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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sundbybergs Stad planerar för omkring 4 100 nya bostäder i Ursviks västra delar. 

Fullt utbyggt kommer hela Ursvik inrymma nära 9 000 bostäder, 17 000-21 000 

invånare och 3 000 arbetsplatser.1 Den relativt höga tätheten inom Ursviks västra 

delar (exploateringstal på områdesnivå om ca 1,5) och gatunätets, från omkringlig-

gande stadsdelar, bristande samband gör att Ursvik står inför ett antal trafikutma-

ningar. Trafiklederna runt området skapar fysiska barriärer för de boende och det 

totala befolkningsunderlaget för handel och service når med nuvarande utformning 

därmed inte sin fulla potential. Det finns heller ingen tunnelbanehållplats inom 

området. Närmaste hållplats finns i Rinkeby, Rissne och Hallonbergen, samtliga 

på ca 1 km avstånd beroende på var i området en befinner sig. Kollektivtrafikens 

                                                 
1 Sundbybergs stad (2015). Ursviks västra delar – Planprogram. 
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stomnät kommer att korsa stadsdelen genom tvärbanans dragning genom området. 

Två hållplatser kommer att anläggas inom Ursviks västra delar. 

1.2 Syfte 

För att uppnå en god trafikmiljö i Ursviks västra delar är det viktigt att åstad-

komma en låg personbilsanvändning i området. Trafikalstringsberäkningar och tra-

fiksimuleringar av det planerade lokala gatunätet i Ursviks västra delar visar att 

fler än totalt 10 600 bilrörelser/dag (ca 13 000 bilresor/dag)2 till och från Ursviks 

västra delar leder till köbildning och nedsatt framkomlighet.3  

Ett välgenomtänkt parkeringsarbete är en viktig förutsättning för möjligheterna att 

nå detta mål och denna PM redovisar beräkningar av olika parkeringstals effekter 

på biltrafikalstringen i Ursviks västra delar, samt åtgärder för att reducera parke-

ringstalen för bostäder. Även om fokus ligger på antalet parkeringsplatser är det 

viktigt att påpeka att också placeringen av parkeringarna är av stor betydelse för 

biltrafikalstringen. 

1.3 Upplägg 

I denna PM redovisas dels resultaten av beräkningar av biltrafikalstringen, dels ett 

förslag till en flexibel parkeringsnorm, innehållande planeringsmässiga förutsätt-

ningar och åtgärder som byggherrar kan vidta för att erhålla reducerade parke-

ringstal. 

Byggherrarna i Ursviks västra delar bedöms vara motiverade att genomföra åtgär-

der istället för att bygga parkeringsplatser, eftersom åtgärderna sannolikt är ett be-

tydligt billigare alternativ. 

1.4 Avgränsningar 

En central avgränsning i denna utredning är att fokus ligger på åtgärder för reduce-

rade parkeringstal och bilinnehav för bostadsbebyggelse och inte på åtgärder för 

verksamheter. Biltrafikalstringen i utredningen bygger på beräkningar av effek-

terna av olika parkeringstal för bostäder. Biltrafikalstring till övriga verksamheter 

antas vara desamma oavsett parkeringstalen för bostäder och har hämtats från tidi-

gare trafikalstringsstudier.4 

Det genomsnittliga parkeringstalet har i denna utredning likställts med bilinnehav. 

Även om studier och erfarenheter visar att ökat bilinnehav generellt sett leder till 

ökad bilanvändning behöver det dock inte vara fallet, utan snarare sätter det ge-

nomsnittliga parkeringstalet endast ett rimligt tak för bilinnehavet. Beräkningarna i 

denna PM kan därför ses som en övre nivå för biltrafikalstringen. 

