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1 Bakgrund och syfte   

Korsningen mellan väg 953 och väg 952 i Eskilstuna kallas för Hammarbykorsningen.  

Närboende och Eskilstuna kommun har lyft en del bekymmer som de upplever med korsningen till 

Trafikverket. Korsningen upplevs som otrygg för oskyddade, olycksdrabbad samt att hastigheten 

genom den är hög. Det rapporteras om att bilister kör in i korsningen från anslutningsvägarna utan att 

stanna. Det upplevs som att korsningen är olycksdrabbad och att det ofta uppstår farliga situationer 

och sammanstötningar.  

Allmänheten påpekar dessutom att trafiken ökat på anslutande väg 952 från Ramshammar respektive 

Torshälla som en följd av senaste årens Mälarnära bostadsutveckling. Eskilstuna kommun planererar 

även för vidare bostadsutveckling i sjönära områden vilket tros påverka trafikflödena till och från 

Sundbyholm ytterligare.   

Trafikverket Planering Region Öst har beslutat att utreda korsningen och har valt att bedriva arbetet 

som en funktionsutredning. Utredningen omfattar endast en korsning och gör att en åtgärdsvalsstudie 

vore ett alltför omfattade tillvägagångssätt.   

Åtgärderna ska förbättra leveranskvaliteterna trafiksäkerhet och användbarhet.  
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2 Problembild 

Vägen är 10 m bred och utformad som 90-väg. Hastigheten är sedan en tid 80 km/tim på sträckan och 

60 km/tim lokalt genom korsningen.  

Det studerade objektet är en fyrvägskorsning på landsbygd med 60 km/tim som skyltad hastighet på 

primärvvägen väg 953 Mälarvägen.  

Allmänheten lyfter upplevelser av hög hastighet och ökad trafikbelastning som utreds närmare. 

Korsningen trafikeras av en betydande andel svängande trafikanter och det ihop med den skyltade 

hastigheten gör att korsningen blir säkerhetsklassificerad som röd enligt VGU.  

Det kan finnas skäl till att se över utformnignen av korsningen samt vägen före och efter den i syfte att 

förbättra framförallt trafiksäkerheten.  

 

  



9 
 

 

3 Avgränsningar 

Utredningen omfattar korsningen mellan primärvägen väg 953 Mälarvägen och väg 952 Torshälla 

respektive Ramshammar. Åtgärderna behöver inte begränsas till korsningens omedelbara närområde 

utan kan ha en viss utsträckning, vilket kan vara aktuellt vid t ex siktåtgärder.   

4 Aktörer och övriga intressenter, involverade eller ej 

Intressentkartläggning ger att följande huvudintressenter till utredningen och dess intressen finns: 

- Eskilstuna kommun 

Kommunens har exploateringsplaner för sjönära områden som kan påverka trafiken på 

vägarna och i korsningen.  

- Sörmlandstrafiken (RKTM) 

Sörmlandstrafiken har hållplatsen Hammarby vägskäl med tre hållplatslägen i korsningen. 

- Trafikverket Underhåll  

I egenskap av förvaltare av de aktuella vägarna.  

- Närboende 

Påverkas av trafiken när de ska svänga ut på väg 953 samt av vibrationer och buller från 

förbipasserande trafik.  

- Bilister 

Användare av vägen.  

- Oskyddade trafikanter och cyklister 

Korsar vägen för att bland annat komma till och från busshållsplatsen och cykelvägen längs 

med väg 953.  

 

5 Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 

Hammarbykorsningen utreddes i en förstudie 2004 av dåvarande Vägverket och några av de då 

föreslagna åtgärderna har genomförts.  

