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1. BAKGRUND OCH SYFTE
Uppdraget omfattar att i enlighet med förfrågan att genomföra en trafikutredning
kopplad till arbetet med att ta fram en detaljplan för området Borsökna 1:304 och
del av Mesta 3:34 med flera Detaljplanen omfattar cirka 150 bostäder i villor och
parhus. Området ligger i södra delarna av Eskilstuna.
Följande punkter ska behandlas:
·
·
·
·

Beskrivning av hur området ska trafikförsörjas och hur trafiken i anslutning
till området ska fungera.
Hur det föreslagna trafiknätet ska utformas för att klara av den trafik och de
fordon som ska färdas på det.
Hur det ses till att trafiknätet, ur ett bilperspektiv, inte får negativa
konsekvenser för övriga delar av Borsökna.
Fokus ska vara i enlighet med Eskilstuna kommuns styrdokument med mål
om ökat andel hållbart resande, som tar sin utgångspunkt i trafikplan och
cykelplan.

Figur 1. Utredningsområdet omfattning och placering.
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2. PLANFÖRSLAG

Figur 2. Illustration Borsökna 1:304. Bild: Elghammar AB.
Området Borsökna 1:304, som kallas Delområde Borsökna i planprogrammet,
omfattar 143 bostäder. Bostäderna är radhus, kedjehus, parhus, villor och mindre
flerbostadshus. Området ligger mellan befintliga vägar, Svanvägen och Falkvägen.
Tanken är att Svanvägen förlängs i norr och ansluter mot Falkvägen. Inom området
planeras lokalgator för att nå bostäderna. Parkering sker vid bostaden. Gång- och
cykelbana planeras genom området, och nya gång- och cykelbanor planeras längs
med Svanvägen och Falkvägen.
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Figur 3 Illustration Mesta m.fl. 3:34. Bild: Elghammar AB.
Området Mesta m.fl. 3:34, som kallas Delområde Stenåsvägen i planprogrammet,
omfattar 8 bostäder. Området planeras endast för villor. Trafik sker på befintligt
vägnät när bebyggelsen läggs längs med Stenåsvägen.
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3. STYRDOKUMENT
3.1

TRAFIKPLAN

Trafikplanen för Eskilstuna kommuns (2012a, 2012b) övergripande syfte är att:
”Bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och ett transportsystem som
kännetecknas av god tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet för alla trafikanter.
Detta innebär att ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter ska vägas samman
vid planering.”
Den övergripande målsättningen för Eskilstuna kommun är:
”Andelen busstransporter och cykeltransporter ska fördubblas från 8 % och 13 % till
16% respektive 26 % till år 2020. En större del av denna andelsökning sker från
biltransporterna där målet är att minska biltrafiken från 58 % till 39 %. Andelen
gångtrafikanter antas minska något från 21 % till 19 %, en trend som även finns i
andra europeiska städer som visar att gångtrafikanterna förväntas ta cykeln i större
utsträckning.”
En av de övergripande strategierna är:
”Vid planering och utformning av huvudnäten ska trafikslagens behov normalt
prioriteras i följande ordning; 1. Gångtrafik, 2. Cykeltrafik, 3. Kollektivtrafik, 4.
Biltrafik. I stråk och områden med många anspråk och behov bör utformningen
prioritera integrering och ökat samspel mellan trafikanterna.”

3.2

CYKELPLAN

Cykelplan för Eskilstuna kommun (2013a, 2013b) tar sin utgångspunkt i trafikplanen
och utgår från det övergripande målet gällande färdemedelsfördelning som
beskrivits i kapitel 3.1.
Ett framtida cykelvägnät pekas ut i cykelplanen, se Figur 4. Inom planområdet
pekas cykelvägen utmed Falkvägen ut som del av framtida lokalt, separat, stråk.
Lokalstråket knyter an mot huvudstråk längs Gillbergavägen som leder in mot
centrum samt ett huvudstråk i nordsydlig riktning längs Åsbyvägen.
Cykelplanen pekar inte ut några åtgärder i direkt anslutning till planområdet.
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Figur 4. Eskilstunas framtida cykelvägnät från cykelplanen.
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3.3