                                                 
2 Med en genomsnittsbeläggning på 1,2-1,3 personer/bil. 

3 Sweco (2016). Förstudie västra Ursvik (Rapport) och Trafikanalys Västra Ursvik (PM). 
4 Not 3. 
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2. Förutsättningar i Ursviks västra delar 

Detta avsnitt utgör en kort sammanfattning av de viktigaste planeringsförutsätt-

ningarna för Ursviks västra delar, enligt det planprogram som upprättats.5 En 

grundläggande förutsättning är den planerade höga bebyggelse- och befolk-

ningstätheten på 200-250 invånare per hektar. Tillsammans med en blandning av 

verksamheter och begränsad vägtrafik, till följd av fokus på gång, cykel och kol-

lektivtrafik, är detta tänkt att skapa en levande stadsdel med folk i rörelse under 

stora delar av dygnet. Utgångspunkten är att ca 4 100 bostäder ska byggas i Ur-

sviks västra delar. Med en lägenhetsfördelning enligt Tabell 2-1 och samma ge-

nomsnittliga antal boende per lägenhet som används i kommunens befolkningspro-

gnoser rymmer de 4 100 bostäderna 9 200 personer (i genomsnitt ca 2,24 perso-

ner/lgh). 

Det faktiska genomsnittliga antalet parkeringsplatser per lägenhet som byggts i be-

fintlig ny bebyggelse i Ursvik anses bättre spegla grundefterfrågan i området än 

parkeringstalen från Trafikplanen, och har därför använts som bas för beräkning-

arna i denna utredning, se Tabell 2-1 (kolumnen längst till höger). 

Tabell 2-1. Antagen lägenhetsfördelning i Ursviks västra delar, samt kommunens P-tal och P-talen som ger 
samma genomsnittliga antal bpl/lgh som för befintlig ny bebyggelse i Ursvik. OBS! avrundade 
siffror för totalt antal boende. 

Lgh-storlek Antal lgh Personer/lgh Sundbyberg stads P-tal 

(bpl/lgh, exkl. besök)6 

P-tal i befintlig ny 
bebyggelse i Ursvik 

1 rok 800 2 0,2 0,2 

2 rok 1 700 2 0,5 0,4 

3 rok 800 2 0,7 0,6 

4 rok 600 3,2 0,9 0,8 

5 rok 200 3,2 1,0 1,0 

Summa / Genomsnitt 4 100 9 200 / 2,24 2 310 / 0,56 2 300 / 0,49 

2.1 Kollektivtrafik 

Tvärbanans Kistagren planeras i nord-sydlig riktning genom Ursviks västra delar, 

över Enköpingsvägen i söder, längs huvudgatan, via Ursviks torg (hållplats) och 

                                                 
5 Not 1. 
6 Sundbybergs stad (2012). Trafikplan för Sundbyberg. 
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ett nordligt hållplatsläge, och över Igelbäcken i norr. Med de två planerade håll-

platserna får samtliga boende i Ursviks västra delar som mest 500 meter till närm-

aste Tvärbanehållplats. Tvärbanan planeras vara klar och tas i drift år 2021, medan 

inflyttning i Ursviks västra delar inleds från 2019 och framåt. Utöver spårbunden 

kollektivtrafik i form av Tvärbanan trafikeras området även av en busslinje, som 

idag går i kvartstrafik. Ett förslag om att utöka busstrafiken med nya linjer, som 

samtliga ansluter till Ursviks torg, skulle innebära att samtliga boende får mindre 

än 400 meter till en busshållplats (se Figur 2-1). 

2.2 Cykel 

Cykeltrafiken ska prioriteras i Ursviks västra delar, med cykelvägar separerade 

från gång- och biltrafik, och nya kopplingar mot Stockholms cykelvägnät i Rin-

keby respektive till Rissne. Säker och lättillgänglig cykelparkering ska ordnas ge-

nom tilltagna ytor för cykelparkering vid Tvärbanans hållplatser, vid butiker, kon-

tor och övriga målpunkter. 

