Nybron med 2 465 fotgängare, följt av Gymnastikviadukten (1 666) och 
Rådhusbron (1 368). De räknade 6 timmarna utgör i cirka 50-55 % av gångflödet  
under ett dygn. Vad gäller höstmätningen ligger antalet fotgängare på 7 492, vilket är 
något lägre en resultatet från vårräkningen.

Se diagram 4 och 5 för resultatet från de sex observerade timmarna.
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Gående vårvärden 2009-2019
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Diagram 4. Gångtrafikanter i centrumtillfarterna 2001-2019 (vårvärden, maj).

Diagram 5. Gångtrafikanter i centrumtillfarterna 2008-2019 (höstvärden, september).
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4. Cykeltrafik 

På samma sätt som gångtrafiken räknas även cykeltrafiken med hjälp av fasta 
mätstationer och manuella observationer.

Fasta punkter för mätning av cykeltrafiken
Mellan 2012 och 2015 har det installerats fyra fasta mätpunkter i Eskilstuna som  
räknar cyklister (samma mätplatser som för fotgängare). Dessa finns på Nybron 
(2012), Västeråsvägen (2013) och Torshällavägen (2014) samt Fors kyrkbro (2015).  
I diagrammen 7 visas medelvärdet för respektive veckodag avseende cyklister på 
Västeråsvägen och i diagram 7 för Torshällavägen (östra sidan).

Diagram 6.  Medelvärde för respektive veckodag cyklister på Västeråsvägen 2018 - 2019

Diagram 7.  Medelvärde för respektive veckodag cyklister på Torshällavägens östra sida 2015 till 2019
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Utifrån de fasta mätpunkterna som presenteras ovan går det att se att cykeltrafiken 
under 2019 har minskat något i jämförelse med 2018. Även resultatet för 2018 visade 
att cykeltrafiken minskade sätt till året innan. Flödet av cyklister i det fasta mätpunk-
terna har de senaste åren vart högst på Nybron, vilket det sannolikt är även under 
2019. Dock kan vi inte presentera någon statistik från den mätstationen på grund av 
att den har redovisat felaktig data under en längre tid. 

Då vi inte har haft kontinuerliga årliga mätningar under en längre tid är det svårt att 
avgöra om det är naturliga variationer eller om det är brister i underlaget.

Manuella mätningar
Då cykeltrafiken historiskt har räknats manuellt samt då mätserierna för de fasta  
mätstationerna inte är tillräckligt långa mäts även cykeltrafiken manuellt. Räkningarna 
genomförs i maj och september vid centrumtillfarterna Nybron, Rådhusbron, 
Gymnastikviadukten, Kyrkbron och Västeråsviadukten.  

Resultatet från räkningarna under våren och hösten visar att det vid räkningen i maj 
cyklade ca 13 280 cyklister/dygn och i september cyklade ca 13 770 cyklister/dygn, 
se diagram 8. Totalt visar de manuella mätningarna att cykeltrafiken minskade med  
2 % under 2019 i jämförelse med 2018. 

Diagram 8. Antal cyklister på dag i centrumsnittet 2006 - 2019
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Cykelhjälmsanvändning
Samtidigt som flödesräkningarna görs vid centrumsnitten räknas även cykelhjälms- 
användningen. Resultatet visar att hjälmanvändningen har ökat under 2019 till 22 % 
av cyklisterna använder cykelhjälm, vilket är en ökning med 1 %  i jämförelse med 
2018.  Det är det högsta resultatet som har uppmätts sedan räkningen startade 2003.  
Även den nationella hjälmanvändningen har ökat och landar på 46 %. Det innebär att 
vi fortsatt ligger väldigt långt från den nationella nivån men också från det nationella 
målet om en 70-procentig hjälmanvändning. 

Diagram 9.  Cykelhjälmsanvändning 2003-2019
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KAPITEL 5. ALLMÄN OCH SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK. 

5. Allmän och särskild kollektivtrafik. 

1 januari 2019 övertog Region Sörmland rollen som kollektivtrafikmyndighet i 
och med regionbildningen. För medborgare och kunder används Sörmlands- 
trafiken som varumärke. 

En stor skillnad sedan regionbildningen är förhållandet från tidigare när Eskilstuna 
kommun var medlemskommun jämfört med nuvarande förhållande där den Regionala 
Utvecklingsnämnden har ansvaret för kollektivtrafiken i länet.

En uppdaterad och utvecklad ’Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands 
län’ har upprättats vilken styr kostnader och ansvarsfördelning mellan Sörmlands 
kommuner och kollektivtrafikmyndigheten både när det gäller den allmänna och den 
särskilda kollektivtrafiken. 

Arbetet med trafikplanering och trafikförändringar i den allmänna kollektivtrafiken 
sker inom ramen av det trafikavtal som den regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
Region Sörmland, tecknat med trafikföretaget. 

Begreppet trafikbeställning har förändrats till tillköpsbeställning samt att planerings-
processen förändrats och förlängts. Genom tillköp beställer Eskilstuna kommun all 
stadstrafik, lokal landsbygdstrafik och kompletteringstrafik av Region Sörmland.  
I tillköpsbeställningen föreslås utökningar och förändringar i den allmänna kollektiv-  
trafiken med syfte att arbeta mot Eskilstuna kommuns övergripande mål;  
fördubblingsmålet samt att öka andelen hållbara resor gällande färdmedelsfördelningen. 
I Eskilstuna börjar vi dock närma oss ett tak gällande kapacitet där inte endast för-
ändrat trafikutbud via tillköp ökar resandet, utan det kräver även större förändringar 
i infrastrukturen för att öka kollektivtrafikens attraktivitet för att locka nya resenärer 
till förmån för bilen.  

Eskilstuna kommun bereds ett betydande inflytande över utförandet av den tillköpta 
trafiken. Tillköp ska ske i linje med Region Sörmlands trafikförsörjningsprogram samt 
inom ramen för gällande trafikavtal. 

Detta betyder att arbetet med trafikplanering och utbud succesivt ställs om och att 
man från och med nu arbetar parallellt med tre tidtabeller. Denna omställning och 
förändring kräver tydliga prioriteringar och tydliga långsiktiga mål från Eskilstuna 
kommuns sida, att ta med sig i arbetet inom trepartsamverkan med kollektivtrafik-
myndigheten och trafikföretaget, där trafikutveckling och planering sker. 

För kollektivtrafikmyndigheten, har året präglats av upphandlingsarbete då både  
allmän och särskild kollektivtrafik samt riksförtjänst har upphandlats samt tilldelats 
med trafikavtalsstart under 2020 respektive 2021. 
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Allmän kollektivtrafik

Vad har hänt under året?
Ett omtag har tagits gällande att färdigställa den kollektivtrafikplan som under flera 
år arbetats med inom Eskilstuna kommun. Arbetet fortsätter och där ambitionen är att 
beslut tas i slutet av 2020 eller 2021. Kollektivtrafikplanen innehåller en strategidel 
och en handlingsplan som tydligt pekar ut riktningen vid trafikplanering och  
trafikutveckling inom Eskilstuna trafikområde. 

Fordonsflottan vilken trafikerat Eskilstuna kommun har under 2019 bestått av 15 st 
ledbussar, 41 st normalbussar, 19 st landsortsbussar och 5 st komfortvagnar, dvs totalt 
80 fordon.

Transdev som innehar nuvarande avtal, tilldelades även kommande avtal genom till-
delning av upphandlingen TUPP07 Busstrafik Norra Sörmland. Det nya avtalet börjar 
gälla 13 december 2020 och sträcker sig till 2030. Det nya avtalet är ett incitament- 
avtal, där en viss del av ersättningen (ca 25%) till trafikföretaget baseras på Nöjd 
Kund Index och punktlighet. 

Eskilstuna underhålls och utvecklas. En stor linjeomläggning för bussen till följd  
av en totalavstängning av korsningen Drottninggatan/Kungsgatan vid ombyggnation  
genomfördes under fyra månader april till och med juli. Med normalläget ca 640 
bussturer per dag via Drottninggatan krävdes en stor samordnings- och informations-
insats från Eskilstuna kommun, Transdev och Sörmlandstrafiken. 

Digitalisering av kollektivtrafiken har fortsatt och under året har det till exempel  
blivit möjligt att optiskt validera mobilbiljetter på bussen. 

De nya Mälartågen har invigts och satts i trafik, dock något försenat i december 2019 
till stor del beroende på leveransproblem. 

Måluppföljning 
De övergripande målen för kollektivtrafiken går att hitta i Eskilstunas klimatplan  
respektive trafikplan samt kommer att sammanfattas i den nya kollektivtrafikplanen 
vilken är under framtagande. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade under våren 2010 om en avsiktsförklaring för  
kommunens kollektivtrafik. I denna avsiktsförklaring fastställs tre mål som direkt  
berör kollektivtrafiken, dessa mål är följande: 
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Fördubblingsmålet år 2015 till 2030, dvs minst 10 miljoner bussresor senast år 
2030. 

En fördubbling av resorna med kollektivtrafik ska ske mellan år 2006 och år 2020 
(branschens fördubblingsmål). I och med revideringen av Eskilstuna kommuns  
klimatplan har målet ändrats till att istället omfatta att minst 61% av de lokala resorna 
ska vara hållbara (kollektivtrafik, cykel och gång) senast år 2030. 

Detta innebär att fördubblingsmålet från 2006 till 2020 för kollektivtrafiken ändras till 
att gälla från 2015 till 2030 med syfte att uppnå färdmedelsfördelningsmålet om minst 
61% hållbart resande. 

Resandestatistiken mäts årligen, men det övergripande målet från klimatplanen  
att öka andelen resor med hållbara färdmedel mäts endast vart femte år genom en 
resvaneundersökning. Antalet resor i Eskilstuna stadstrafik var under året 6 455 000 st. 

Samtliga bussar ska drivas med förnyelsebara drivmedel senast år 2020.

Målet har under 2019 uppfyllts då samtliga bussar i Eskilstunas kollektivtrafik drivits 
av förnybara bränslen. Tidigare år har det varit brist på biogas vilket gjort att fordonen 
under vissa perioder drivits med naturgas, vilket inte är ett förnybart bränsle. 

Fördelningen av de 80 fordon är 26 på RME, 12 på el och 42 på biogas. 

Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska öka till år 2020.

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser har fortsatt. Under år 2019 har hållplats 
Eskilsgatan byggts om. 
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Statistik
År 2019 är resandeutvecklingen procentuellt oförändrad jämfört med föregående år.  

Bland skolelever minskade resandet något för andra året i rad, medan Fria resor 65+ 
ökade samt där betalande resenärer ökade med 3% jämfört med 2018. 

Antal påstigande med Sörmlandstrafiken en genomsnittlig vardag hösten 2019 är  
29 600 inom Eskilstuna trafikområde. Kostnadstäckningsgraden inom Eskilstunas  
trafikområde är 38%. 

Under 2019 fattades beslut om att den strategiska inriktningen för Eskilstuna  
kommun inkluderar även landsbygdstrafiken, vilket betyder att kommande års  
redovisning även inkluderar dessa resor i mål och statistik. 