PARKERINGSTAL

I ”Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring 2016” anges parkeringstal utifrån fyra
stadstypsområden, kallade A, B, C och D.
Planområdet bedöms klassas som Typområde C:
·
Glesare stadsdel där huvudsaklig bostadsform är villor och radhus.
·
Cykelavstånd till varierad stadsmiljö med handel och kulturutbud alternativt
gångavstånd till mindre centrum med begränsat utbud.
·
Tillgång till kollektivtrafik med varierad turtäthet (minst 1 tur/timme).
·
Möjlighet till trafiksäker cykling på cykelbana eller i blandtrafik.
·
För flerbostadshus anges 5–12 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA.
Följande beskrivs om parkeringsplatser vid småhus, radhus och parhus:
”För småhus bedöms det rimligt med 2 bilplatser ifall det handlar om privat
parkering på egen mark oavsett placering i kommunen. Detta för att besökande inte
ska tvingas parkera på gatan. De hus som har en gemensam parkeringsyta att dela
på får dock ett lägre parkeringstal. Cykelplatser bedöms inte nödvändigt att reglera
för småhus.”
3.3.1
FLEXIBLA PARKERINGSTAL
Parkeringstalen kan anpassas utifrån förutsättningar för varje enskilt område och
utifrån om lösningar för att minska efterfrågan på parkering föreslås av byggherrar
och fastighetsägare.
I Tabell 1 presenteras exempel på mobilitetsåtgärder som kan göras för att minska
efterfrågan på bilparkering och som kan ge motiv för reducerade parkeringstal.
Tabell 1. Exempel på åtgärder för att minska efterfrågan på parkering och värden för
möjlig reduktion (källa: Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring 2016).
Åtgärd
Möjlig påverkan på parkeringstal
Avtal om bilpool för hyresgäster
Avstånd till bilparkering från
fastighetsentré > 400 m
Avstånd till viktig
kollektivtrafikknutpunkt < 200 m
Paket med förbättrade
cykelfaciliteter enligt plusåtgärder i
kapitel 4.
Grön resplan som en del av
bygglovshandlingen
Parkering sker i större
gemensamhetsanläggning för flera
fastigheter
Avtal mellan fastighetsägare och
boende om bilfritt boende

- 15 till - 25 %
Upp till - 25 %
Upp till - 15 %
Upp till - 15 %
- 15 till - 25 %
Upp till - 10 %
- 85 till - 90 %

Se avsnitt 5.6 Parkering, för resonemang kring mobilitetsåtgärder och flexibla
parkeringstal.
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3.4

KLIMATPLAN

I Eskilstuna kommuns klimatplan (2012c) finns ett antal mål för kommunen och
kommunkoncernen. En uppdatering av målen gjordes 2016 och mål för transporter
är:
”Utsläppen från vägtrafiken ska minska med 30 % till år 2020 samt med 100 % till år
2050. Minskningen avser utsläpp per invånare.
Senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna vara hållbara (kollektivtrafik,
cykel eller gång).
Eskilstuna kommun ska medverka för att godstransporternas andel på järnväg ska
öka.”

3.5

GRÖNPLAN

I remissversionen till Grönplan för Eskilstuna kommun (2019) anges tre huvudmål:
” 1. Bidra till att säkerställa behov av ytor”
”2. Ge fördjupat underlag och verktyg för att åstadkomma en god
bebyggd miljö”
"3. Bidra till att tillgängliggöra friluftsliv för alla invånare”
Planområdet ligger inte inom några av de speciellt utpekade områdena i
Grönplanen.
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4. NULÄGE
Planområdet är beläget i sydvästra utkanten av Eskilstuna, se Figur 5. Områdena
kring planområdet består främst av villakvarter och småskalig stadsstruktur. Söder
om området finns Borsöknasjön. Området ligger drygt 5 km (fågelvägen) från
Eskilstuna centrum och hela Eskilstuna ligger inom 10 km från området.

Figur 5. Planområdets placering i Eskilstuna (i rött). Med avstånd och målpunkter.
Målpunkterna nära planområdet är ganska få, men här finns skolor, förskolor och
idrottsanläggningar, se Figur 6.