I förstudien lyfte närboende flera problem; hög hastighet på väg 953 generellt och i korsningen i 

synnerhet, svårighet att göra vänstersvängar pga trafikmängd och hastighet, mycket trafik under 

evenemang vid Sundbyholms slott och på Sundbyholms Travbana, dålig sikt i korsningen för 

trafikanter på väg 952 framförallt nattetid samt avsaknaden av passage för oskyddade vid 

busshållplatserna. Förstudien undersökte tre åtgärdsförslag: 

1. Cirkulationsplats. 
2. Sänkt hastighet från 90 km/tim till 70 km/tim och belysning i korsningen.  
3. Endast sänkt hastighet från 90 km/tim till 70 km/tim.  

  
Skiss för cirkulationsplats i förstudien från 2004 finns i figur 2.  
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Figur 1. Skiss på cirkulationsplats från förstudien daterad 2004. 

  
Studien från 2004 valde bort alternativet förskjuten trevägskorsning med motiveringen att kostnaden 
är jämförbar med den för cirkulationsplats men effekten på trafiksäkerheten är sämre. Studien 
förkastar även vänstersvängkörfält med motiveringen att det inte reducerar hastigheten och är sämre 
för oskyddade som korsar väg 953.   
  
Det är intressat att undersöka om det finns andra lösningar i en nyare analys. 
  
En hastighetssänkning från 90 km/tim till 80 km/tim på väg 953 genomfördes 2016  och 2011 
skyltades korsningen om till 60 km/tim. [källa: RDT] 
  
Förstudien ger att det inträffat åtta olyckor med 13 skadade varav en svårt perioden 1993-2003. 
Olycksstatistiken för 1993-2003 omfattar en period där väg 952 och 953 var omledningsväg under 
bygget av E20 genom Eskilstuna. Antalet olyckor speglar inte ett läge med normaltrafik. [Källa: 
anekdotiskt via Ulrika Nilsson, PLvsv, projektledare för förstudien] 

 

 

Medverkande kompetenser och personer: 

Ulrika Linderborg, PLöt 
Ulrika Nilsson, PLvsv 

Eventuell kommentar:  
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6 Preciserande av problem, brister, behov, avgränsningar och intressenter  

6.1 Hastighetsefterlevnad 

På grund av att hastighetsuppgifterna i trafikflödeskartan var daterade och att närmaste ordinarie 

mätpunkt är placerad ca 500 m från korsningen genomfördes en specialmätning av hastighet och 

flöden genom korsningen under hösten 2018, resultatet presenteras i Bilaga 1.  

85-percentilen för hastigheten är 72 km/tim, vilket är högt och gör fartdämpande åtgärder intressanta.  

6.2 Sikt 

Sikten i korsningen för bilister som färdas norrut på väg 953 är något begränsad. En dunge med 

halvhög och hög vegetation döljer fordon på väg 952 Ramshammar. För färdande söderut är sikten 

god.  

På väg 952 Ramshammar skyms sikten söderut av i stycket ovan nämnd dunge. Sikten söderut för 

höga fordon skyms av en vägvisare. Norrut är sikten god.  

På Väg 952 Torshälla är sikten god åt båda hållen utom för högre bilar. Även här skyms sikten norrut 

av vägvisare.  

Korsningen uppfyller inte krav på siktsträcka enligt VGU.  

6.3 Kapacitet 

Det är svårt att svänga vänster på grund av regelbundet men intermittent återkommande högtrafik vid 

evenemang i Sundbyholm och på den närliggande travbanan.  

6.4 Säkerhet oskyddade trafikanter och cyklister 

Det saknas ordnad passage i två steg, vilket är ett krav för god säkerhet enligt VGU. 

6.5 Efterlevnad stopplikt 

Specialmätningen från hösten 2018 visar att en liten andel bilister håller mycket hög fasrt på väg 952, 

vilket antyder att stopplikten inte efterlevs.  