Se diagram 10 nedan.

Diagram 10.  Resandeutveckling i Eskilstunas stadstrafik 2007-2019
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Nöjd-kund-index
Transdev är det trafikföretag som kör Eskilstunas busstrafik. Årligen genomför de en 
nöjd-kund-undersökning där bussresenärer frågas ut om olika faktorer som påverkar 
deras reseupplevelse. Helhetsbetyget för 2019 tangerar 2018 års nivå med 82%, vilket 
är ett fortsatt högt NKI. 

Diagram 11.  Helhetsbetyg för kollektivtrafiken i Transdevs NKI-undersökning

Högst NKI har Stationerna/hållplatserna är rena på denna linje där 84% är nöjda samt 
att frågor som berör området Information har ökat mest i NKI mot föregående år. 

De områden som har lägst NKI är Det är ofta gott om plats på den här linjen där  
67% är nöjda samt Jag är nöjd med tillförlitligheten på denna linje för denna resa där 
64% är nöjda. 

Kommunen arbetar kontinuerligt tillsammans med Transdev och kollektivtrafikmyn-
digheten för att identifiera och åtgärda brister.

Helhetsbetyg för kollektivtrafiken i 
Transdevs NKI-undersökning 2012-2019
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I diagram 12 nedan redovisas resultatet på samtliga frågor 2019 jämfört med tidigare 
år.

Diagram 12.  Samtliga frågor i Nöjd-Kund-Index i Eskilstunas stadstrafik 2019 jämfört med tidigare år.
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Särskild kollektivtrafik
Den särskilda kollektivtrafiken är en tjänst för den som inte kan resa med den  
allmänna kollektivtrafiken. 

Särskild kollektivtrafik, även kallat samhällsbetalda resor eller serviceresor, avser  
färdtjänst, omsorgsresor och skolskjuts samt riksfärdtjänst och sjukresor. Sistnämnda 
ingår i den särskilda kollektivtrafiken men ombesörjs av den regionala kollektiv-
trafikmyndigheten, allt styrt genom särskild överenskommelse. Trafikplanering 
och samordning av fordonen sker dock tillsammans och administreras av enheten 
Servicecenter. 

Vad har hänt under året?
Med anledning av förändringar i demografin har antalet serviceresor ökat markant 
och under hösten 2019 tvingades Servicecenter väga kvalitet mot kvantitet. Region 
Sörmland har genomfört en översyn av Servicecenter i syfte att skapa en verksamhet 
med ökad effektivitet och med en god arbetsmiljö. Arbetet resulterade i en ny  
organisation som innebär förbättringar för de medborgare i Eskilstuna kommun  
som har behov av och som nyttjar den särskilda kollektivtrafiken. 

Eskilstuna kommun upphandlar skolskjuts för de skolelever vilka har rätt till skol-
skjuts men där ingen linjetrafik bedrivs. Under 2019 kunde tilldelning av samtliga  
4 skolskjutsområde ske, om än under en utdragen process som kantades av över- 
prövningar och direktupphandlingar. 

En utredning har påbörjats för att ta ett helhetsgrepp kring elevkortet med anledning 
av effektivisering och digitalisering gällande hantering, ansökan och ekonomiska  
effekter. Detta arbete berör både den särskilda och allmänna kollektivtrafiken, barn- 
och utbildningsförvaltningen samt Sörmlandstrafiken och krokar arm i en tidigare på-
börjad process gällande att digitalisera och korta handläggningstiderna för färdtjänst 
och skolskjuts.  

Region Sörmland har upphandlat och tilldelat nytt avtal för serviceresor, vilket inne-
fattar hela Sörmland med specifika krav från respektive kommuns förutsättningar. 

Avtalet för serviceresor börjar gälla 2021 och sträcker sig över fyra år, och ska enligt 
kravställning genomföra all trafik med förnybara bränslen. Det nya avtalet är ett så 
kallat incitamentavtal, där trafikföretagen har möjlighet till bonus enligt kriterier 
kopplade till förarens bemötande samt resenärens trygghet och nöjdhet med resan. 

Region Sörmland förnyar avtalet med Riksfärdtjänsten Sverige AB och börjar gälla i 
februari 2020 och sträcker sig över fyra år.  
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Måluppföljning
Även den särskilda kollektivtrafiken berörs av det övergripande målet att kommun-
koncernens fordonsflotta ska vara fossilfri år 2020. Det finns också i klimatplanen ett 
specifikt mål att kommunens skolbussar och övrig beställningstrafik ska minska sin 
klimatpåverkan med minst 15 % till år 2017 och 50 % till år 2020.

Gällande de serviceresor som utförts i Eskilstuna kommun har de genomförts med 
99,6% förnybart bränsle, 47% biogas och 52,6% HVO. Personbilar drivs med biogas 
och specialfordon drivs med HVO100, ett 100% förnybart och fossilfritt diesel- 
drivmedel som kan bidra till betydande minskning av CO2-utsläppen jämfört med 
fossil diesel. Trafiken är alltså därmed i princip fossilfri redan idag.  

Statistik
De senaste årens trend med sjunkande antal färdtjänstresor har brutits och vi ser ett 
fortsatt ökat antal färdtjänstresor, främst på grund av att antalet äldre 80+ ökar.  
Se diagram 13 nedan. 

Diagram 13.  Antalet färdtjänstresor inom Eskilstuna kommun 2010 - 2019.
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6. Biltrafik

Fordon, flöden och hastigheter
I detta kapitel redovisas 2019 års mätningar av biltrafikflöden och hastigheter 
samt jämförande statistik såsom bilinnehav och körsträckor.

Biltäthet
Biltätheten för personbilar i trafik uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 460 bilar/ 
1000 invånare mot 464 bilar/1000 invånare mot föregående årsskifte 2018/2019.  
För Sörmland var personbilstätheten 492 bilar/1000 invånare och i hela Sverige var 
personbilstätheten 474 bilar/1000 invånare vid årsskiftet 2019/2020. Nyregistreringar 
av personbilar ökade med 0,4 procent och uppgick till 366 961 bilar i Sverige 2019, 
varav elbilar, elhybrider, laddhybrider, gasbilar och etanolbilar tillsammans utgjorde 
9,3 %. Nyregistreringarna av renodlade elbilar i landet ökade från 7 147 st år 2018 till 
15 795 st år 2019, vilket motsvarar en ökning på 121 %. I Eskilstuna utgörs 3,5 % av 
personbilsflottan av elbilar, elhybrider eller laddhybrider.

Antalet personbilar i trafik i Eskilstuna uppgick till 49 206 stycken vid årsskiftet  
2019/2020, vilket är en minskning med 14 stycken personbilar jämfört med året  
innan. Antal registrerade personbilar i trafik i Sverige uppgick till ca 4,90 miljoner, 
en ökning mot året innan med 0,4 %. I diagram 14. nedan visas personbilstätheten i 
Eskilstuna för perioden 1960-2019. 

Antalet lastbilar i trafik i Eskilstuna ökade med 112 (2,1 %) fordon från 5 397 till  
5 509 stycken under 2019. 

Diagram 14.  Biltäthet för personbilar i Eskilstuna 1960-2019
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Körsträckor 
Körsträckor kommer från RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömåls- 
systemet) och visar körsträckor/invånare för samtliga Sveriges kommuner. Den  
baseras på avlästa mätarställningar under maj månad från bilbesiktningen. 

Både medelkörsträckorna och således även antalet körda mil/invånare har minskat 
sedan 2008, se diagram 15. nedan. Diagrammet jämför Riket, Södermanland samt 
Eskilstuna.

Diagram 15.  Körsträcka med bil per invånare i Eskilstuna 2008-2018  

Positivt för Eskilstuna att vi ligger lägre än riks- och länssnittet när vi beaktar vårt 
färdmedelsmål.

Trafikmätningar 2019 
Trafikmätningar behövs idag för att få ett bra underlag för hur trafiken förändras år 
från år och är en viktig del i kommunens trafiksäkerhetsarbete, trafikplanering, trafik-
reglering och miljömål.

Under 2019 genomfördes totalt 191 maskinella trafikmätningar inom Eskilstuna tätort. 
Av dessa var 145 stycken antalsmätningar (axel par), 18 stycken var hastighets- och 
lastbilsmätningar (fordon), samt 44 stycken var cykelmätningar. Kontrollmätning av 
biltrafiken görs normalt 2 gånger per år vid ett 30-tal olika gatusnitt under april-maj 
och september-oktober månad. 
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I tabell 3. redovisas vilka gatusnitt som har haft de största trafikflödena under 2015-
2019.

Storleken på biltrafik anges i enheten åvdt (årsvardagsdygnstrafik), ett genomsnittligt 
vardagsdygn av flödet, måndag-fredag. Den mätutrustning som används registrerar 
enbart axelpar och därför blir antalet fordon något högre beroende på hur många 
fleraxliga fordon (lastbilar) som mäts. E20 som går utanför Eskilstuna är statlig väg 
och mäts av Trafikverket. Västerleden, del av Västergatan, Sveavägen samt 
Malmköpingsvägen mäts av Eskilstuna Kommun men är statliga vägar.

Tabell 3.  Gatusnitt i Eskilstuna med de största trafikmängderna 2015-2019

Biltrafikflödena för Eskilstuna tätortsområde samt Torshälla och Skogstorp redovisas i 
bilaga 1, flödeskartorna 1, 2 och 3.

Under 2019 har flera vägarbeten genomförts bland annat har Gasverksbron varit  
avstängd mellan 5 augusti- 21 december där fordonstrafiken norrut kunde släppas på 
från 23 oktober, vilket har medfört stor påverka på trafikflödena i tätorten under  
hösten. Drottninggatan var avstängd mellan Rademachergatan och Nygatan på grund 
av gatuarbeten mellan 5 april-15 juli månad. Hamngatan har haft begränsad fram- 
komlighet vissa perioder under året på grund av bygget av nya Mälardalens 
Högskola. Storgatan i Torshälla var avstängd helt mellan 23/4-14/5. 

Gatusnitt/sträcka Åvdt 2015 Åvdt 2016 Åvdt 2017 Åvdt 2018 Åvdt 2019

Västergatan, norr Torshällavägen 21 900 23 000 24 500 24 500 24 000

Västerleden, norr Västeråsvägen 18 600 19 700 21 200 24 000 22 800

Västerleden,norr Mått Johanssons v 19 500 23 400 21 000 22 000 20 400

Västeråsvägsviadukten 19 000 19 200 19 400 19 800 20 000

Tullgatan, söder Kungsgatan 16 500 16 200 17 700 17 600 16 400

Nybron 17 000 18 300 17 500 16 800 17 000

Kungsgatan, väster Tullgatan 17 300 17 600 17 200 17 300 16 200

Gillbergavägen, öster Gillbergaplan 17 200 17 500 17 100 17 700 18 300

Carlavägen, sydöst Idunplan 15 500 16 200 17 000 17 200 16 800
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Trafikutvecklingen på huvudbilvägnätet är grunden till analysen över hur trafikflödet 
förändras i Eskilstuna. Under 2019 minskade fordonstrafiken med  0,2 % jämfört med 
2018 enligt de referenssnitt där kontrollmätningar genomförs varje år. Däremot kan 
mätvärdena ha påverkas av aktuella vägarbeten och avstängningar. I hela landet var 
fordonstrafiken oförändrad under 2019. I diagram 16. visas trafikutvecklingen på  
huvudvägnätet i Eskilstuna under 10-årsperioden 2010-2019. Totalt har trafiken ökat 
med 3,7 % under den senaste 5-årsperioden 2015-2019.