Figur 6. Planområdet (rött) med ungefärliga avstånd och målpunkter i närheten.
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4.1

GÅNGTRAFIK

Möjligheterna att gå till och från området är idag relativt dåliga. Det saknas
gångvägar och trottoarer längs alla befintliga vägar kring planområdet, förutom
längs med Flugmötesvägens norra sida, in mot staden. Dock kan man inte förvänta
sig några stora trafikflöden på Svanvägen eller Stenåsvägen i dagsläget, vilket gör
att dessa kan nyttjas av gående. Falkvägen har förmodligen större trafikflöden, så
även Flugmötesvägen eftersom dessa har karaktär av uppsamlingsvägar för
områdena runt planområdet. Detta gör att de mer lokala vägarna bedöms ha
tillräckliga möjligheter för fotgängare att nyttja genom att de helt enkelt går på
gatan, medan uppsamlingsgatorna är svårare att utnyttja på samma sätt. En
förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen längs Flugmötesvägen vidare
på Falkvägen hade avsevärt stärkt kopplingen in mot staden för gångtrafikanter.
Inom gångavstånd från planområdet finns fotbollsplaner, Tringelns IK samt Mesta
IP, Mesta förskola och en mindre restaurang. Dessa målpunkter motiverar att
gångnätet utvecklas för att exempelvis barn ska kunna gå från fotbollsträning eller
hämtning från förskola kan göras till fots. Inom gångavstånd finns även Borsökna
badplats som kan antas vara en målpunkt på sommaren, och vilken bör öka
områdets attraktivitet om den nås till fots eller på cykel.
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4.2

CYKELTRAFIK

Cykeltrafiknätet är liknande som för gångtrafiknätet, det saknas i stort sett helt i
omkringliggande områden, med undantag för Flugmötesvägen öster om området. I
det direkta närområdet är målpunkterna samma som för gångtrafiken. Den stora
skillnaden från gångtrafiken är att inom rimligt cykelavstånd från planområdet finns
de centrala delarna av Eskilstuna med alla viktiga målpunkter som finns där. Detta
gör att det finns stor anledning att utveckla cykelnätet så att pendling till centrum
kan göras på cykel. Speciellt eftersom, vilket diskuteras vidare i kapitel 5.6, området
förväntas bli relativt bilberoende.
Cykelstråk in mot centrala delarna av Eskilstuna är inte sammanhängande men man
kan trots detta ta sig med hyffsad god framkomlighet längs Gillebergaleden, se
Figur 7 för cykelvägnätets utbredning. En förlängning av den befintliga gång- och
cykelbanan på Flugmötesvägen till Falkvägen förbättrar kopplingen mot staden
avsevärt. Ytterligare förbättring för både gång och cykel är att uppgradera stråket
mot centrala staden till separerat huvudstråk. På så sätt hade centrala staden nåtts
med god framkomlighet och standard för cykel, och separering av trafikslagen ökar
även kvalitén för gående.

Figur 7. Befintligt cykelnät, i cykelplanen.
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4.3

KOLLEKTIVTRAFIK

N

Idag finns ingen kollektivtrafikförsörjning av planområdet. Den närmsta busslinje är
Linje 1. Både hållplatser Västra Borsökna och Solåsvägen ligger mer än 600 meter
från planområdet. Linje 1 går in mot centrum tre gånger i timmen.

Figur 8. Dragning av Linje 1. Planområdet markerat i gult.
Eftersom Borsökna 1:304 inte har speciellt god tillgänglighet till kollektivtrafik i
dagsläget skulle en förlängning av linje 1 kunna vara en bra lösning för området,
även om man vanligtvis bör undvika att skapa långa omvägar i
kollektivtrafiksystemet. Möjligheterna för att ta in buss i utredningsområdet testas i
kapitel 5.7.1 nedan.
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4.4

BILTRAFIK

Planområdet ansluts via befintligt vägnät via utbyggnad av Svanvägen och
anslutning till Falkvägen.
I bullerutredningen för planområdet har trafikflöden för gatorna kring och i
planområdet uppskattats av Eskilstuna kommun och ACAD. I utredningen har man
antagit trafikmängd i dagsläget på Falkvägen till 400 lätta fordon ÅDT och lokala
gator 3 fordonpassager per dygn och hus. I det framtida scenariot har man antagit
trafik på Falkvägen till 1 100 lätta fordon ÅDT och lokala gator 3 fordonspassager
per dygn och hus.
Hastigheten på Falkvägen är 40 km/h, på övriga vägar kring planområdet är
hastigheten 30 km/h.