2.3 Gång 

Enligt planprogrammet för Ursviks västra delar finns en ambition att (s.34) ”skapa 

en promenadvänlig stad är invånarna uppmuntras befolka och ge liv åt det publika 

rummet” och att ett finmaskigt gatunät med alternativa färdvägar. Över Ulvsunda-

leden ska en gång-, cykel- och bussbro byggas till Rinkeby, för att överbrygga den 

barriär som leden utgör och ge invånarna på ömse sidor ökad tillgänglighet till ser-

viceutbud och kollektivtrafik på båda sidor om leden. Enköpingsvägen söder om 

området ska omvandlas till en stadsgata med 6 000 tillkommande bostäder och lika 

många arbetsplatser. Ursvik kommer därigenom att sammanbindas med de anslu-

tande stadsdelarna Hallonbergen och Rissne och deras respektive tunnelbanestat-

ioner. 

2.4 Bilparkering 

Planprogrammet identifierar Ursviks västra delar som ett område med god kollek-

tivtrafikstandard, i parkeringsnormens avseende, vilket ger lägre parkeringstal. De 

boendes parkeringsplatser ska lösas i första hand genom underjordiska parkerings-

garage. I lämpliga lägen är det också önskvärt att förlägga parkeringsplatser på 

längre avstånd från bostäderna, i syfte att minska bilanvändningen. Dessutom före-

slås mycket begränsad besöksparkering längs kantsten på huvudgator och lokalga-

tor. 

2.5 Närhet till andra verksamheter 

I byggnadernas bottenvåningar och särskilt i husens hörn, ska mindre kontor, buti-

ker och caféer och restauranger integreras i bostadsbebyggelsen. Vid Ursviks torg, 

där kollektivtrafikförsörjningen är som bäst, planeras för kontorsbebyggelse bland 

bostadsbebyggelsen, liksom vid Tvärbanehållplatsen i planområdets norra delar. 
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Även förskolor, en skola, en sporthall och lokaler för kultur- och kursverksamheter 

för människor i olika åldrar planeras i Ursviks västra delar. 

2.6 Slutsats kring planeringsförutsättningarna i 
Ursviks västra delar 

Den stadsdel och det trafiksystem som planeras i Ursviks västra delar bedöms ha 

goda möjligheter att bidra till ökad hållbarhet och en minskad bilanvändning. Det 

är dock av central betydelse att parkeringsfrågan hanteras med omsorg och att 

möjligheter erbjuds för reduktion av parkeringstalen, om biltrafiken ska kunna be-

gränsas till de nivåer som krävs för att skapa den täta, hållbara och promenadvän-

liga stadsdel som planeras. 
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Figur 2-1. Karta över Ursviks västra delar, med planerad bebyggelse och cykelvägnät och kollektivtrafiklinjer. 
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3. Trafikalstring i Ursviks västra delar 

I detta avsnitt redogörs för beräkningar av biltrafikalstringen till och från bostäder 

i Ursviks västra delar. Beräkningarna bygger på det genomsnittliga bilinnehav som 

möjliggörs av olika parkeringstal, hur många hushåll som därmed kommer att 

kunna äga bil respektive vara hänvisade till bilpool och andra färdmedel, samt hur 

bilanvändningen ser ut för olika hushåll. Hushållen har indelats i hushåll med egen 

bil, hushåll utan egen bil som är aktiva bilpoolsanvändare och hushåll utan egen 

bil som inte är aktiva bilpoolsanvändare. 

Målet med simuleringen har varit att redovisa vilket genomsnittligt parkeringstal 

som krävs i Ursviks västra delar för att inte biltrafiken ska orsaka framkomlighets-

problem och köbildning på det lokala gatunätet. 