7 Nuläge 

Väg 953 i Södermanland kallas Mälarvägen och går mellan Eskilstuna och Sundbyholm. Den drygt en 

mil långa vägen trafikeras av boende vid Mälaren samt som rekreationsstråk. Trafiken ökar sommartid 

när Eskilstunaborna tar sig till områdena vid Mälaren nära Sundbyholm. Evenemang på 

Sundbyholms travbana genererar regelbundet tillfälligt högre flöden under hela året. Vägens bredd 

varierar men den absoluta merparten av sträckan är 10,0 meter. Trafiken är måttlig och varierar 

mellan 2700 och 4100 ÅDT [Källa: TIKK] Merparten av sträckan mellan Skiftinge och korsningen med 

väg 952 är trafiksäkerhetsklassad som låg.  Det finns en separat GC-väg parallellt med väg 

953 Mälarvägen.  

I söder passerar vägen genom Eskilstunas norra förorter och längst norrut avslutas den i änden av en 

bokallé vid Sundbyholms slott. I norr finns också Sundbyholms Travbana.  
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Däremellan slingrar sig vägen genom ett flackt landskap dominerat av jordbruk. Terrängen bryts 

undantagsvis av någon enstaka bergknalle och kulle.  Randbebyggelsen på landsbygssträckan är 

samlad till några platser längs vägen men stora delar av vägen är öppen mot åkrarna.   

Väg 952 mellan Torshälla och Kjula delar beskrivning med väg 953 men vägen nyttjas på ett annat sätt. 

Den utgör länk mellan de villaområden vid Mälaren som successivt permanentas från fritidshus samt 

förbinder delar av Torshälla med E20 och Eskilstuna tätort, trafiken är relativt begränsad, mellan ÅDT 

900 – 1700 [Källa: TIKK]   

Både väg 953 och väg 952 är regionala statliga vägar med Trafikverket som väghållningsansvarig.  

 

7.1 Trafikflöden och hastigheter 

ÅDT och medelhastighet i Figur 23 kommer från Trafikverkets Trafikflödeskarta där närmaste 

mätpunkt ligger 500 m från korsningen. En extramätning utfördes i själva korsningen under en vecka i 

oktober 2018 och resultatet presenteras i Figur 34. 

 

Figur 2. Trafik på vägarna som passerar Hammarbykorsningen. Mätpunkterna är belägna realtivt lång från korsningen. 
[Källa: Trafikflödeskartan] 
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Figur 3. Resultatet från en extramätning av flöden och hastigheter i Hammarbykorsningen utfördunder en vecka i oktober 
2018. 

Trafiken på vägsträckan söderut mot Eskilstuna mättes inte men antas följa väg 952 Torshälla 

trafikförändring mellan 2012 och 2018 och kan skattas till ÅDT 4929 fordon.  

Hastigheten på väg 953 är nedsatt till 60 km/tim 150 m före korsningen och ändras tillbaka till 

80 km/tim direkt efter korsningspunkten i båda färdriktningarna. På väg 952 Torshälla är hastigheten 

50 km/tim och på väg 952 Ramshammar är den 70 km/tim. Se Figur 4 för karta över gällande 

hastigheter.  
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Figur 4. Gällande hastigheter. 
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7.2 Kollektivtrafik 

Sörmlandstrafiken har hållplatsen Hammarby vägskäl. Det finns tre hållplatslägen, två på väg 953 och 

en på väg 952 Torshälla. Tre linjer passerar korsningen, linje 9 Centrum - Sundbyholm, linje 203 

Slätviken - Vallby - Eskilstuna och nattlinje 64 Sundbyholm - Skiftinge - Centrum.  

Sörmlandstrafiken rapporterar att hållplatsen nyttjas av skolelever, och då framförallt i riktning 

till/från Eskilstuna. Totala antalet påstigande motiverar en tillgänglighetsanpassning av 

hållplatsläge A, och om detta görs så rekommenderar Sörmlandstrafiken en tillgänglighetsanpassning 

av åtminstone också läge B.  

 

  

Figur 5. En illustration över kollektivtrafiken vid Hammarby vägskäl inklusive hållsplatslägenas namn. 
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7.3 Olycksstatistik 

Statistikutdrag ur Strada för perioden 2008-2018 ger fem olyckor varav en dödsolycka, tre måttliga 
och en lindrig. Konflikttabellen visar två singelolyckor och tre kollisioner mellan fordon. Karta i 
Figur 5.   
 