5. FRAMTIDENS TRAFIKSITUATION
5.1

TRAFIKALSTRING

Trafikverkets alstringsverktyg ger för Borsökna en skattad färdmedelsfördel så som
anges i Figur 9. För Stenåsvägen är förutsättningarna samma vilket ger samma
färdmedelsfördelning.

Skattad färdmedelsfördelning
3%
21%

58%

13%
5%

Annat

Gång

Cykel

Kollektivtrafik

Bil

Figur 9. Skattad färdmedelsfördelning, Trafikverkets alstringsverktyg.
I jämförelse med den resvaneundersökning som gjordes 2015 (Koucky & Partners
AB och Enkätfabriken, 2015) ser vi att det verkar som att Trafikverkets
alstringsverktyg underskattar andelen resor med bil (64 % i RVU) och överskattar
andel resor till fots (11 % i RVU). I resvaneundersökningen är också
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kollektivtrafikandelen högre (13 % buss och tåg) än vad som kommer ut ur
alstringsverktyget. Med tanke på områdets placering och kollektivtrafikförsörjning
verkar detta vara rimligt. Det som inte är rimligt från alstringsverktyget är att
kollektivtrafikresor ersätts med gångresor. Snarare bör avsaknaden av
kollektivtrafikförsörjning av området, tillsammans med områdets placering, skapa
fler bilresor. Det finns alltså en risk att bilandelen i Trafikverkets
färdmedelsfördelning underskattas något, trots detta kommer vi använda den av
verktyget uppskattade biltrafiken vidare i rapporten.
För Stenåsvägen är antalet bostäder lågt vilket resulterar i en liten adderad mängd
trafik. För biltrafiken motsvarar det ungefär 25–30 bilar ÅDT. Totalt antal resor
skattas till ca 60 per dygn.
För Borsökna-området alstrar bebyggelsen mer resor och trafik. Totala antalet resor
skattas till ca 1040 per dygn, varav ca 600 är bilresor. Detta resulterar i ett
trafikflöde av bilar på 450 ÅDT. Antalet resor med bil är inte samma som antalet
passager med bil eftersom det i snitt är fler än en person per bil.
Majoriteten av arbetsplatser och målpunkter ligger norrut via Falkvägen och
merparten av trafiken kan antas adderas här. I resvaneundersökningen från 2015
(Koucky & Partners AB och Enkätfabriken, 2015) är 90% av målpunkterna för de
resande placerade norr om Borsökna. Resterande 10% av resorna är till övriga
målpunkter utanför Eskilstuna, där ett antagande görs att hälften av dem är norr om
Borsökna och hälften söder om. Detta innebär att, som förväntat har majoriteten av
resorna målpunkt norr om området, varför trafiken i trafikutläggningen blir störst i
norra änden av området, se Figur 10.
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Figur 10. Trafikutläggning, endast baserad på avstånd (ej restid). Trafik utöver
dagens trafik.
Observera att trafikutläggningen endast är gjord på kortaste avståndet, inte på
restid.
Med trafikalstringen uppskattas alltså trafiken på Falkvägen förbi området inte öka i
alls lika stor utsträckning som i bullerutredningen, dock norr om området stämmer
siffrorna mycket väl med resultatet i bullerutredningen. För bättre uppfattning om
flödenas fördelning krävs en mer noggrann trafiksimulering, vilket inte ingår i
uppdraget.