3.1 Tidigare biltrafikalstring för Ursviks västra de-
lar 

I en tidigare utredning beräknades det totala antalet bilresor för Ursviks västra de-

lar till drygt 13 000 bilresor/dygn av totalt knappt 50 000 resor med bil, kollektiv-

trafik, gång och cykel, det vill säga drygt 25 % bilandel.7 Av bilresorna kom unge-

fär 5 600 från bostadsbebyggelse och 7 400 från övriga verksamheter. För bostä-

derna innebär detta omkring 0,59 bilresor/person och dygn, vilket är ett mycket 

lågt värde. Enligt den senast gjorda resvaneundersökningen för Stockholms län 

gjordes i snitt 0,94 bilresor/person och dygn8 och de slangmätningar som gjordes 

2014 gav ett resultat på 2,35 bilresor/person och dygn.9 Värdet från slangmätning-

arna (2,35) är inte representativt då det inkluderar biltrafik från närliggande små-

husbebyggelse med hushåll som sannolikt har en mycket högre bilanvändning än 

den planerade bebyggelsen i Ursviks västra delar. Snarare är det låga värde som ti-

digare använts (0,59) möjligt att uppnå under förutsättning att åtgärder vidtas för 

att främja ett lågt bilinnehav och andra färdmedel framför bilen. 

I denna utredning har värden för genomsnittlig bilanvändning för olika typer av 

hushåll (se ovan) främst hämtats från den senaste resvaneundersökningen för 

Stockholms län, se Tabell 3-1. Värdet från slangmätningarna har använts som en 

jämförelse. Till biltrafikalstringen för bostäderna har de sedan tidigare beräknade 

7 400 bilresorna till och från övriga verksamheter lagts. 

                                                 
7 Not 3. 

8 Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting (2016). Resvanor i Stockholms län 2015. 
9 Trivector Traffic (2014). MM-plan Ursvik Delrapport 1 – Trafikalstring och åtgärdsförslag. 
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Tabell 3-1. Bilanvändning för olika hushåll enligt senaste RVU:n för Stockholms län. 

Typ hushåll (biltillgång) Bilanvändning (bilresor/dag) Underlag 

Hushåll med tillgång till egen bil 
eller förmånsbil 

1,07 Sundbybergs stad 

Hushåll med tillgång till bilpool 
men ej egen bil eller förmånsbil 

0,40 Hela Stockholms län (för litet un-
derlag i bara Sundbybergs stad) 

Hushåll utan tillgång till bil eller 
bilpool 

0,10 Hela Stockholms län (för litet un-
derlag i bara Sundbybergs stad) 

3.2 Modell för simulering av biltrafikalstring från 
bostadsbebyggelse 

För att simulera biltrafikalstringen från bostadsbebyggelsen, och kunna variera 

denna alstring med avseende på genomsnittligt antal parkeringsplatser per lägen-

het, har ett beräkningsverktyg utformats i Microsoft Excel. De grundläggande pa-

rametrarna i detta verktyg är följande: 

 Totalt antal invånare i området 

 Bilresor per person och dag för olika hushåll: 

- Hushåll med egen bil 

- Hushåll utan egen bil, aktiva i bilpool 

- Hushåll utan egen bil, ej aktiva i bilpool 

 Genomsnittlig beläggning i bilar (personer/bil) 

 Genomsnittligt parkeringstal i området (bpl/lgh) 

Det genomsnittliga parkeringstalet har likställts med bilinnehav (genomsnittligt 

antal bilar per lägenhet) i området och har använts för att fördela hushåll i de tre 

ovan listade typerna med avseende på bilanvändning. 

Den slutgiltiga analysen har sedan bestått i att justera det genomsnittliga parke-

ringstalet för att se vilken effekt olika nivåer får på biltrafikalstringen till och från 

bostäderna. 

Till den beräknade biltafikalstringen till och från bostäderna har sedan lagts 7 400 

dagliga bilresor till och från verksamheter i området, enligt en tidigare gjord trafik-

alstring för Ursviks västra delar. Härifrån har även hämtats en uppgift om 50 000 

resor med övriga färdmedel, vilken använts för att beräkna andelen bilresor. 