 

 
Figur 6. Utdrag ur Strada för Hammarbykorsningen. 

 

8 Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien. 

Eskilstuna kommun har haft en snabb befolkningstillväxt de senaste tio åren och väntas ha det även 

fortsättningsvis. Nya bostäder behövs och planeras på flera håll i kommunen, både i form av förtätning 

av innerstaden men även nya bostäder samt omvandlat fritidshusboende på landsbygden. I 

översiktsplanen för 2030 beskrivs inte hur många bostäder det kan vara frågan om men i Riktlinjer för 

bostadsförsörjningen från 2013 bedöms Eskilstuna kommuns totala befolkning år 2030 kunna uppgå 

till 120 000 personer, att jämföra med de 105 595 personer som bodde i kommunen i juli 2018 (källa: 

SCB).  

I översiktsplanen pekas Mälarvägen ut som ett av tre primärt prioriterade stråk för bebyggelse. En 

utvecklingsplan för området kring Sundbyholm ska tas fram och längs väg 953 finns det flera utpekade 

områden som är aktuella för framtida bostäder. Längre bort från vägen men eventuellt inom dess 

intresseområde ligger områdena Grundby - Tärby samt Hensta - Trollskär som klassas som 

omvandlingsområde där husen pö om pö görs om från fritidshus till permanentboende.  
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En uppskattning av trafiken genom korsningen år 2030 grundas på specialmätningen från 

hösten 2018, se Figur 4. Trafikökningen antas följa kommunens prognosticerade befolkningsökning i 

stort, alltså med 15-20% till 2030. Det ger väg 953 en ÅDT i spannet 5668 - 6407  söder om 

Hammarbykorsningen respektive ÅDT i spannet 4847 - 5480 norr om den. Väg 952 Torshälla skattas 

få en ÅDT i spannet 2439 – 2757.  

 

9 Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med mera) 

9.1 Vägutformning 

Lösningarna ska inte inkräkta på användbarheten för de trafikantgrupper som nyttjar korsningen idag. 

Detta verifieras med körspår och sikttrianglar för de lösningar som innebär en ombyggnad. Vid 

ombyggnad ska också vägens avvattning säkerställas.   

Korsningen nyttjas frekvent av lantbruksmaskiner, vilka har önskemål om minst 4,5 m körfältsbredd 

för att kunna framföra fordonen utan avkall på komforten.  

9.2 Drift 

Plogning sker med fordon som behöver en vägbredd av minst 4,5 m för att kunna arbeta obehindrat. 

Det är acceptabelt med smalare körfält om de hålls i samma plan (målning). Vid refuger så sätts 

upphöjd kantsten endast i mittrefugen och sidan mot väggren behålls i plan med körbanan. 

10 Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet) 

Åtgärderna syftar till att öka hastighetsefterlevnaden på väg 953 och öka efterlevnaden av 

stopplikterna på väg 952 Torshälla respektive Ramshammar.  Åtgärederna ska även öka 

trafiksäkerheten för oskyddade och cyklister som korsar väg 953.  

 

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☐   Nej   ☐ 

David Pettersson, Sörmlandstrafiken 
Eva Lehto, Eskilstuna kommun 
Peter Miinalinen, Trafikverket UHdövö 
Knut Hawby, Trafikverket PLös 

Eventuell kommentar:  
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11 Pröva tänkbara lösningar 

I detta kapitel presenteras lösningar som syftar till att lösa de preciserade bristerna såsom beskrivits i 

kapitel 6. 
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Nr. 
Problem/brist/ 
behov som hanteras 

Åtgärd som 
studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad kostnad 
för åtgärd 
(inkl. planering), 
intervall. Anges när 
tillämpligt. 

Bedömning 
genomförbarhet 

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

1 

Hastighetsefterlevnad 
väg 953 

Anpassa körfältens 
bredd vid korsningen.  
 