5.2

TRAFIKSÄKERHET

Trafiksäkerheten inom området är speciellt avgörande i korsningspunkter. För
gång- och cykeltrafik är det framförallt korsningar med biltrafik där det är viktigt att
säkerställa trafiksäkra passager. Detta innebär främst att korsningar med biltrafik
där det är större flöden bör hastighetssäkras, företrädelsevis med hastighetsgupp.
Korsningarna längs med Falkvägen, se Figur 11, är speciellt viktiga eftersom dessa
förväntas korsas av fler trafikanter än övriga korsningar. Hastighetsdämning vid
infarterna till området kan även ge en effekt som ”hastighetsportar” som visar
trafikanterna att det förväntas att de håller en lägre hastighet inom området än
utanför.
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Figur 11. Korsningar och rörelsemönster som är speciellt viktiga ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
Korsningarna längs Svanvägen kan också med fördel hastighetssäkras, men dessa
är inte lika viktiga som de längs med Falkvägen.
Passagen över Falkvägen, från området till busshållplatsen, är viktig ut
trafiksäkerhetssynpunkt. Bussen kan anses vara av stor vikt framförallt för äldre
barn och ungdomar, vilket gör att det är mycket relevant att hastighetssäkra
passagen. Dock finns det en viss målkonflikt med bussens framkomlighet och
komfort som kan bli lidande av bra hastighetsdämpande åtgärder. Det finns dock
lösningar i form av busskuddar och liknande som kan klara av både bibehållen
komfort och framkomlighet för bussen samtidigt som trafiksäkerheten säkerställs.
Det finns även anledning att överväga en refug mellan körriktningarna för att
ytterligare skapa säkerhet och trygghet.
Ur tillgänglighet- och trafiksäkerhetssynpunkt kan det vara viktigt att möjliggöra
rörelser så som visas i Figur 11. Detta handlar dock främst om att se till att de som
kommer från småvägarna norrifrån och österifrån, till fots eller på cykel, har
möjlighet att ta sig upp på cykel- och gångbanor enkelt.

5.3

TILLGÄNGLIGHET

För att området ska kunna anses vara tillgängligt för personer med olika typer av
funktionsvariationer krävs egentligen inga stora åtgärder. För utredningsområdet
handlar det främst att se till att ramper upp och ner från passager och övergångar
är gjorda med rätt lutningar (1:12), att det finns tillräckligt med utrymme för alla
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typer av gångtrafikanter samt att ledstråk anläggs på sträckor där de naturliga
ledstråken inte räcker till. Vår bedömning är att området generellt håller god
standard för alla typer av gångtrafikanter. Det kan dock finnas anledning att se över
möjligheterna att ta sig upp på de separerade gångvägarna som går längs med de
nya vägarna inom området. Främst i syfte att se till att personer med
funktionsvariationer har möjlighet att ta sig upp på gångbanan utan att behöva
färdas på bilvägar allt för långa sträckor. Enklare utjämningar till 0-nivå kan
behövas, speciellt eftersom gångbanan endast finns på ena sidan av vägarna, se
Figur 12 som exempel.

Figur 12. Exempel på plats där ett släpp i grönytan kan krävas för att tillåta passage
till gångbana.
En annan viktig aspekt av tillgänglighet och tydlighet för speciellt utsatta grupper
(här exempelvis barn) är enkelheten i utformningen. I exemplet i Figur 13 flyttas
gångbanan från ena sidan av vägen till den andra, vilket ställer höga krav på
utformningen för att exempelvis barn ska förstå att de ska ta sig över vägen och
inte fortsätta på bilvägen. En god idé är att låta den genomgående gång- och
cykelvägen vara prioriterad genom korsningen (bilar får väja) om gångbanan ska
byta sida som ritat.

Figur 13. Exempel på korsning där det ställs extra krav på utformningen ur ett
tillgänglighetsperspektiv.
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Ett sidbyte av denna typ bör normalt sätt undvikas eftersom det skapar onödiga
svårigheter för olika grupper av gångtrafikanter, oavsett funktionsvariation eller ej.
I övrigt bedöms inga brister i tillgängligheten finnas i utredningsområdet, så länge
ramper och ledstråk utformas på korrekt sätt.