Diagram 16.  Trafikutvecklingen på huvudvägnätet 2008-2019

Centrumtrafik
Trafikflödet totalt vid centrumsnitten Nybron, Rådhusbron, Kyrkbron, Gymnastik- 
viadukten, Västeråsviadukten samt Kungsgatan uppgick totalt till 78 900 fordon/års-
vardagsdygn, enligt genomförda vår-höstmätningar 2019 mot 76 100 fordon/års- 
vardagsdygn 2018. Biltrafiken i centrum har åter börjat öka efter den omfattande  
avstängningen 2018 av Tegelbruksgatan som bidrog till en minskad biltrafik till och 
från Centrum. Biltrafiken i centrum har under de 24 senaste åren varierat från att ha 
varit som högst i början av 90-talet, därefter sjunkit fram till år 2009 då trafiken ökat 
fram till 2013 för att därefter legat på en oförändrad nivå. Under 2019 har trafikflödet 
i centrumtillfarterna ökat med 3,6 % i snitt där vårmätningen redovisar upp 0,1 % och 
höstmätningen upp 3,1 %.
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Motorfordonsflödet vid centrumtillfarterna 1991-2019
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Diagram 17.  Trafikflödet vid centrumtillfarterna för åren 1991-2019 

Diagram 18.  Fordonsflödet vid centrumsnitten vår/höst trafik 2010-2019  
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Trafikflödesförändringar 2009-2019
I en analys av flödesförändringar under de senaste 10 åren valdes ett antal mätpunk-
ter ut på bilvägnätet inom kommunen, se bild 4. Punkterna valdes ut då de bedöms 
vara intressanta för förflyttningar genom staden. På grund av att alla punkter inte 
mätts årligen finns en brist av mätvärden och några av punkterna illustrerar därför 
förändringar över en något kortare eller längre period än 10 år. På grund av detta och 
att tidpunkterna för mätningarna (under året) varierar något mellan åren går det inte 
att redovisa en exakt förändring. Kartbilden illustrerar generella förändringar och ska 
främst användas för att skapa en uppfattning av hur flödena förändrats i olika delar 
av staden.

Eskilstunas befolkning har under åren 2010 till 2019 ökat från 96 311 till 106 859  
invånare, en ökning på 11,0 procent (10 548 personer).
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Bild 4. Trafikflödesförändringar 2009–2019.
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Vid jämförelse mellan de förändringskartor som tagits fram de senaste åren syns att 
mycket av förändringarna ser liknande ut även denna tidsperiod. En förändring som 
skett ger utslag på förändringskartan under flera år och kan därför vara en förändring 
som skett ett eller flera år tidigare men sedan legat på en konstant nivå. Gemensamt 
är att trafiken runt centrum eller längre från centrum har ökat mest. Den minskning 
som tidigare år har visats i centrum verkar i flera fall ha avstannat. Under denna  
studerade period är det många gator i centrum som har jämförbara flöden idag som 
för tio år sedan. Att den minskning som tidigare fanns har avstannat kan sannolikt 
förklaras med att Eskilstuna har växt under perioden. Att trafikflödena har minskat 
historiskt och nu visar en jämnare nivå är dock inte enbart negativt utan kan ses som 
en effekt just av att Eskilstuna växer. 

Just i centrumkärnan har trafiken inte ökat på samma sätt som i omgivande stråk,  
vilket innebär att centrum fortsättningsvis har goda förutsättningar att utvecklas till 
ett attraktivt centrum med plats för människor och möten.

Gatukorsningar 
Idunplan var den mest trafikbelastade korsningen under 2019 med 36 800 ingående 
fordon. På andra och tredje plats kommer korsningarna Mått Johanssons väg/
Västerleden och Västeråsvägen/Västerleden, 30 100 respektive 30 000 ingående  
fordon där alla är trafikrondeller. Trafikkorsningar med hög belastningsgrad har  
sämre kapacitet under de mest trafikerade maxtimmarna vilket kan medföra  
fördröjning och risk för köbildning. Cirkulationsplatser ökar framkomligheten och 
minskar olycksrisken betydligt jämfört med vanliga trafikkorsningar. 
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Gatukorsningar Åvdt 2015 Åvdt 2016 Åvdt 2017 Åvdt 2018 Åvdt 2019

Idunplan 34 600 35 700 37 100 37 500 36 800

Mått Johanssons väg/Västerleden 25 300 28 900 28 900 30 500 30 100

Västeråsvägen/Västerleden 26 100 26 700 28 400 29 700 30 000

Krongatan/Västeråsvägen 23 400 24 100 23 900 24 300 24 500

Kungsgatan/Tullgatan 24 000 24 200 24 600 24 500 23 600

Carlavägen/Intagsgatan 22 200 22 300 22 100 21 900 23 500

Mått Johanssons väg/ Schröderstiernas väg 21 100 21 100 22 000 22 500 23 400

Nybroplan 22 900 23 200 23 100 22 900 23 300

Västergatan/Strandgatan 22 400 23 500 23 000 22 800 23 200

Gillbergaplan 23 500 22 400 22 500 22 800 23 000

I tabell 4. redovisas de gatukorsningar som har haft flest ingående fordon för åren 
2015-2019. 

Tabell 4.  Gatukorsningar i Eskilstuna med de största trafikmängderna för åren 2015-2019 

 
Vasavägen 
 
 
 
 
Lastbilstrafik 
I dagens trafikplanering finns det ett stort behov att mäta lastbilstrafikens procentandel, 
fordonstyp och därmed få kännedom om den tunga trafikens miljöpåverkan, trafikbuller, 
vägslitage mm. 

Tunga fordon kan klassificeras i 13 olika fordonstyper där lastbilar har ett axelavstånd över 
3,3 meter mellan hjulaxlarna. Med tung trafik menas fordon som har en fordonsvikt över 3,5 
ton. 

Lastbilstrafiken i Eskilstuna ökade med 0,6 % under 2019 jämfört med föregående år 2018. 
Uppgiften kommer från 7 referensmätpunkter vid följande vägar, Carlavägen, 
Strängnäsvägen, Malmköpingsvägen, Västerleden, Rådhusbron, Stålforsbron  samt 
Västermarksgatan som normalt mäts under samma vecka varje år i maj och oktober månad. I 
hela landet ökade lastbilstrafiken med 0,9 % totalt under 2019. 

I tabell x. redovisas resultatet från de lastbilsmätningar som gjorts under 2019. Värdena 
fordon/dygn i tabellen är redovisade som vardagsdygnstrafik (vadt) vilket innebär att värdena 
inte är omräknade till årsvardagsdygnstrafik (åvdt). 

Andel tung trafik (procentandel) inom Eskilstuna tätort, centrum samt Torshälla och 
Skogstorp redovisas i bilaga 2 karta 1-3.  

Tabell C. Lastbilsmätningar 2019  

Bild 5.  Vasavägen
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Lastbilstrafik
I dagens trafikplanering finns det ett stort behov att mäta lastbilstrafikens procentandel, 
fordonstyp och därmed få kännedom om den tunga trafikens miljöpåverkan, trafik-
buller, vägslitage mm.

Tunga fordon kan klassificeras i 13 olika fordonstyper där lastbilar har ett axelavstånd 
över 3,3 meter mellan hjulaxlarna. Med tung trafik menas fordon som har en fordons-
vikt över 3,5 ton.

Lastbilstrafiken i Eskilstuna ökade med 0,6 % under 2019 jämfört med föregående år 
2018. Uppgiften kommer från 7 referensmätpunkter vid följande vägar, Carlavägen, 
Strängnäsvägen, Malmköpingsvägen, Västerleden, Rådhusbron, Stålforsbron  samt 
Västermarksgatan som normalt mäts under samma vecka varje år i maj och oktober 
månad. I hela landet ökade lastbilstrafiken med 0,9 % totalt under 2019.

I tabell 5. redovisas resultatet från de lastbilsmätningar som gjorts under 2019. 
Värdena fordon/dygn i tabellen är redovisade som vardagsdygnstrafik (vadt) vilket 
innebär att värdena inte är omräknade till årsvardagsdygnstrafik (åvdt).

Andel tung trafik (procentandel) inom Eskilstuna tätort, centrum samt Torshälla och 
Skogstorp redovisas i bilaga 2 karta 1-3. 

Tabell 5.  Lastbilsmätningar 2019 

Gatusnitt/sträcka Fordon/dygn  
vadt

Lastbilar/dygn  
antal

Lastbilsandel
%

Västermarksgatan, väster Kyrkogatan 5 571 390 7,0%

Rådhusbron 10 282 514 5,0%

Stålforsbron 14 354 560 3,9%

Storgatan, Torshälla 2 876 170 5,9%

Malmköpingsvägen, söder Lilla Nyby 7 497 758 10,1%

Vasavägen, vid Billjergatan 10 161 306 3,0%

Västerleden, norr Orkestervägen 11 187 386 3,0%

Skogstorpsvägen, söder Hejargatan 8 261 1 054 13,0%

Norrvallavägen, söder Backanäsvägen 2 704 72 3,0%

Nybyvägen, norr Kognevägen 3 710 869 23,0%

Västeråsvägen, vid Grangärdesgatan 13 334 484 4,0%
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Gillbergaplan 

 

Hastighetsmätningar  
Hastighetsmätningar genomfördes tidigare med 2 slangar men har för tillfället ersatts med 2 st 
radarmätutrustningar av typ SRA 4 som monteras upp på stolpar på sidan av vägen.    

Huvudperioden för hastighetsmätningarna som utförs är mellan mars-november månad 
normalt beroende på väglaget, Hastighetsmätningar varierar mycket under vinterhalvåret på 
grund av snö och halt väglag vilket gör att en mätning bara ger en ögonblicksbild och det är 
därför svårt att kunna dra några generella slutsatser. 

Det finns en viss osäkerhet i mätningarna som utförs med radar, vilket det gör i alla typer av 
mätningar. Vid radarmätning är vanlig felkälla att lastbilsandelen ger ett felaktigt oftast ett  
högre värde om vägen inte är rak eller att det inte finns en lämplig placerad 
uppsättningsstolpe. 

 
Huvudvägnätet 
Vid 21 platser har fordonshastigheten uppmätts under 2019. 