 

3 Hög 
 

 God genomförbarhet 
Kort sikt 

Ja Gör körfälten smalare vid korsningen för 
att sänka hastigheten. 

2 

Hastighetsefterlevnad 
väg 953 

Markera övergången 
från 80 km/tim till 
60/h genom fysisk 
förändring i  
vägmiljön. 

3 Medel  God genomfördarhet 
Kort sikt 

Ja 
 

Lokal avsmalning 150-200 m före 
korsningen. Målad refug M9 och 
vägmärke D2 för att bryta vägens 
monotoni och skärpa förarnas 
uppmärksamhet.  
 
Körfältsbredd väljs minimum.  

3 

Hastighetsefterlevnad 
väg 953 

Flytt av 60-skyltar 
längre bort från 
korsningen 

3 Medel  God genomförbarhet 
Kort sikt  

Ja Ger längre sträcka för hastighetsänkning.  
 
Ansökan hos Länsstyrelsen krävs. 

4 

Hastighetsefterlevnad 
väg 953 

Flytt av 80-skyltar till 
efter busshållplatserna 

3 Medel 
 

 God genomförbarhet 
Kort sikt 

Ja Sänker hastigheten på en sträcka där 
oskydda kan korsa vägen.  
 
Ansökan hos Länsstyrelsen krävs.  

5 

Säkerhet oskyddade och 
cyklister vid passage av 
väg 953 

Ordnade passager för 
tillgänglighet till 
kollektivtrafik 
 

3 Hög  God genomförbarhet 
Kort sikt 

Ja 
 

Utrymmesbehovet utrett, plats finns. 
Refuger med höjd 6 cm att möjliggöra 
överfart med lantbruksfordon. Beakta 
krav från Trafikverket underhåll.  
 
Behovet av belysning samrått med 
Eskilstuna kommun som är förvaltare, 
behövs ej. 

6 

Minska sannolikheten 
för omkörning av 
vänstersvängande 
fordon på väg 953 

Förhindra omkörning i 
anslutning till 
korsningen.  

3 Hög  God genomförbarhet 
Kort sikt 
 

Ja 
 

Heldragen mittlinje M8 eller  
spärrområde M9 före korsningen på väg 
953.  
 

7 

Minska sannolikheten 
för omkörning av 
vänstersvängande 
fordon väg 953 

Vänstersvängkörfält  3 Hög  God genomförbarhet 
Medellång sikt 

Nej Målning eller refuger.  
 
Ryms inte inom befintligt vägområde.  
 
Fler körfält utreds samtidigt med 
framtida ombyggnad.  
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8 

Hastighetsefterlevnad 
väg 952 Torshälla 

Farthinder innan 
korsningen 

3 Hög  God genomförbarhet 
Kort sikt 

Nej Hindret skulle placeras så att fordon 
saktar ner före korsningen.  
 
Skulle generera vibrationer och buller 
som stör närboende. Även problematiskt 
vintertid.  

9 

Hastighetsefterlevnad 
väg 952 Torshälla 
respektive Ramshammar 

Sänk hastigheten på 
sekundärvägen väg 
952.  

2 Medel  God genomfördarhet 
Kort sikt  

Ja Kanalisering och smalare körfält närmast 
korsningen.  
 
Refuger.  

10 

Öka efterlevnaden av 
stopplikt väg 952 
Torshälla respektive 
Ramshammar 

Åstadkomma en  s-
formad rörelse för 
fordon som färdas rakt 
igenom korsningen på 
väg 952 

3 Medel   God genomförbarhet 
Kort sikt 
 

Ja Kanaliserande refuger.  
 
Vägområdet räcker inte till.  
 
Förutsättningarna för frivillig 
markåtkomst är undersökta och bedöms 
som goda.  

11 

Öka efterlevnaden av 
stopplikt väg 952 
Torshälla respektive 
Ramshammar 

Minska 
körfältsbredden nära 
korsningen 

3 Hög 
 

 God genomförbarhet 
Kort sikt 
 

Ja Refuger eller vägmarkeringar inkl 
skyltning.  
 