5.4

SOCIAL HÅLLBARHET OCH RÄTTVISA

Social hållbarhet och rättvisa i trafiken handlar bland annat om att alla ska ha
samma tillgång till målpunkter, oavsett bakgrund eller förutsättningar. För
utredningsområdet blir det som nämnts tidigare vissa svårigheter för området,
framförallt när det kommer till tillgängligheten till målpunkter för personer som inte
kan köra bil eller har råd att äga bil. Att säkerställa möjligheter att ta sig till fots,
med cykel eller kollektivt blir därför extra viktigt. När prioriteringsval görs mellan bil
och hållbara transportmedel bör hållbara transportmedel gå före för att säkerställa
god kvalité för dessa trafikslag.
En annan viktig aspekt av social hållbarhet och rättvisa är trafiksäkerhet. Alla
trafikanter ska kunna röra sig på samma villkor, utan att riskera att skada sig eller
utsättas för fara. I uppdragsområdet är det, som nämns i Kapitel 5.2, framförallt
hastighetssäkring som är viktigt i området.

5.5

BARNKONSEKVENSER

5.6

PARKERING

Barns förutsättningar i trafiken skiljer sig på många sätt från vuxnas. Främst handlar
det om förmåga att förstå och tolka komplicerade trafiksituationer. I
utredningsområdet finns en helt separerad gång-och cykelbana som skär rakt
genom området vilket är en god förutsättning för att barn ska kunna ta sig till
målpunkter som är viktiga för dem. Det skulle exempelvis kunna vara badplatsen,
fotbollsplaner eller skola. Ur ett barnperspektiv blir hastighetssäkringen av
korsningarna längs Falkvägen därmed extra viktiga eftersom dessa ingår i ett
separerat stråk de kan använda.

Tillgänglighet till bilparkering är en faktor som har stor påverkan på hur personer
väljer att resa. Ett stort utbud av parkering gör att många väljer att resa med bil.
Detta gäller särskilt för parkering vid målpunkter men inte nödvändigtvis alltid för
parkering vid boendet. Bra boendeparkering kan istället bidra till att man undviker
att ta bilen, eftersom det är billigare att låta den stå kvar hemma än att betala för
parkering vid målpunkten. Givetvis finns det ett samband mellan bilinnehav och
bilanvändning; har man bil, kör man bil.
Lokalisering av bostaden är den faktor som har störst betydelse för efterfrågan av
bilparkering och hur människor reser. Utbudet av konkurrenskraftiga färdsätt och
standard på infrastruktur för kollektivtrafik, cykel och gång bestämmer hur vi reser.
För Borsökna illustreras detta i Figur 14 genom restidskvoter för olika färdsätt till
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centrum (Restidskvoten beräknas genom att restiden för jämförande färdmedel
divideras med restiden med bil).

Figur 14. Restidskvot mellan cykel, buss och bil från Borsökna till centrum. (källa:
Trafikplan för Eskilstuna kommun 2012).
Även om flera faktorer än restid påverkar hur attraktivt ett färdsätt upplevs är en
tumregel att restidskvoten bör vara mindre än 1,5 för att kunna utgöra ett
konkurrenskraftigt alternativ till bil.
Ovanstående förutsättningar, tillsammans med kommunens hållbarhetsmål, skapar
en del målkonflikter i det aktuella planområdet. Områdets placering och utformning
gör att de som lockas till området sannolikt äger minst en bil och har vana att köra
bil. I resvaneundersökningen för Eskilstuna kommun (Koucky & Partners AB och
Enkätfabriken, 2015) framgår det att bilandelen av resorna i närliggande områden
ligger på 76 procent, vilket också är den reseandel som är att vänta i planområdet
om inte förutsättningarna för att resa på andra sätt än med bil drastiskt förändras.