Tabell D. Medelhastigheten på huvudbilnätet 2019  

Medelhastigheten för mätta vägar är framtaget för att se var respektive väg ligger i 
förhållande till de övriga. Förutsättningarna i vägutformning och trafikmängd är mycket olika, 
men det är ändå intressant att se på vilka sträckor förarna bryter mot den högsta tillåtna 
hastigheten (km/tim) jämfört med de sträckor där acceptansen för hastighetsbegränsningen är 
hög. 

Bild 6.  Gillbergaplan

Hastighetsmätningar 
Hastighetsmätningar genomfördes tidigare med 2 slangar men har för tillfället ersatts 
med 2 st radarmätutrustningar av typ SRA 4 som monteras upp på stolpar på sidan av 
vägen.   

Huvudperioden för hastighetsmätningarna som utförs är mellan mars-november  
månad normalt beroende på väglaget, Hastighetsmätningar varierar mycket under 
vinterhalvåret på grund av snö och halt väglag vilket gör att en mätning bara ger en 
ögonblicksbild och det är därför svårt att kunna dra några generella slutsatser.

Det finns en viss osäkerhet i mätningarna som utförs med radar, vilket det gör i alla 
typer av mätningar. Vid radarmätning är vanlig felkälla att lastbilsandelen ger ett  
felaktigt oftast ett  högre värde om vägen inte är rak eller att det inte finns en lämplig 
placerad uppsättningsstolpe.
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Medelhastighet på huvudbilvägnätet  

Mätplats Hastighets- 
begräns-

ning
(km/tim)

Flöde/dygn
(vadt)

Lastbils-
andel

(%)

Medel-
hastighet
(km/tim)

85-percentil
(km/tim)

Borsöknavägen, norr Bergadalsvägen 40 3 272 X 42 49

Strandgatan, söder Törnerosgatan 40 7 266 X 41 47

Köpmangatan, söder 

Kvarngärdesgatan

30 3 116 X 31 38

Västermarksgatan, väster Kyrkogatan 40 5 571 7,0% (390) 44 52

Åsbyvägen, vid Sankt Eskils Kyrkogård 40 3 497 X 45 53

Borsöknavägen, norr Bergadalsvägen 40 2 323 X 44 53

Strängnäsvägen, öster 

Kungsladugårdsgatan

60 10 624 X 63 69

Rådhusbron 40 16 178 4,7% (760) 30 38

Stålforsbron 50 14 354 3,9% (560) 36 44

Storgatan, nr.57 30 2 876 5,9% (170) 33 41

Carlavägen, söder Ekängsgatan 50 11 341 X 48 55

Storgatan, nr 51 30 3 458 X 32 40

Malmköpingsvägen, söder Lilla Nyby 70 7 497 10,1% (758) 73 81

Vasavägen, vid Billjergatan 50 10 161 3,0% (306) 42 48

Västerleden, norr Orkestervägen 60 11 187 3,0% (386) 62 70

Skogstorpsvägen, söder Hejargatan 60 8 261 13,0% (1 054) 66 74

Norrvallavägen, söder Backanäsvägen 40 2 704 3,0% (72) 34 40

Nybyvägen, norr Kognevägen 50 3 710 23,0% (869) 52 60

Rådhusbron 40 10 282 5,0% (514) 30 38

Stålforsbron 50 12 834 4,4% (565) 36 44

Västeråsvägen, vid Grangärdesvägen 50 13 334 4,0% (484) 38 44

Antal

Medel -30-sträcka 3 33 41

Medel -40-sträcka 8 39 46

Medel -50-sträcka 6 42 49

Medel -60-sträcka 3 64 71

Medel -70-sträcka 1 73 81

Huvudvägnätet
Vid 21 platser har fordonshastigheten uppmätts under 2019.

Tabell 6. Medelhastigheten på huvudbilnätet 2019 

Medelhastigheten för mätta vägar är framtaget för att se var respektive väg ligger 
i förhållande till de övriga. Förutsättningarna i vägutformning och trafikmängd är 
mycket olika, men det är ändå intressant att se på vilka sträckor förarna bryter mot 
den högsta tillåtna hastigheten (km/tim) jämfört med de sträckor där acceptansen för 
hastighetsbegränsningen är hög.
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Av de uppmätta vägarna på huvudbilvägnätet redovisar Skogstorpsvägen en högre 
medelhastighet med 6 km/tim över den skyltade hastigheten 60 km/tim. 
Västermarksgatan, Borsöknavägen och Åsbyvägen har även dessa en högre medel-
hastighet på mellan 4-5 km/tim över skyltad hastighet. Flera av de uppmätta gatorna 
har lägre medelhastighet än den skyltade hastighet bla Stålforsbron, Rådhusbron och 
Västeråsvägen som avviker markant med en medelhastighet av 10-14 km/tim lägre än 
den skyltade hastigheten. 

Med medelhastighet menas att hälften av alla bilar har en hastighet som är lika med 
eller lägre än angiven hastighet. Med 85-percentil avses att 85 procent av bilarna har 
en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet.

Årliga hastighetsmätningar utförs på Malmköpingsvägen (70 km/tim), Strängnäsvägen 
(60 km/tim), Västerleden (60 km/tim), Carlavägen (50 km/tim) och Västermarksgatan 
(40 km/tim), se diagram 20. Medelfordonshastigheten ligger relativt konstant på samt-
liga platser, endast Västerleden och Malmköpingsvägen redovisar en högre medel- 
hastighet med 8 km/tim respektive 4 km/tim vilket till stor del beror på att  
mätpunkterna tillfälligt flyttats.

Diagram 19.  Medelhastighet på huvudbilvägnätet 2009-2019

Medelhastighet på huvudbilvägnätet 2010-2019

Km
/t

im

Malmköpingsvägen 70 km/tim
Strängnäsvägen 60 km/tim
Västerleden 50 km/tim
Carlavägen 50 km/tim
Västermarksgatan 40 km/tim
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70

80
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Lokalvägnätet
Under 2019 har 7 vägar mätts mot 10 stycken 2018. Stenbygatan där hastighets- 
begränsningen är 30 km/tim uppmättes 5 km/tim över den tillåtna hastigheten. 
Övriga mätta gator har lägre medelhastighet än skyltat där Thermaeniusgatan  
sticker ut med 8 km/tim mot skyltad fordonshastighet.  

Tabell 7.  Medelhastigheten på lokalbilnätet 2019

 Bild 7.  Brogatan Torshälla

Medelhastighet på lokalbilvägnätet  
Mätplats Hastighets- 

begräns-
ning

(km/tim)

Flöde/dygn
(vadt)

Lastbils-
andel

(%)

Medel
hastighet
(km/tim)

85-percentil
(km/tim)

Stenbygatan, vid Stenby förskola 30 1 014 2% 35 42

Skogvaktarvägen, nr.44 30 469 X 29 36

Sedelvägen, nr.14-22 30 185 9,2% (17) 26 36

Thermaeniusgatan, vid 

Gökstensskolan

40 497 X 32 40

Flackstavägen, vid Lundby skolan 30 973 X 29 37

Måstavägen, 30 1 168 11,0% (129) 26 33

Kungsladugårdsgatan, norr 

Skogvaktarvägen

40 3 462 X 36 43

Antal Medel Medel

Medel -30-sträcka 5 29 37

Medel -40-sträcka 2 34 42

Brogatan Torshälla 
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Parkering

Beläggningsstatistik parkering
Trafikavdelningen genomför i oktober varje år en parkeringsräkning som omfattar 
allmänt tillgängliga bilplatser i centrum och på centrumnära parkeringar. 
Parkeringsräkningarna har genomförts med samma förutsättningar sedan 2000 och 
ger en indikation på nuläget och hur beläggningen förändras över tid.  

Parkeringsräkningen visar en genomsnittlig beläggning under vardagar, vardagskvällar 
och lördagar samt de högsta beläggningstalen. 

Parkeringsräkningen har genomförts mellan 23 oktober och 9 november 2019. 
Räkningen omfattar 8 tillfällen under vardagar1, 4 tillfällen under vardagskvällar2 och  
2 tillfällen under lördagar3.

BILD 8.  Parkeringen vid busstationen

Allmänt tillgängliga bilplatser i centrum och centrumnära parkeringar
I oktober 2019 fanns 1 479 allmänt tillgängliga bilplatser i centrum. Av dessa är 809 
bilplatser i parkeringsanläggningar4. Antalet bilplatser har minskat med 136 bilplatser 
jämfört med 2018.

På centrumnära parkeringar fanns i oktober 754 allmänt tillgängliga bilplatser och är 
en minskning med 13 bilplatser jämfört med 2018.

1 Onsdag den 23/10 och 6/11 samt fredag den 25/10 och 8/11 klockan 11.00 och 14.00.
2 Onsdag den 23/10 och 6/11 samt torsdag den 24/10 och 7/11 klockan 18.00.
3 Lördag den 26/10 och 9/11 klockan 12.30.
4 Cityhuset, Gallerian, Smedjan och Vildsvinet.
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I tabell 7 visas allmänt tillgängliga bilplatser i centrum och centrumnära parkeringar 
2015–2019.

Tabell 7.  Allmänt tillgängliga bilplatser i centrum och centrumnära parkeringar 2015–2019.

Beläggning allmänt tillgängliga bilplatser i centrum och centrumnära  
parkeringar
I centrum har den genomsnittliga beläggningen under vardagar ökat jämfört med 
2018. Den genomsnittliga beläggningen i centrum är under vardagar 78 % jämfört 
med 75 % 2018. Under vardagskvällar är den genomsnittliga beläggningen 53 % och 
är oförändrad jämfört med 2018. På lördagar har den genomsnittliga beläggningen 
minskat från 53 % 2018 till 52 % 2019.

På centrumnära parkeringar har den genomsnittliga beläggningen under vardagar 
marginellt ökat jämfört med 2018. Den genomsnittliga beläggningen på centrumnära 
parkeringar är under vardagar 83 % jämfört med 82 % 2018. Under vardagskvällar är 
den genomsnittliga beläggningen 43 % och är oförändrad jämfört med 2018.  
På lördagar har den genomsnittliga beläggningen ökat från 38 % 2018 till 41 % 2019.

Allmänt tillgängliga bilplatser i centrum och centrumnära parkeringar 2015-2019

År Centrum Centrumnära

2015 1876 bpl varav p-anläggning  1049 bpl 761 bpl

2016 1873 bpl varav p-anläggning  1049 bpl 766 bpl

2017 1756 bpl varav p-anläggning  1008 bpl 827 bpl

2018 1615 bpl varav p-anläggning  867 bpl 767 bpl

2019 1479 bpl varav p-anläggning  809 bpl 754 bpl
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Diagram 20 och 21 visar beläggning av allmänt tillgängliga bilplatser i centrum  
respektive centrumnära parkeringar 2015–2019.

Diagram 20.  Beläggning av allmänt tillgängliga bilplatser i centrum 2015–2019.

Diagram 21.  Beläggning av allmänt tillgängliga bilplatser på centrumnära parkeringar 2015–2019.