Den mest centrala uppgiften har varit att ta fram en siffra på det totala antalet bil-

rörelser per dag i Ursviks västra delar. Detta skiljer sig från antalet bilresor såtill-

vida att en bil innebär en bilrörelse, medan antalet bilresor beror på beläggningen i 

bilen (personer/bil). Antalet bilrörelser har alltså beräknats genom att dividera det 

totala antalet bilresor med den genomsnittliga beläggningen i bilarna. Detta resul-

tat har sedan jämförts med de 10 600 bilrörelser/dag som simulerats orsaka pro-

blem med framkomlighet och köbildning. 
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3.3 Utgångsläge 

Uppgifter om lägenhetsfördelning, befolkning och antal parkeringsplatser har 

hämtats från Tabell 2-1. Övriga grundläggande antaganden redovisas i Tabell 3-2. 

För varje parametervärde har även ett lågt och ett högt värde använts för att göra 

en känslighetsanalys av beräknad biltrafikalstring. 

Tabell 3-2. Ingångsvärden för beräkning av biltrafikalstring till och från bostäder i Ursviks västra delar. 

Parameter Basvärde Lågt Högt Referens Kommentar 

Bilresor/person och dag 
(hushåll med egen bil) 

1,1 1,0 2,0 1,07 i Sundbybergs stad 
enligt Landstingets RVU 
för Stockholms län 

 

Bilresor/person och dag 
(hushåll utan egen bil, ak-
tiva bilpoolsanvändare* 

0,4 0,3 0,5 0,40 enligt Landstingets 
RVU för hela Stock-
holms län 2015  

Underlaget för bara Sundby-
bergs stad är för litet och därför 
används värdet för hela länet 

Bilresor/person och dag 
(hushåll utan egen bil, ej 
aktiva bilpoolsanvändare) 

0,1 0,1 0,3 0,10 enligt Landstingets 
RVU för hela Stock-
holms län 2015 

Underlaget för bara Sundby-
bergs stad är för litet och därför 
används värdet för hela länet 

Genomsnittlig beläggning 
(personer/bil) 

1,23 1,15 1,35 Framräknat från tidigare 
gjord trafikalstring10 

 

Bilpoolsmedlemskap (ak-
tivt) 

0 % 0 % 0 %  I utgångsläget antas ingen bil-
pool inkluderas i boendet 

* Eftersom utgångsläget antas vara utan bilpool i området innebär det att gruppen med hushåll som inte har egen bil 
utan istället är aktiva bilpoolsmedlemmar inte innehåller några hushåll. 

Parkeringstalen och lägenhetsfördelningen från Tabell 2-1 ger totalt 2 000 parke-

ringsplatser (exkl. besök), 0,49 bpl/lgh. Den genomsnittliga bilanvändningen be-

räknas till 0,59 bilresor/person och dygn, vilket innebär 5 400 dagliga bilresor till 

och från bostäder och totalt 12 800 bilresor i Ursvik västra delar. Med i snitt 1,23 

personer/bil landar det på ca 10 400 dagliga bilrörelser i området (drygt 200 bilrö-

relser under nivån för när problem uppstår på det lokala gatunätet), se Tabell 3-3. 

  

                                                 
10 Not 3. 
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Tabell 3-3. Resultat för utgångsläget (enligt kommunens parkeringstal, utan åtgärder för reduktion). 