5.6.1
MOBILITETSÅTGÄRDER OCH FLEXIBLA PARKERINGSTAL
Med beaktande av ovanstående resonemang kring läget i staden och utbudet av
konkurrenskraftiga färdsätt är det svårt att se åtgärder i planområdet som kan
reducera efterfrågan på bilparkering. Bedömning av tänkbara mobilitetsåtgärder:
·
Integrering av bilpool – då samtliga bostäder planeras för att ha minst en
bil bedöms användningen av bilpool bli låg och därmed även påverkan på
efterfrågan av bilparkering. Vidare gör planområdets fokus på bostäder det
besvärligt för bilpoolsoperatörer som helst lokaliserar bilar till
blandområden, där bilarna används även under dagtid och inte bara på
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·

·

kvällar och helger. Då poolbilarna också kräver parkeringsplatser kan
åtgärden i värsta fall öka behovet av bilparkering i området. Detta medför
sammantaget att bilpool som mobilitetsåtgärd inte rekommenderas för
området.
Kollektivtrafik –I och med att buss dras in i området med relativt
lättillgänglig hållplats höjs givetvis bussens attraktivitet men med tanke på
bussens höga restidskvot bedöms detta inte innebära någon ”fördel buss”
och några större effekter på efterfrågan av bilparkering. Skulle däremot
standarden drastiskt höjas på kollektivtrafiken till området, exempelvis
genom snabbussar med BRT-kvaliteter, behöver bedömningen revideras.
Cykel – åtgärder för att underlätta och uppmuntra till ökade cykelresor
bedöms kunna ha en påverkan på resandet. Det är dock tveksamt om
åtgärderna får någon påverkan på bilinnehavet och efterfrågan på
bilparkering. Det verkliga avståndet till centrum med cykel är drygt 7 km
vilket är på gränsen till vad som anses vara cykelvänligt avstånd för
vardagsresor. Omgivande cykelnät är i dagsläget bristfälligt och enligt
gällande parkeringsnorm anses reglering av cykelparkering inte vara
nödvändig för småhus. Sammantaget gör detta det svårt att motivera
större cykelsatsningar i området.

Ur byggherresynpunkt saknas ekonomiska incitament för att använda flexibla
parkeringstal, då åtgärderna för att minska efterfrågan på bilparkering bedöms
kosta mer än anläggningskostnaderna för reducerade parkeringsplatser. Däremot är
byggherrens ambition att laddningsmöjligheter ska finnas tillgängliga för alla
boende för att svara upp mot den ökande andelen eldrivna bilar och cyklar.

5.6.2
PARKERINGSTAL OCH EFTERFRÅGAN PÅ PARKERING I BORSÖKNA
DELOMRÅDE 1:304
Enligt parkeringsnormen bör småhus: villor, rad- och parhus planeras för 2 bilplatser
per bostad. Om dessa direktiv skulle följas utan anpassning och hänsyn till planens
förutsättningar blir parkeringstalet 270 med föreslagen fördelning av hustyper i
Borsökna. Situationsplanen anger att det sammantaget planeras 235
parkeringsplatser för de 143 bostäderna.
Utöver 16 lägenheter i flerbostadshus och 63 friliggande villor planeras 64 mindre
par- och radhus med en boyta av 63 kvm eller 87 kvm. Småhusens ringa storlek
samt att bilparkering för radhusen sker på gemensamma ytor talar för ett lägre
parkeringstal än 2. Att rad- och parhusen på 63 kvm föreslås få 1 bilplats per hushåll
bedöms rimligt med hänsyn till de små bostadsytorna. Att radhusen på 87 kvm
föreslås få 1,6 bilplats per lägenhet bedöms likaså rimligt, särskilt med beaktande av
att parkeringsplatserna anläggs på gemensamma parkeringsytor.
I stort bedöms antalet föreslagna parkeringsplatser följa Eskilstuna kommuns
parkeringsnorm med motiverade och rimliga avvikelser.
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5.7

GATORS UTFORMNING

Nedan redovisas körspår för det största fordonet som antas använda området. Efter
kommentarer från räddningstjänsten identifierades detta som deras tankbil
(RTJ1040),
Tankbilen:
• 9,88 m lång
• Avstånd mellan axel 1 och axel 3 som är 6 meter.
• Utsticket från axel 3 är 2,7 meter.
• Axel 2 och 3 har dubbelmontage är sitter på stel axel.
5.7.1
KÖRSPÅR
I utredningen har typfordon Smeal Pumper Midship Commercial (SPMC) valts som
god representant. Fordonet är 10 cm kortare än det verkliga fordonet, extra
marginaler för svep från fordonets bakre del tas i beaktande i körspårskontrollen.
Avstånden mellan axel 1 och axel 3 är längre än 6 meter för det valda typfordonet.
Detta ger oss ett något sämre scenario i körspårskontrollen jämfört med i
verkligheten. Alltså har vi testat ett något större fordon i relation till det verkliga
och vi är på den säkra sidan (korsningarna kommer att vara något
överdimensionerade).
Tidigare i utredningen har även andra fordon testas. För sopbil, typfordon Los
(9,4m), fungerade utformningen redan innan åtgärderna för att klara den större
tankbilen. Inga problem för sopbilen uppstår således.