12 
Öka efterlevnaden av 
stopplikt väg 952 
Torshälla 

Anpassning av 
vägutrymmet till 
hastighet och korsning  

3 Hög  God genomfördarhet 
Kort sikt 

Ja Ta bort den gamla bussfickan.  

13 
Sikt från väg 952  
Torshälla respektive 
Ramshammar 

Siktröjning och 
siktschaktning 

2 Medel  God genomförbarhet 
Kort sikt 

Ja 
 

Röjning och schaktning för att säkra 
sikten söderut.  

14 

Sikt från väg 952  
Torshälla respektive 
Ramshammar 

Flytta vägvisare som 
skymmer sikten för 
högre fordon.  

2 Medel  God genomförbarhet 
Kort sikt 
 

Ja Tung trafik och lantbruksmaskiner måste 
idag passera stopplinjen för att se 
ordentligt då vägvisarna skymmer sikten 
för högre fordon.  

15 
Framkomlighet för 
svängande. Säkerhet 
svängande.  

Ombyggnad till annan 
korsningstyp 

3 Hög  God genomfördarhet 
Lång sikt 

Ja Välj korsningstyp, överlämna sedan till 
Trafikverket Investering.  

16 
Standard 
busshållsplatser 

Standardhöjning 3 Hög  God genomförbarhet 
Medellång sikt 

Nej Samordnas med större ombyggnad.  

Tabell 1 Åtgärdsförslag Hammarbykorsningen.  
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12 Paketeringsförslag 

 

Paket Ingående lösningar Kommentar 

A.  Anpassning vägens 
utformning till skyltad 
hastighet. 

1. Smalna av körfälten på väg 953. 
2. Smalna av körfälten genom målad refug med skylt D2 150-200 m före 
korsningen på väg 953. 
5. Refuger med GC-passager på väg 953. 
6. Heldragen linje eller spärrområde före korsningen, väg 953. 
9. Smalna av körfälten på väg 952 
10. Kanaliserande refuger på väg 952 
11. Kanaliserande refuger på väg 952 
12. Rivning av f.d. bussficka 
 

Genomförs förslagsvis som tillägg till 
undershållskontrakt.  
 
Kostnadsupskattning 1,5-2,2 MSEK.  

B. Justering 
skyltplacering 

3. Flytta 60-skyltar längre bort från korsningen. 
4. Flytta 80-skyltar till efter busshållsplatserna.  
 

Längre sträcka för bättre 
hastighetsefterlevnad.  

C. Siktåtgärder 
13. Siktröjning. 
14. Flytt av skylt som skymmer sikt för höga fordon.  
 

Siktåtgärder 

D. Hastighetsdämpning 
och TS sidoområde 

1. Smalna av körfältenpå väg 953.  
5. Refuger med GC-passager på väg 953.  
9. Smalna av körfälten på väg 952. 
13. Siktröjning 

Ett SEB-vänligt paket innehållande de 
delar av paket A som går att nyttoskatta.  
 
Hastighetsdämpande åtgärder, 
siktåtgärder i sidoområden, GC-passager 
 

E. Större ombyggnad  15. Ombyggnad till annan korsningstyp.  Kostnad outredd.  

Tabell 2 Paketeringsförslag Hammarbykorsningen.  
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13 Effektbedömning 

Paket D 

Det har genomförts en effektberäkning för ett paket av åtgärder i verktygen CAPCAL och TS-

beräkningshjälp. De åtgärder som analyserats är följande: 

 Åtgärder som syftar till att öka hastighetsefterlevnad på primär och sekundär väg 

 Åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten för sidoområdet 

 Åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

Åtgärder har i denna studie paketerats och benämns i rapporten som paket D med beskrivning i tabell 

2.  

Effekterna är beräknade för ett jämförelsealternativ och ett utredningsalternativ. Skillnaden beskrivs 

som en sänkning av den lokala hastigheten i korsningen med 10 km/tim och en ökning av parametern 

för Gc-separering som en följd av tillkomsten av passage med refuger.  