Beläggning av allmänt tillgängliga bilplatser i centrum 2015-2019 
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Diagram 22 och 23 visar förutom den genomsnittliga beläggningen även värden från 
de högsta beläggningstalen. Resultatet från de högsta beläggningstalen visar det  
maximala parkeringsbehovet.

Diagram 22.  Beläggningsgrader i centrum 2019.

Diagram 23.  Beläggningsgrader på centrumnära parkeringar 2019.

Diagram 24 och 25 visar antal fordon som i genomsnitt varit parkerade i centrum  
respektive centrumnära parkeringar när parkeringsräkningarna genomfördes.

Beläggningsgrader i centrum 2019 
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Diagram 24.  Antal fordon som i genomsnitt varit parkerade i centrum när parkeringsräkningarna genomfördes 2015–2019. 

Diagram 25.  Antal fordon som i genomsnitt varit parkerade på centrumnära parkeringar när parkeringsräkningarna genomfördes 2015–2019. 

Sammanställning av parkeringsräkning 2019
Tabell 8 och 9 visar den genomsnittliga beläggningen per parkeringsplats i centrum 
respektive centrumnära parkeringar. Resultaten visas per biljettområde eller mot- 
svarande funktion mellan vardagar, vardagskvällar och lördagar.

Parkerade fordon i genomsnitt vid P-räkningar i centrum 2015-2019
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Parkeringsräkning oktober 2019                         
Allmän parkering centrum

Beläggning 
Vardag

Beläggning 
Vardagkväll

Beläggning 
Lördag

C1-C2 eller motsv. Adress Antal bilplatser % % %

Smedjegatan 8 Smedjegatan 34 93% 76% 75%

Sporthallen Hamngatan 43 84% 79% 69%

Strömsholmen Hamngatan 60 72% 45% 17%

Valören Alva Myrdals gata 144 96% 71% 64%

Vestalen (MC Donalds) Rademachergatan 65 82% 57% 75%

Vestalen  Rademachergatan 47 81% 38% 68%

Vildrosen Kyrkogatan 58 95% 86% 83%

Summa 451 88% 65% 63%

C3 eller motsvarande Adress Antal bilplatser % % %

Bernhard Hellströms plats JA Selanders gata 7 91% 100% 93%

Bruksgatan 7 Bruksgatan 5 85% 55% 100%

Bruksgatan 11-13 Bruksgatan 8 59% 13% 6%

Bruksgatan mem 11-13 Bruksgatan 7 89% 46% 36%

Drottninggatan 5-8 Drottninggatan 15 91% 60% 77%

Drottninggatan 11-16 Drottninggatan 15 80% 75% 30%

Drottninggatan 15-18 Drottninggatan 8 81% 63% 50%

Gamla Tullgatan Gamla Tullgatan 11 59% 23% 27%

JA Selanders gata JA Selanders gata 19 86% 92% 87%

Järnvägsplan Västermarksgatan 24 46% 44% 38%

Kungsplan Kungsplan 14 93% 86% 96%

Kyrkogatan 1-3 Kyrkogatan 6 73% 79% 75%

Kyrkogatan 8-10 Kyrkogatan 9 92% 81% 83%

Nygatan 28 Nygatan 12 70% 73% 71%

Nygatan 41 Nygatan 9 61% 33% 6%

Resecentrum  

(SJ riksparkering)

Västermarksgatan 22 44% 28% 11%

Ridhusgatan Ridhusgatan 4 91% 94% 63%

Ridhusplan Ridhusgatan 9 97% 89% 72%

Smedjegatan Smedjegatan 11 72% 41% 32%

Västermarksgatan Västermarksgatan 4 16% 19% 0%

Summa 219 72% 59% 51%

P-anläggningar Adress Antal bilplatser % % %

Smedjan (P-garage) Kriebsensgatan 96 64% 23% 31%

Cityhuset (P-hus) Rademachergatan 120 88% 30% 48%

Vildsvinet markplan 

(P-garage)

Alva Myrdals gata 195 70% 36% 45%

Vildsvinet nedre plan 

(P-garage)

Alva Myrdals gata 205 67% 75% 68%

Gallerian (P-hus) Rademachergatan 193 83% 41% 31%

Summa 809 74% 45% 46%

Summa totalt centrum 1479 78% 53% 52%

Tabell 8.  Sammanställning av parkeringsräkning i centrum oktober 2019. Procenttal kan variera då beläggningstal avrundas utan decimaler.
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Tabell 9. Sammanställning av parkeringsräkning på centrumnära parkeringar oktober 2019. Procenttal kan variera då beläggningstal avrundas utan  
decimaler.

Parkeringsräkning oktober                              
Centrumnära parkeringar

Beläggning
Vardag

%

Beläggning 
Vardagkväll

%

Beläggning
Lördag

%Plats 
CN1

Adress Antal 
bilplatser

Busstation Kyrkogatan 56 85% 17% 27%

Busstation Norra Kyrkogatan 5 75% 5% 0%

Busstation Södra Kyrkogatan 61 95% 23% 21%

Gredby Västermarksgatan 152 79% 54% 48%

Furan Östra Åsgatan 33 74% 68% 62%

Libergsgatan Libergsgatan 18 80% 8% 25%

Nyforstorget Västra Storgtan 303 81% 59% 56%

Rothoffsvägen Rothoffsvägen 60 84% 8% 4%

Tullkammaren Kyrkogatan 66 95% 16% 16%

Summa 754 83% 43% 41%
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Parkeringsräkning oktober 2019                         
Allmän parkering centrum (högsta beläggningstalen)

Beläggning 
Vardag

Beläggning 
Vardagkväll

Beläggning 
Lördag

C1-C2 eller motsv. Adress Antal bilplatser % % %

Smedjegatan 8 Smedjegatan 34 100% 100% 88%

Sporthallen Hamngatan 43 95% 100% 70%

Strömsholmen Hamngatan 60 90% 77% 22%

Valören Alva Myrdals gata 144 100% 86% 67%

Vestalen (MC Donalds) Rademachergatan 65 91% 69% 77%

Vestalen  Rademachergatan 47 96% 43% 77%

Vildrosen Kyrkogatan 58 100% 100% 86%

Summa 451 96% 82% 68%

C3 eller motsvarande Adress Antal bilplatser % % %

Bernhard Hellströms plats JA Selanders gata 7 100% 100% 100%

Bruksgatan 7 Bruksgatan 5 100% 100% 100%

Bruksgatan 11-13 Bruksgatan 8 88% 38% 13%

Bruksgatan mem 11-13 Bruksgatan 7 100% 71% 43%

Drottninggatan 5-8 Drottninggatan 15 100% 100% 80%

Drottninggatan 11-16 Drottninggatan 15 93% 87% 33%

Drottninggatan 15-18 Drottninggatan 8 100% 88% 63%

Gamla Tullgatan Gamla Tullgatan 11 82% 55% 27%

JA Selanders gata JA Selanders gata 19 100% 100% 95%

Järnvägsplan Västermarksgatan 24 71% 79% 50%

Kungsplan Kungsplan 14 100% 93% 100%

Kyrkogatan 1-3 Kyrkogatan 6 100% 100% 83%

Kyrkogatan 8-10 Kyrkogatan 9 100% 89% 89%

Nygatan 28 Nygatan 12 100% 100% 83%

Nygatan 41 Nygatan 9 100% 67% 11%

Resecentrum  

(SJ riksparkering)

Västermarksgatan 22 64% 45% 18%

Ridhusgatan Ridhusgatan 4 100% 100% 100%

Ridhusplan Ridhusgatan 9 100% 100% 89%

Smedjegatan Smedjegatan 11 100% 64% 45%

Västermarksgatan Västermarksgatan 4 50% 50% 0%

Summa 219 90% 80% 59%

P-anläggningar Adress Antal bilplatser % % %

Smedjan (P-garage) Kriebsensgatan 96 74% 29% 32%

Cityhuset (P-hus) Rademachergatan 120 99% 38% 51%

Vildsvinet markplan 

(P-garage)

Alva Myrdals gata 195 84% 39% 45%

Vildsvinet nedre plan 

(P-garage)

Alva Myrdals gata 205 72% 80% 76%

Gallerian (P-hus) Rademachergatan 193 90% 46% 34%

Summa 809 84% 50% 50%

Summa totalt centrum 1479 89% 64% 57%

Tabell 10 och 11 visar värden från högsta beläggningstalen. Resultatet från de högsta 
beläggningstalen visar det maximala parkeringsbehovet.

Tabell 10. Sammanställning av parkeringsräkning i centrum oktober 2019, högsta beläggningstalen. Procenttal kan variera då beläggningstal avrundas 
utan decimaler.
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Parkeringsräkning oktober  2019                            
Centrumnära parkeringar (högsta beläggningstalen)

Beläggning
Vardag

%

Beläggning 
Vardagkväll

%

Beläggning
Lördag

%Plats 
CN1 eller motsvarande

Adress Antal 
bilplatser

Busstation Kyrkogatan 56 100% 25% 30%

Busstation Norra Kyrkogatan 5 100% 20% 0%

Busstation Södra Kyrkogatan 61 100% 28% 26%

Gredby Västermarksgatan 152 88% 58% 48%

Furan Östra Åsgatan 33 91% 73% 64%

Libergsgatan Libergsgatan 18 94% 11% 39%

Nyforstorget Västra Storgtan 303 92% 73% 69%

Rothoffsvägen Rothoffsvägen 60 97% 13% 7%

Tullkammaren Kyrkogatan 66 100% 21% 20%

Summa 754 93% 52% 48%

Tabell 11. Sammanställning av parkeringsräkning på centrumnära parkeringar oktober 2019, högsta beläggningstalen. Procenttal kan variera då  
beläggningstal avrundas utan decimaler.

Felparkeringsavgifter
Kommunfullmäktige beslutar vilka avgifter för felparkering som gäller i kommunen. 
Den högsta nivån som kommunfullmäktige kan besluta är 1 300 kronor. I Eskilstuna 
fördelar sig beloppen mellan 500 kronor och 1 000 kronor. 

• 500 kronor gäller förseelse som sker på plats där det är tillåtet att parkera 

• 700 kronor gäller förseelse som sker på plats där det är förbjudet att parkera 

• 800 kronor gäller förseelse som sker på plats där det är förbjudet att stanna  
 och parkera 

• 1 000 kronor på parkeringsplats för rörelsehindrade

Eskilstuna kommun har kommunal parkeringsövervakning. Parkeringsövervakningen 
utförs på allmänna gator och parkeringar samt på stadsbyggnadsförvaltningens tomt-
marksparkeringar.

Parkeringsanmärkningar 
I Eskilstuna kommun utfärdades 9 486 parkeringsanmärkningar på gatumark5 2019. 
Det är 3 201 fler jämfört med 2018. 

Tabell 12 visar antal utfärdade parkeringsanmärkningar per månad samt totalt per år 
under perioden 2015–2019.

Tabell 12. Antal utfärdade parkeringsanmärkningar 2015–2019.