Figur 15. Körspår för typfordon Los (9,4 m). OBS gammalt kartmaterial.
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Figur 16 Körspår för typfordon SPMC.
Efter att förslaget ändrats baserat på tidigare identifierade problem, vilket har
gjort att korsningarna nu fungerar bra för det stora fordon som nu har testats i
korsningen. Resultatet ger en fungerande utformning även för de stora fordonen,
som även om det är trångt på sina ställen kan ta sig fram i alla korsningar. Detta
gör i sin tur att korsningarna inte är onödigt överdimensionerade vilket är
önskvärt utifrån andra aspekter så som trygghet och upplevelser för oskyddade
trafikanter. Mer noggranna bilder för varje korsning redovisas nedan.

21 av 24

Trafikutredning Borsökna
Unr 1320047557

Figur 17 Körspår för alla möjliga rörelser i de olika korsningarna.
Den rörelsen som eventuellt är svår är utfart åt väster i korsning 3. Dock kan
detta inte förväntas vara ett stort problem för räddningstjänsten då infarterna är
mest kritiska, då det är mest bråttom, samt att brandstationen ligger i Eskilstuna,
öster om området. Det vill säga att ett fordon på väg från utryckning inte har
anledning att ta sig västerut.
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5.7.2
GATUSEKTIONER
Gatusektionen för kvartersgatorna, de som går inom området redovisas i Figur 18.

Figur 18 Föreslagen gatusektion för kvartersgator. Elghammar AB.
Körbanan är 4,5 meter bred vilket är inom de riktlinjer som anges i Vägar och gators
utformning. Kvartersgatorna är endast till för att mata trafik till bostäderna och en
smalare körbana gör att bilars hastighet hålls nere samt att mer utrymme frigörs för
andra transportmedel. Gångbana läggs på ena sidan om vägen, cykeltrafik sker i
körbanan i blandtrafik vilket ytterligare bidrar till att gatan får en kvarterskaraktär.
Svanvägen breddas för att ge plats för gång- och cykeltrafik. Efter utbyggnaden har
Svanvägen 4,5 m körbana och 2 m gångbana. Cykeltrafiken hänvisas således till
vägbanan tillsammans med biltrafiken som på övriga kvartersgator.
Falkvägen planeras med 6,5 m körbana och 3,75 m gång- och cykelbana. Körbanan
är tillräcklig bred för att två lastbilar eller bussar kan mötas vid 40 km/h. Tanken är
att vägen ska klara av en framtida utbyggnation av kollektivtrafiken som kan tänkas
gå på just Falkvägen. Gångtrafik och cykeltrafik kombineras, men på en större yta
än Svanvägen.
Den kombinerade gång- och cykelbanan är inom Eskilstuna kommuns standard för
lokala stråk, vilket Falkvägen är utpekad som i cykelplanen. Det skulle dock kunna
bli intressant att inkludera gång och cykelbana längs med Falkvägen i huvudstråk
för cykel, vilket skulle innebära att ytan skulle behöva breddas till 4,5 m, och
företrädelsevis separeras mellan gående och cyklister. Ett alternativ för att öka
kvalitén är att bredda till 4,05 m (standard för dubbelriktad, separerad gång- och
cykelbana i GCM-handboken) och separera gående och cyklister. Detta är speciellt
viktigt om man vill att det ska vara attraktivt att cykelpendla eftersom dessa
cyklister håller högre hastighet vilket inte är lämpligt att kombinera med gående.
Det tvärgående gång- och cykelstråket rakt genom området är 3,75 m brett, vilket
är inom Eskilstunas standard.
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