Trafikmängderna hämtades från figur 4 och efterföljande beskrivning.   

Resultatet från CAPCAL-beräkningen och beräkningen med verktyget TS-beräkningshjälp summerar 

den samhällsekonomiska nyttan av åtgäderna till ca 786 tkr per år för beräkningsåret.  

Eftersom kostnaden är ca 2 mnkr (inklusive skattefaktor) kan åtgärderna redan år 3 anses vara 

återbetalade. Trolig livlängd för åtgärderna bedöms till 15 år. 

Fullständig analys hittas i Bilaga 02.  

Paket E 

Två alternativa korsningsutformningar har studerats. I analysen undersökter samhällsekonomiska 

effekter av att bygga en cirkulationsplats istället för en förskjuten trevägskorsnings samt vad 

belastningsgraden i de två alternativen förväntas vara år 2040. 

Sammanfattningsvis visar analysen att de samhällsekonomiska nyttorna blir högre av att bygga en 

cirkulationsplats istället för en förskjuten trevägskorsnings. Trafiksäkerheten förbättras som väntat 

med en cirkulation eftersom olyckorna bland annat sker i en lägre hastighet vilket framförallt leder till 

att det förväntade antalet döda blir färre. 

Den fullständiga analysen finns att läsa i Bilaga 03.  

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☐   Nej   ☐ 

Matilda Lindkvist, PLöu, Robert Pölder PLöu, Knut Hawby, PLös.  

Eventuell kommentar:  
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14 Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

 

Åtgärds-
förslag/ 
paket 

Inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 
 

Tidsaspekt 
genomförande  

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Förslag till 
finansiering  

Kommentar 

A 
Anpassa vägens beskaffenhet 
till skyltad hastighet 

3 Beställs av driftentreprenör. Kort sikt Trafikverket SINV  

B 
Underlätta 
hastighetsefterlevnad 

2 
Förslag till hastighetsändring 
initieras av Trafikverket. 

Kort sikt Trafikverket SINV  

C Siktåtgärder i sidoområdena 2 Beställs av driftentreprenör. Kort sikt Trafikverket SINV  

E 
Ombyggnad till 
cirkulationsplats 

4 Ombyggnad föreslås 2022  Lång sikt  Trafikverket REG  
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15 Arbetsprocessen 

Utredningens genomförande följer i stora drag den vanliga utredningsmetodiken för 

åtgärdsvalsstudier som används på enhet Utredning. Några skillnader belyses nedan.   

Arbetet inleddes med en informationsinsamling om nuläge och framtida utveckling rörande 

trafikering, kollektivtrafik och kommunal exploatering av områden i vägens upptagningsområde. 

Fakta om de faktiska hastigheterna i korsningen saknades varför en specialmätning av hastigheter och 

flöden beställdes i maj 2018. Mätningen genomfördes under hösten och trafikrapporten med resultatet 

levererades till Trafikverket i början av november. 

Kommunikationen med externa parter skedde framförallt via mejl. Kommunen är ägare av 

belysningsanläggningen i korsningen och förändringar i anläggningen förankrades med dem.  

En omständighet som skiljde denna studie från de vanliga utredningarna var att åtgärderna skulle 

genomföras i nära anslutning till studien och därför detaljprojekterades lösningar av 

Trafikverket Investering parallellt med utredningens gång. Frågor som behandlades samtidigt med 

studien var bedömning av åtgärdernas lämplighet och genomförbarhet, anläggningens kravställning, 

ombyggnadens finansering samt planering av själva genomförandet. Representanter från 

verksamhetsområdena Planering, Investering, Underhåll har samarbetat i någon eller flera delar av 

processen.  

Bilagor 

Bilaga 01 Trafikrapport hösten 2018 

Bilaga 02 Effektberäkning trimningsåtgärder Hammarbykorsningen Eskilstuna 

Bilaga 03 Analys korsningsutformning Hammarbykorset 
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