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

2015 501 680 838 405 327 330 280 238 299 641 638 392 5569

2016 623 806 770 494 355 531 344 392 513 649 653 380 6510

2017 668 893 654 469 390 296 317 608 351 728 742 485 6601

2018 697 608 596 414 246 298 176 527 514 872 855 482 6285

2019 675 679 827 593 741 561 230 553 965 1112 1400 1150 9486

5 Gatumark är det som i detaljplan betecknas som allmän plats och parkeringsanmärkning utfärdas enligt allmänrättslig lagstiftning.
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Kontrollavgifter
Stadsbyggnadsförvaltningen utfärdade 2 193 kontrollavgifter på tomtmark6 2019.  
Det är 372 fler kontrollavgifter jämfört med 2018. 

Tabell 13 visar antal utfärdade kontrollavgifter per månad samt totalt per år under  
perioden 2015–2019. 

Tabell 13.  Antal utfärdade kontrollavgifter 2015–2019.

Parkeringsavgifter
Parkeringsavgifterna justerades 2019. Generellt höjdes korttidsavgiften med 2–3 kro-
nor per timma och månadsavgiften med 100 kronor per 30 dagar. Senast parkerings-
avgifterna justerades var 2015.

Parkeringsavgifterna har olika nivåer där parkering utmed gatorna i centrum har den 
högsta nivån med 20 kronor per timma. På parkeringsplatserna i centrum är avgiften 
15 kronor per timma. Den lägsta nivån är på gatorna och parkeringsplatserna i  
bostadsområden där avgiften är 8 kronor per timma. 

Stadsbyggnadsförvaltningens parkeringsplatser är indelade i fyra huvudområden, 
centrum, centrumnära, bostadsområden och Munktellstaden där varje huvudområde 
är indelade i ett eller flera biljettområden.

Centrum är indelat i biljettområde C1, C2 och C3, centrumnära parkeringar är indelat 
i biljettområde CN1 och CN2, bostadsområden är indelat i biljettområde B1 och B2 
och Munktellstaden i biljettområde M1. Siffran 1 i biljettområdet betyder att det för-
utom korttidsbiljett även kan köpas biljetter med giltighetstid på 7-, 15, och 30 dagar. 
Siffran 2 och 3 i biljettområdet betyder att det endast är möjligt att köpa korttids- 
biljett.

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

2015 77 68 89 32 31 52 36 75 181 65 71 68 845

2016 19 18 101 57 37 135 38 55 116 117 44 111 848

2017 161 211 192 130 92 202 215 258 181 158 307 155 2262

2018 108 95 152 260 227 210 152 124 188 166 108 31 1821

2019 247 221 195 143 187 163 33 153 181 236 231 203 2193

6 Tomtmark eller kvartersmark är enskild mark och kontrollavgift utfärdas enligt civilrättslig lagstiftning. Tomtmark kan vara kommunal eller privat.
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Bild 9.  P-garaget Vildsvinet

Parkeringsavgifter 2019

Huvudområden Biljett-
område Korttidsavgift Månadsavgift

C=Centrum

Biljettområde C1 15: -/tim 900: -/30 dagar mån-fre eller 1 000: - /30 dagar mån-lör, 
500: -/30 dagar  boende eller 250: - /7 dagar

C2 15: -/tim

C3 20: -/tim

CN=Centrumnära

Biljettområde CN1 10: -/tim 500: - /30 dagar

CN2 10: -/tim

B=Bostadsområden

Biljettområde B1 8: -/tim 400: - /30 dagar

B2 8: -/tim

M=Munktellstaden/Munktellgaraget

Biljettområde M1 12: -/tim 8-20 (8-15 600: - /30 dagar

5:-/tim övrig tid

Enhets-
avgift 30:-=3 timmar

Enhets-
avgift 60:-= 6 timmar

Dygns-
biljett 100:-/dygn

P-garaget Vildsvinet

15:-/tim 8-20 (8-15) 1 050: -/30 dagar mån-fre eller 1 150: - /30 dagar mån-lör, 
1 250:-/30 dagar heldygn eller 650:-/30 dagar boende

5:-/tim övrig tid

P-20:an 20:- = 2 tim

Dygns-
biljett 120:-/dygn

Tabell 14 visar parkeringsavgifter i biljettområdena samt Munktellgaraget som tillhör 
biljettområde M1 och parkeringsgaraget Vildsvinet. 

Tabell 14. Parkeringsavgifter 2019. Månadsbiljett kan köpas som 7- 15 eller 30 dagar i C1, CN1, B1 och M1.
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2015 2016 2017 2018 2019

Flyttningsärenden 226 384 352 410 454

Flyttade av kommunen 91 182 137 142 169

Flyttade av ägaren 135 202 215 268 285

Stadsbyggnadsförvaltningen har 104 biljettautomater i drift. Betalning med mynt kan 
göras i 59 av biljettautomaterna, betalning med bensinkort, Visa- och Mastercardkort 
kan göras i alla biljettautomater. I parkeringsgaraget Vildsvinet finns möjlighet till  
efterskottsbetalning.

Fördelningen mellan betalningsalternativen var 4 % mynt jämfört med 6 % 2018, 10 % 
bensinkort och är oförändrat jämfört med 2018 samt 57 % Visa- och Mastercardkort 
jämfört med 71 % 2018. Betalning med mobil betaltjänst ökade till 29 % jämfört med 
13% 2018. 

På alla parkeringsplatser kan parkeringsavgift köpas genom mobila betaltjänsten 
EasyPark.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller på allmän plats enligt villkor i trafik- 
förordningen. 

På gatumark finns det 57 bilplatser för rörelsehindrade varav 21 bilplatser är belägna 
i centrum. På stadsbyggnadsförvaltningens tomtmarksparkeringar finns det 25 bil- 
platser för rörelsehindrade varav 7 bilplatser är belägna i centrum. 

Parkeringsplatser för elbilar
I centrum finns åtta kommunala bilplatser för laddning av elbilar, så kallade laddplatser. 
Två laddplatser finns vid Centralstationen på parkeringsplatsen vid Järnvägsplan, två 
på parkeringsplats Valören vid Alva Myrdals gata och fyra på J A Selanders gata.

På centrumnära parkeringar finns fjorton kommunala laddplatser. Åtta laddplatser 
finns på parkeringsplats Nyforstorget och sex på parkeringsplats Tullkammaren. 

Dessutom finns fyra kommunala laddplatser vid Årby IP och fyra vid Vilsta frilufts- 
område samt två på Östra torget i Torshälla.

Flyttning av fordon
Det är kommunen, Trafikverket och polisen som har rätt att flytta fordon.  
I kommunen är det trafikavdelningen som handlägger ärenden om flytt av fordon.

Tabell 15 visar antal flyttningsärende 2015–2019.

Tabell 15. Antal ärenden om flytt av fordon 2015–2019.
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7 Förändringar i vägnätet

Eskilstuna

Gång – och cykelbanor och passager

Stenkvistavägen/Rosenhällsgatan
Gång- och cykelpassagen vid Rosenhällsgatan på Stenkvistavägens södra sida höjdes 
upp för att öka trafiksäkerheten för dom oskyddade trafikanterna. Samtidigt förbättra-
des passagen över Stenkvistavägen på samma ställe. 

Bild 10.  Stenkvistavägen/Rosenhällsgatan

Gillbergavägen genomgående GC
Infart till bilparkering höjdes upp för att skapa genomgående cykelbana längs 
Gillbergavägen.

Gångbana Borsökna
Västra hållplatsläget på Östra Borsökna vid Klastorpsvägen kompletterades med 
gångbana fram till passage. 
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Övergångsställe Torshällavägen vid Slagstaskolan
Tillgänglighetsanpassning av övergångsställe.

Hälltorpsvägen GC passage
Cykelbanan längs Torshällavägen fick en upphöjd cykelpassage på anslutande 
Hälltorpsvägen. 

Bild 11.  Upphöjd cykelpassage

BM-stråket
Mellan Västergatan och Eleonoragatan byggdes rekreationsstråket för gång och cykel. 

Busshållplatser

Eskilsparken
Hållplatsläget Eskilsparken på Kvargärdesgatan i höjd med Lohegatan tillgänglighets-
anpassades.
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Övriga åtgärder

Cykelparkering Smörtorget
På Smörtorget har det byggts 16 cykelparkeringar med tak och 24 platser utan tak.

Bild 12.  Cykelparkering Smörtorget

Korsningen Kungsgatan/Drottninggatan
Kungsgatan genom Eskilstuna centrum har byggts om tidigare år och under året fär-
digställdes korsningen Kungsgatan/Drottninggatan.

Torshälla

Gångbana Drejargatan
Mellan Trädgårdsgatan och Östra Torget har gångbanan breddats för att skapa bättre 
framkomlighet för gångare. 
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8. Olyckor

Eskilstuna kommun använder sig av STRADA för att utvärdera Eskilstunas tren-
der och orsaker avseende trafikolyckor. Mer information om STRADA finns i 
bilaga 4. STRADA.

En fördel med STRADA är att akutsjukhusen är anslutna, för Eskilstunas del handlar 
det om Mälarsjukhuset. Sveriges officiella trafikskadestatistik grundar sig på polisens 
rapportering av trafikrelaterade olyckor med personskador. Men långt ifrån alla olyckor 
kommer till polisens kännedom. Dödsolyckorna rapporteras i princip alltid till polisen 
men endast cirka hälften av de svåra skadefallen och en tredjedel av de lindriga  
skadefallen rapporteras. Dessutom varierar bortfallet med bland annat olyckstyp,  
trafikantkategori och den skadades ålder. Olyckor där oskyddade trafikanter skadas, 
framförallt i singelolyckor är kraftigt underrepresenterade i den officiella statistiken. 

Personskador på det kommunala väghållningsområdet

Polis- och sjukvårdsstatistik
Uppgifterna från polis och sjukvård har slagits samman. Totalt är 285 personer kända 
av polis eller sjukvård. Det är sjukvårdens skadebedömning som är den gällande om 
den skadade är känd hos båda källorna.

Diagram 26.  Totalt antal skadade personer 2019 (polis- och/eller sjukvårdsrapporterade, n=285).

   Totalt antal skadade personer 2019  (polis- och/eller sjukvårdsrapporterade, n=285)
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Medelvärdet för åren 2014-2018 är 342 skadade personer, jämfört med 285 skadade 
personer 2019. När det gäller omkomna och allvarligt skadade så är talen så få att en 
enskild olycka får stor påverkan.  En person har omkommit, en person har skadats 
allvarligt och 283 personer har fått måttliga/lindriga skador 2019.

Olyckan med en omkommen person var en fotgängare som blev påkörd av ett motor-
fordon och den allvarligt skadade var en cyklist (singelolycka).

Diagram 27. Antal skadade personer 2019 fördelat på trafikantslag (polis- och/eller sjukvårdsrapporterade, n=285) 

Tack vare både sjukvårds- och polisstatistik kan vi tydligt se att oskyddade trafikanter 
är den grupp som skadar sig mest i trafiken och genom en sammanställning av de  
senaste fem årens skadade avseende olyckstyp och skadegrad ser vi att trenden håller 
i sig. För omkomna är underlaget väldigt litet och därigenom mer osäkert men även 
här pekar det på att det är gångare och cyklister som blir påkörda av motorfordon 
som är den största anledningen till dödsolyckor på det kommunala vägnätet.