Resultatparameter Resultatvärde 

Antal parkeringsplatser (exkl. besök) 2 000 

Genomsnittligt parkeringstal (bpl/lgh) 0,49 

Genomsnittligt antal bilresor/person och dygn (bostäder) 0,59 

Antal bilresor/dygn till och från bostäder 5 400 

Antal bilresor/dygn till och från andra verksamheter 7 400 

Totalt antal bilresor/dygn 12 800 

Totalt antal bilrörelser/dygn 10 400 

Det genomsnittliga antalet bilresor per person och dygn (0,59) är detsamma som 

antagits i tidigare utredning. Den höga ambitionsnivån vad gäller utformning, pro-

menad- och cykelvänlighet, kollektivtrafikförsörjning, etc. gör det rimligt att vär-

det borde vara betydligt lägre än värdet från slangmätningen (2,35), eftersom pla-

nerad bebyggelse i Ursviks västra delar skiljer sig markant från befintlig småhus-

bebyggelsen i de östra delarna av Ursvik. 

Ingångsvärdena får dock anses osäkra och en känslighetsanalys av de olika para-

metrarna visar att det beräknade slutresultatet varierar mellan 10 000 och 11 900 

dagliga bilrörelser, se Tabell 3-4. Målvärdet för maximalt antal dagliga bilrörelser 

(10 600) ligger alltså inom detta intervall, och bör vara möjligt att nå under förut-

sättning att åtgärder för att främja minskat bilinnehav och andra färdmedel framför 

bilen vidtas. 

Tabell 3-4. Känslighetsanalys av utgångsläget (utan åtgärder för reducerat parkeringstal). OBS! andelen 
aktiva bilpoolsmedlemmar har antagits vara 0 % i detta läge. 

Parameter Utgångsvärde Lågt Högt Resultat, dagliga bilrörelser 
(lågt – högt) 

Bilresor/person och dag (hus-
håll med egen bil) 

1,1 1,0 1,5 10 000 – 11 900 

Bilresor/person och dag (hus-
håll utan egen bil, ej aktiva bil-
poolsanvändare) 

0,1 0,1 0,3 10 400 – 11 200 

Genomsnittlig beläggning (per-
soner/bil) 

1,23 1,15 1,35 11 100 – 9 500 

 

  



11 

Trivector Traffic 

4. Förslag till åtgärdspaket för reduce-
rade parkeringstal 

Människor som byter bostad är i allmänhet öppna för att ompröva och ändra sina 

resvanor, medan det blir svårare att uppnå förändringar när resvanor väl etablerats 

på en plats. Därför är det särskilt viktigt att rätt förutsättningar finns på plats, och 

åtgärder för minskat bilinnehav och bilanvändning sätts in, innan och i samband 

med inflyttning. Om den nya bostaden erbjuder exempelvis bilpool, tillgång till 

lastcykel och goda cykelfaciliteter, och det dessutom finns nära tillgång till god 

kollektivtrafik, är chanserna goda att inflyttande hushåll överväger att minska sitt 

bilinnehav (eller inte öka det). 

4.1 Syftet med möjlighet till reducerade parke-
ringstal i Ursviks västra delar 

Sundbybergs stad vill skapa en tät, funktionsblandad och promenadvänlig stad. 

Närhet till service och god kollektivtrafik innebär goda förutsättningar för en be-

gränsad biltrafik i området. Samtidigt kan den höga befolkningstätheten leda till en 

hög biltäthet (även om per capita-bilinnehavet är lågt), en hög bilanvändning och 

en ohållbar trafiksituation. 

Att ge byggherrarna möjlighet till reducerade parkeringstal, mot att de genomför 

åtgärder för minskat bilinnehav och minskad bilanvändning, är ett sätt att komplet-

tera de goda förutsättningarna med ytterligare incitament för de boende att inte äga 

och använda bil och istället erbjuda andra alternativ för transporter. 

4.2 Åtgärdspaket för reducerat parkeringstal 

Åtgärdspaketet (se Tabell 4-1) ska bidra till att det uppsatta målet om maximalt 

antal bilrörelser i Ursviks västra delar uppnås. Att ett samlat åtgärdspaket föreslås, 

framför enskilda åtgärder, beror på att de olika åtgärderna samverkar och förutsät-

ter varandra för att nå sin fulla effekt. Åtgärdspaket i kombination med de goda 

förutsättningarna ger också en större reduktion än enbart åtgärdspaket eller förut-

sättningar var för sig. 