Ålder och kön
Av de 285 som skadats var 153 kvinnor och 132 män. Skadade personer per 1000 in-
vånare fördelat på ålder och kön visas i diagram 28. Siffrorna för invånarantal bygger 
på uppgifter om antal invånare i respektive åldersgrupp i Eskilstuna per första  
november 2019.
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Diagram 28.  Antal skadade personer per 1000 invånare 2019 fördelat på ålder och kön (polis- och/eller sjukvårdsrapporterade, n=285).

Barn i åldersgruppen 0-6 år har absolut lägst olyckstal i trafiken. Även gruppen 7-14 
år skadar sig i låg utsträckning i trafiken. För åldersgrupperna upp till 17 år är pojkar 
mer olycksdrabbade än flickor. De senaste fem åren har det inte varit självklart att 
män är mest olycksdrabbade i åldersgruppen 18-24 år. Detta är något att fortsätta att 
bevaka då den gängse uppfattningen är att just män skadar sig mer på grund av  
bristande omdöme/högre risktagning. När det kommer till äldre är kvinnor mer 
olycksdrabbade, där två viktiga förklaringar är att de lever längre och därigenom är 
fler än männen och således exponeras mer, samt att de är skörare i skelettet vilket 
gör att de skadar sig oftare.

Trafikanslag och kön 
I diagram 29 visas antal skadade uppdelat på trafikantslag och kön.

Diagram 29.  Antal skadade personer 2019 fördelat på trafikantslag och kön (polis- och/eller sjukvårdsrapporterade, n=285).
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Kvinnor skadar sig i större utsträckning än män som fotgängare. Män skadar sig i 
större utsträckning i alla andra trafikantslag (med undantaget för 2019 där andelen 
skadade i personbil är lika stor mellan män och kvinnor).

Trafikantslag och ålder
I tabell 16 redovisas hur fördelningen ser ut mellan ålder och trafikantslag.  

Tabell 16.  Antal skadade personer under 2019 fördelat på ålder, kön och trafikantslag (polis- och/eller sjukvårdsrapporterade, n=285).

Personer under 14 och över 45 skadar sig främst som gående eller cyklist. I grupperna 
mellan 18 och 44 sker en större del av olyckorna i personbil jämfört med andra  
åldersgrupper. Här sticker 2019 ut genom att antalet fotgängarolyckor bland kvinnor 
25-44 år är relativt högt jämfört med tidigare år.

Jämförelse mellan polisens och sjukvårdens statistik
Under 2019 registrerade polisen 110 skadade personer och sjukvården 197 skadade 
personer på det kommunala vägnätet. En jämförelse mellan polisen och sjukvården 
finns redovisat i diagram 30.

Diagram 30.  Antal skadade personer 2019 (polis- respektive sjukvårdsrapporterade, n=285).

Fotgäng-
are

På cykel På moped I personbil På mc I lastbil Övrigt Summa

Ålder (år) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

0-6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7-14 3 3 3 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 11

15-17 2 2 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11

18-24 3 3 1 7 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0 16 18

25-44 17 7 7 7 0 1 14 15 0 0 0 0 1 0 39 30

45-64 24 14 18 12 0 2 11 15 0 1 0 0 1 1 54 45

65- 19 6 7 6 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 29 17

Okänd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 68 35 38 42 3 10 42 42 0 1 0 1 2 1 153 132

Summa 103 80 13 84 1 1 3 285
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Polisen har rapporterat sex svårt skadade personer och sjukvården har rapporterat en 
allvarligt skadad. Av de sex personer som polisen rapporterat som svårt skadade har 
sjukvården kännedom om ett av skadefallen. I denna olycka graderar sjukvården  
person som lindrigt skadade. I ovanstående tabell är dock polisens svårt skadade  
korrigerade när sjukvården vet den exakta skadegraden samt de fall som är svårt  
skadade där sjukvården ej känner till utfallet är angivna som måttligt skadade  
(då polisens i de flesta fall överskattar skadegraden).

En jämförelse mellan antalet skadade fördelat på trafikantslag i polis- respektive  
sjukvårdsrapporter visas nedan i diagram 31 nedan. Jämförelsen visar att sjukvården  
i högre grad rapporterar in oskyddade trafikanter.

Diagram 31.  Antal skadade under 2019 fördelat på trafikantslag (polis- respektive sjukvårdsrapporterade).
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Tabell 17 visar vad de olika trafikantslagen kolliderat med (polis- och sjukvårds- 
rapporterat) uppdelat på kön.

Tabell 17.  Antal skadade personer (polis respektive sjukvårdsrapporterade) fördelat på trafikantslag, kön och vad de kolliderat med under 2019. * Ingår ej 
i polisens statistik.

Trafikantslag I kollision med Polis  
Kvinnor

Polis 
Män

Polis 
totalt

Sjukvård 
Kvinnor

Sjukvård 
Män

Sjukvård 
totalt

Fotgängare

Singelolycka*  -  -  - 56 28 84

Fotgängare 0 0 0 0 0 0

Cykel 0 0 0 1 0 1

Moped 0 0 0 0 0 0

Motorfordon 11 6 17 3 2 5

Cyklist

Singelolycka 1 0 1 23 19 42

Fotgängare 0 0 0 2 0 2

Cykel 2 0 2 2 2 4

Moped 0 0 0 0 0 0

Motorfordon 7 16 23 3 8 11

På moped

Singelolycka 0 3 3 1 4 5

Fotgängare 0 0 0 0 0 0

Cykel 0 0 0 0 0 0

Moped 1 1 2 0 0 0

Motorfordon 0 3 3 0 0 0

På motorcykel

Singelolycka 0 1 1 0 0 0

Cykel 0 0 0 0 0 0

Moped 0 0 0 0 0 0

Motorfordon 0 0 0 0 0 0

I personbil

Singelolycka 1 4 5 0 1 1

Fotgängare 0 0 0 0 0 0

Cykel 0 0 0 0 0 0

Moped 0 0 0 0 0 0

Motorfordon 26 24 50 23 17 40

Vilt 0 0 0 1 0 1

I lastbil

Singelolycka 0 0 0 0 0 0

Motorfordon 0 1 1 0 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Varia/övrigt 1 1 2 0 1 1

Summa 50 60 110 115 82 197
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Månadsvis statistik
I diagram 32 visas hur antalet skadade i polisens respektive sjukvårdens statistik  
fördelas över årets månader. 

Diagram 32.  Antal skadade personer under 2019 fördelat på månad (polis- respektive sjukvårdsrapporterade).
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Rullande 12-månadersvärden
Rullande 12-månadersvärden innebär att varje stapel motsvarar 12 månader, vilket  
betyder att varje stapel innehåller samtliga årstider. Första stapeln innehåller värden 
för januari 2015-december 2015, andra stapeln innehåller värden för februari 2015- 
januari 2016 osv. I och med att det är förhållandevis få olyckor rapporterade blir  
staplarna ganska ryckiga och ”onormalt” många olyckor rapporterade en månad gör 
att staplarna skjuter i höjd.

Diagram 33.  Antal polisrapporterade dödade och skadade personer, rullande 12-månadersvärden 2015-2019.
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Sjukvårdens 12-månadersvärden finns i diagram 34.

Diagram 34.  Antal sjukvårdsrapporterade dödade och skadade personer, rullande 12-månadersvärden 2015–2019.
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Täckningsgrad
Vissa personer i statistiken är kända både av polis och av sjukvård, vilket är  
täckningsgraden. För 2019 uppgår täckningsgraden till 8 procent, vilket är något  
lägre än tidigare där täckningsgraden har varierat mellan ungefär 10 och 15 procent, 
2018 var den 12 %.

Diagram 35.  Täckningsgrad mellan polis- och sjukvårdsrapporterade personskadefall under 2019 (n=285).

Platstyp
För varje skadad person anges på vilken plats olyckan har skett. Totalt sett är det 
tydliga skillnader mellan polisens och sjukvårdens uppgifter, se diagram 36 och 37. 
Skillnaden är att sjukvården främst fångar upp fler skadefall på gångbanor samt gång- 
och cykelvägar.

Diagram 36.  Andel polisrapporterade skadade personer 2019 fördelat på platstyp (n=110).
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Diagram 37.  Andel sjukvårdsrapporterade skadade personer 2019 fördelat på platstyp (n=197).

Väglag/vägomständighet
Polisen rapporterar in väglag medan sjukvården rapporterar in vägomständighet.  
Det gör att siffrorna inte riktigt går att jämföra, men ger ändå en fingervisning om  
exempelvis halka. Antal skadade personer fördelat på väglag enligt polisens statistik 
redovisas i tabell 18.

Tabell 18.  Antal polisrapporterade skadade personer under 2019 fördelat på väglag (n=110). 

Tabell 19.  Antal sjukvårdsrapporterade skadade personer under 2019 fördelat på fördelat på vägomständighet (n=197).

Andel sjukvårdsrapporterade skadade personer 2019 
fördelat på platstyp  ( n=197) 

Gatu- /vägkorsning 13%

Gatu- /vägsträcka 31%

Cirkulationsplats 7%

Gång- och 
cykelbana (-väg) 27%

Busshållplats 0%Separat P-plats 5%

Gångbana/trottoar 17%

Väglag Antal

Lös snö/snömodd 6

Okänt 20

Tjock is/packad snö 3

Tunns is, vägbanan synlig 5

Vägbanan torr 50

Vägbanan våt/fuktig 26

Totalt 110

Vägomständighet Antal

Annat 12

Ej relevant för skadehändelsen 72

Okänt 10

Vägen/gång-/cykelbanan hade hål och gropar 4

Vägen/gång-/cykelbanan hade löst grus 10

Vägen/gång-/cykelbanan var hal pga annat 2

Vägen/gång-/cykelbanan var hal pga snö/is 77

Vägen/gång-/cykelbanan var hal pga vatten/löv 5

Vägen/gång-/cykelbanan var ojämn 5

Totalt 197
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Att väglag/vägomständighet fångas upp är betydelsefullt för att kunna identifiera  
brister och göra förbättringar. Framförallt på gång- och cykelvägar, eftersom oskyddade 
trafikanter ofta får svårare skador. Tidigare har sjukvården haft en hög andel okänt 
men från 2015 är vägomständigheterna väl beskrivna, vilket då förtydligar bilden av 
att bra drift och underhåll är viktigt för trafiksäkerheten. 

Trafikantslag
I tabellen nedan redovisas totalt antal skadade personer per trafikantslag 2015 till 
2019.

Tabell 20.  Antal skadade personer 2015 till 2019 fördelat på trafikantslag (sjukvårdsrapporterade).

Sjukvårdens statistik
Sjukvården rapporterade att 197 personer hade skadats under 2019. En person  
skadades allvarligt, 63 personer måttligt och 133 personer skadades lindrigt. 
Medelvärdet för åren 2014-2018 är 244 skadade personer.