Den höga tätheten i Ursviks västra delar framtvingar parkeringslösningar i form av 

parkeringshus eller underjordiska garage, vilket medför höga byggkostnader för 

parkering. Detta faktum bedöms leda till att byggherrarna inte kommer att vilja 

bygga mer parkering än vad som krävs av dem. Ett sätt att minska antalet parke-
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ringsplatser i området vore därför att sänka parkeringstalen för bostadsbebyggel-

sen, utan att begära motkrav från byggherrarna, alternativt i kombination med ett 

begränsat antal underjordiska byggrätter för parkering. 

Sundbybergs stad bedömer att de reduktioner i investeringskostnad som ett lägre 

parkeringstal medför är ett gott incitament för att motivera aktörer att bära den 

lägre kostnad som investering i goda lösningar för hållbara transporter innebär. 

Kommunen vill använda sig av ett högre parkeringstal som ett medel att förmå 

byggherrarna att förse Ursviks västra delar med goda alternativ till att äga egen bil 

och till att resa med bil (t.ex. i form av bilpool, bra cykelparkering, marknadsfö-

ring av kollektivtrafik). Parkeringstalen med möjlighet till reduktion och begräns-

ningarna att bygga parkering i form av höga kostnader eller begränsat antal bygg-

rätter, kan tillsammans liknas vid en ”mobilitetsnorm” som syftar till att skapa ett 

område med få parkeringsplatser och goda alternativ till eget bilinnehav och bilre-

sande (se Figur 4-1). 

 

Figur 4-1. Principskiss över parkeringstalens användning i planeringen av Ursviks västra delar. 

  

”Mobilitetsnorm” 

Parkeringstal, med möjlig-

het till reduktion genom 

åtgärdspaket 

Höga byggkostnader för 

parkering / begränsat antal 

underjordiska byggrätter 

Färre parkeringsplatser 

(lägre bilinnehav) och 

smarta mobilitetslösningar 

för minskad bilanvändning 
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Tabell 4-1. Åtgärdspaket med förklaring till åtgärder för reducerat parkeringstal för bostäder i Ursviks västra 
delar. 

Åtgärd/förutsättning Förklaring 

Förutsättningar  

Närhet till god kollektivtrafik <1 km till tunnelbana eller <500 m till Tvärbanan (alt. ökad turtäthet med 
buss, se avsnitt 5.1) 

Närhet till offentlig och kom-
mersiell service 

<500 m till förskola, skola och affär med dagligvaror. 

Reglerad och avgiftsbelagd 
gatumarksparkering 

Gatumarksparkeringen i området ska vara reglerad så att den inte möjliggör 
gratis bilparkering för de boende. 

Reduktion -15 % 

Åtgärder  

Information om kollektivtrafik 
och bilpool 

I samband med försäljning/uthyrning och inflyttning ges information om kol-
lektivtrafik, bilpool, cykelfaciliteter och cykelvägnät. 

Startpaket med kollektivtrafik 
och bilpool 

Kollektivtrafikkort ingår för de som vill vid inflyttning (minst två per hushåll, 
exkl. 1 rok). Byggherren verkar för att en bilpool etableras och betalar med-
lemskap för alla hushållen som vill vara med de första 7 åren, d.v.s. betalar 
vissa fasta avgifter för bilpoolsbil. Bilpoolsbilar finns på samma avstånd från 
fastigheten som övriga platser för boende. Antalet bilpoolsbilar/bilpoolsplat-
ser är 1 för parkeringsanläggningar upp till 9 platser, 2 st för 10-59 platser 
och 5 % av den oreducerade efterfrågan för anläggningar med 60 platser el-
ler fler. Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga parkeringsplatser. 