Fördelningen av skadade personer enligt sjukvårdens uppgifter finns i diagram 38 
och i tabell 21.

Diagram 38.  Antal skadade personer 2019 fördelat på skadegrad (sjukvårdsrapporterade, n=197).

År Fotgängare På cykel På moped I personbil På mc I lastbil Övrigt Summa

2015 151 108 15 102 4 10 1 391

2016 109 81 19 96 3 0 0 308

2017 117 81 11 131 8 4 6 358

2018 67 71 22 95 6 3 1 265

2019 103 80 13 84 1 1 3 285

Totalt 547 421 80 508 22 18 11 1057
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Tabell 21.  Antal skadade personer 2015 - 2019 fördelat på skadegrad (sjukvårdsrapporterade).

Polisens statistik
Enligt polisens uppgifter omkom en person, sex personer skadades svårt och 103 
personer skadades lindrigt. Den omkomna var fotgängare påkörd av personbil och 
av de svårt skadade var en fotgängare påkörd av personbil, två var cyklister påkörda 
av personbilar och de sista tre var personbilsolyckor. Medelvärdet för antalet skadade 
enligt polisens statistik åren 2014-2018 är 136 skadade personer.

I diagram 39 visas fördelningen av dödade, svårt skadade och lindrigt skadade personer 
för 2019 enligt polisens statistik jämfört med medelvärdet för åren 2014-2018.

Diagram 39.  Antal skadade personer 2019 fördelat på skadegrad (polisrapporterade, n=110).

Skadegrad 2015 2016 2017 2018 2019

Dödad 0 1 0 0 0

Allvarligt skadad 10 5 3 2 1

Måttligt skadad 80 51 63 42 63

Lindrigt skadad 194 153 177 113 133

Totalt 284 210 243 157 197
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År Fotgängare På cykel På moped I personbil På mc Övrigt Summa

2009 10 18 29 60 1 2 120

2010 13 22 8 69 3 6 121

2011 15 28 15 55 6 1 120

2012 19 24 13 59 4 2 121

2013 14 31 11 58 9 10 133

2014 22 30 14 56 2 2 126

2015 24 31 11 60 4 10 140

2016 11 39 14 59 2 0 125

2017 20 26 5 86 8 5 150

2018 14 28 16 75 4 4 141

2019 17 26 8 55 1 3 110

Medel 14-18 18 31 12 67 4 4 136

Totalt 179 303 144 692 44 45 1407

Antal polisrapporterade skadade personer under åren 2009 till 2019 fördelat på trafi-
kantslag redovisas i tabell 22

Tabell 22.  Antal polisrapporterade skadade personer 2009-2019 fördelat på trafikantslag.

Olyckor vid passage över gata
Under 2019 skadades 19 fotgängare i kollision med motorfordon. 9 kan härledas till 
att de skadats när de försökt att korsa gatan. Resterande har skadats på annat sätt  
(de har blivit påbackade, personbil har kört upp på gångbana etc). Av de 9 som  
skadat sig vid passage över gata har en skadats måttligt och övriga 8 har skadat sig 
lindrigt. Ingen har omkommit eller skadats allvarligt. Sex av dessa skadade var  
kvinnor och tre var män. Två personer var under 18 år, två personer var mellan  
19-24 år, en person var mellan 25-44 år, tre personer var mellan 45 och 65 år och en 
person var äldre än 65 år. Enligt olycksbeskrivningarna har åtta av fotgängarna ska-
dats när de korsat gatan på ett övergångsställe, en person har skadats när de korsat 
gatan där övergångsställe har saknats.

Fler skadar sig vid övergångsställen än vid passage där övergångsställe saknas och 
trenden är tydlig över åren. Fördelningen visar tydligt på säkerhetsproblemet vid 
övergångsställen, att det är en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåt-
gärd.
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År Skadade på övergångställe
Hastighetsbegränsning (km/

tim)

Skadade när korsat gatan
Hastighetsbegränsning (km/tim)

Skadade 
på 

annan 
plats30 40 50 30 40 50 60 Okänt

2007 2 2 4

2008 1 10 2 2

2009 3 5 1 1

2010 1 4 1 2 4

2011 3 3 2 1 3

2012 5 6 3 1 3

2013 1 2 3 1 1 9

2014 4 3 6 1 1 8

2015 1 1 7 4 1 1 1 6

2016 1 3 5 2 1

2017 1 4 4 2 11

2017 1 2 2 2 6

2017 1 4 3 1 10

Totalt 22 20 60 18 1 12 1 1 68

102 33 68

Tabell 23.  Skadade på/utanför övergångsställe 2007-2019

Personskador inom samtliga väghållningsområden

Skadestatistik för hela kommunen
I Eskilstuna kommun under 2019 omkom fyra personer, en person skadade sig  
allvarligt, 85 personer skadade sig måttligt och 355 personer skadade sig lindrigt,  
totalt 445 personer. Medelvärdet för åren 2014-2018 är 540 personer.

Diagram 40.  Skadade personer i hela Eskilstuna kommun 2019 jämfört med medelvärdet för åren 2014-2018.
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Polisen har rapporterat in 208 skadade personer i kommunen, där fyra personer har 
omkommit, 16 personer har skadats svårt och 188 personer har skadats lindrigt,  
se diagram 41. Medelvärdet för 2014-2018 är 266 skadade personer.

Diagram 41.  Polisrapporterade skadade personer i hela Eskilstuna kommun 2019 jämfört med medelvärdet för åren 2014-2018.

Samhällets kostnader för olyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att ge en samlad 
bild och bedömning av utvecklingen av olyckor, kriser och säkerhetsarbete i Sverige. 
En del i uppdraget är att redovisa studier av samhällets kostnader för olyckor. Det ger 
inte en heltäckande bild att enbart redovisa uppgifter om antal olyckor eller  
antal skadade. Det är även viktigt att beskriva vilken belastning i form av förlorade 
eller förbrukade resurser som olyckor av olika slag innebär för samhället. Genom att 
uttrycka belastningen i kronor översätts olyckor och deras konsekvenser till en  
samhällsekonomisk kostnad, vilket ger ett enklare och mer lättkommunicerbart mått. 
Det enhetliga beskrivningssättet som metoden innebär ger även möjligheter till  
jämförelser av både den totala kostnaden och kostnaden för olika olyckstyper.

Samhället och medborgarnas totala värdering inklusive materiella kostnader
I denna modell från Trafikanalys beräknas samhällets och medborgarnas totala  
värdering inklusive materiella kostnader. I ett längre perspektiv så visar det sig att de 
största kostnaderna uppträder lång tid efter olyckan. Av dessa kostnader är en stor 
del kommunala, exempelvis vård och omsorg i hemmet, sjukgymnastik, arbetsterapi, 
färdtjänst, arbetsbortfall och särskilt boende. Den största kostnaden är bortfall av  
arbete, såväl för den drabbade som för anhöriga (läkarbesök, sjukskrivning), vilket 
får kommunala konsekvenser i form av skattebortfall. Inom ASEK- samarbetet har det 
uppskattats vilka direkta kostnader och samhällsekonomiska uppoffringar som  
trafikolyckor orsakar samhället. Trafikanalys värderingsmodell redovisas i tabell 24 
överst på nästa sida.

Polisrapporterade  skadade personer i hela Eskilstuna kommun 2019
 ( jämfört med medelvärdet för åren 2014-2018 ) 
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Tabell 24.  Värderingsmodell av trafikskador (kr)

Ekonomisk värdering för det kommunala vägnätet
Enligt STRADA blev 285 personer skadade på Eskilstunas kommunala vägnät under 
2019. Av dessa var en omkommen och en var allvarligt skadad och 283 stycken  
lindrigt (och måttligt) skadade. Genom värderingsmodellen som presenterades ovan 
kan samhällets totala kostnad för dessa olyckor beräknas och presenteras i tabell 24.

Tabell 24.  Ekonomisk värdering (kronor) av trafikskadade för samtliga väghållarområden respektive kommunalt väghållningsområde,  
2019 (polisens och/eller sjukvårdens uppgifter)

Räknar vi utifrån modellen ovan blir kostnaden för olyckor på Eskilstunas kommunala 
vägnät 89,5 miljoner kronor för 2019. Enbart de materiella skadorna omfattar knappt 
22 miljoner kronor. Sett till hela kommunen innebär kostnaderna för trafikolyckor 
195 miljoner kronor varav 37,5 miljoner kronor är materiella kostnader. Det är av  
yttersta vikt att vara försiktig i analyser gällande kostnader för trafikolyckor.  
Det finns flera felkällor och det kan också finnas ett stort mörkertal. Som nämndes 
ovan ska kostnaderna ses som en indikator och inte en faktisk summa. Det finns 
dock många anledningar att uppmärksamma kostnader för trafikolyckor. Exempelvis 
kommer förvaltningen varje år att kunna följa kostnaderna för trafikolyckor i 
Eskilstuna. Vidare kommer förvaltningen också att ha ännu ett underlag till eventuella 
ombyggnationer, det går också att räkna på redan ombyggda korsningar och det ger 
en insikt i hur mycket mer än mänskligt lidande som en trafikolycka faktiskt kostar 
samhället och skattebetalarna. Med den kunskapen kanske vi kan nå ut till fler med-
borgare och visa på nyttan av att ändra sitt beteende samt motiven till att vi bygger 
om i den fysiska miljön. Förvaltningen arbetar mycket med att upplysa och försöka 
påverka människor att följa hastighetsgränserna. Detta eftersom forskningsläget visar 
att det ofta är de höga hastigheterna som är orsaken till många olyckor. Färre olyckor 
gör att pengarna användas till annat än att vårda trafikskadade och vi kan minska det 
mänskliga lidande som det innebär att råka ut för en trafikskada.

Rekommendation om 
olycksvärderingar

Materiella kostnader Riskvärdering Totalt

Dödsfall 1 411 000 22 328 000 23 739 000

Svårt skadad 706 000 3 706 000 4 412 000

Lindrigt skadad 71 000 146 000 217 000

Skadegrad Samtliga väghållare Kommunalt väghållningsområde

Döda 94 956 000 23 739 000

Svårt skadade 4 412 000 4 412 000

Lindrigt skadade 95 480 000 61 411 000

Totalt 194 848 000 89 562 000
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Bilagor

Bilaga 1 
Trafikflöden 2019 inom Eskilstuna tätort Karta 1
Trafikflöden 2019 inom Torshälla och Skogstorp Karta 2
Trafikflöden 2019 inom Eskilstuna centrum  Karta 3
Bilaga 2 
Andel tung trafik 2019 inom Eskilstuna tätort Karta 1
Andel tung trafik 2019 inom Torshälla och Skogstorp Karta 2
Andel tung trafik 2019 inom Eskilstuna centrum  Karta 3
Bilaga 3 
Personskador 2019 inom Eskilstuna tätort Karta 1
Personskador 2019 inom Torshälla och Skogstorp Karta 2
Bilaga 4   Strada



Stadsbyggnadsförvaltningen
2019