Cykelfaciliteter av hög stan-
dard 

Stöldsäker och väderskyddad cykelparkering med plats för boendes och be-
sökandes cyklar (enligt cykelparkeringstalen i Trafikplanen), platser för låd-
cyklar, samt goda cykelfaciliteter: t.ex. fast cykelpump, reparationsrum, 
ladduttag för elcykel, automatisk dörröppnare. Cykelparkering finns i direkt 
anslutning till bostaden (tillgänglig från gatan). Byggherren inrättar en cykel-
pool där boende kan låna elcyklar, lådcyklar och cykelkärror. 

Hållbart resande-profil och 
marknadsföring av mobilitets-
åtgärder 

Fastigheten har en tydlig profil med hållbart resande, marknadsförd i annon-
ser och utskick som sker i samband med försäljning/uthyrning och inflytt-
ning. Kontinuerlig marknadsföring av de mobilitetsåtgärder som erbjuds, rik-
tad till varje hushåll två gånger årligen. 

Bilparkering förläggs i gemen-
samma anläggningar 

Minst 50 % av bilparkeringsplatserna för de boende förläggs i gemensamma 
P-anläggningar. 

Synliggörande av parkerings-
kostnader 

Byggherren särredovisar kostnader för bostäder och bilparkering, så att par-
keringskostnaden synliggörs för bilinnehavarna och parkeringsavgiften så 
långt möjligt motsvarar de faktiska kostnaderna. 

Årlig uppföljning av bilinneha-
vet 

För att kunna följa upp parkeringsefterfrågan inrapporteras de boendes bilin-
nehav till kommunen under minst 5 år efter inflyttning. 

Reduktion för åtgärdspaket -20 % 

Samlade reduktioner  

Förutsättningar +  
Åtgärdspaket 

-30 % 

Förutsättningar,  
inget åtgärdspaket 

-15 % 
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5. Sänkta parkeringstals effekter på bil-
trafiken i Ursviks västra delar 

Nedan redovisas beräknad biltrafikalstring till följd av reducerade parkeringstal, 

samt en känslighetsanalys för att kontrollera några olika parametervärden. Av cen-

tral betydelse är vilka yttre förutsättningar som råder när de olika bostäderna blir 

klara för inflyttning. Här antas att gatumarksparkeringen regleras för att stimulera 

marknadsmässiga parkeringsavgifter för de boende, i anläggningar på tomtmark, 

liksom att olika former av serviceinrättningar färdigställs ungefär samtidigt som 

bostäderna i området. Däremot kommer Tvärbanan inte att vara i drift när de första 

bostäderna väntas stå klara för inflyttning åt 2019. 

5.1 Närhet till god kollektivtrafik innan Tvärbanan 
tagits i drift 

För att de bostäder som beräknas stå klara innan Tvärbanan har tagits i drift ska 

klara förutsättningarna för åtgärdspaketet krävs att busstrafiken får en sådan turtät-

het att den säkerställer god kollektivtrafikstandard. Idag går linje 504 i 15-minuter-

strafik genom Ursviks västra delar och förbinder området med Sundbybergs stat-

ion och Rissne tunnelbanestation. Ett sätt att öppna för full reduktion av parke-

ringstalen även för de fastigheter som bebyggs i inledningsskedet är att ge bygg-

herrarna möjlighet att finansiera ökad turtäthet med buss så att den går i 10-minu-

terstrafik, åtminstone i högtrafik. 

Med 10-minuterstrafik minskar behovet för resenärerna att kontrollera tidtabellen 

innan de går ner till hållplatsen, utan det är i princip bara att gå ner till närmsta 

hållplats och ta första bästa buss när den kommer eftersom väntetiden aldrig blir 

längre än knappt 10 minuter. Att sätta nivån högre än 10-minuterstrafik, exempel-

vis 7,5-minuterstrafik, är möjligt, men att gå lägre än så är inte att rekommendera. 

Dels därför att det skapar risk för att bussarna kör ikapp och sinkar varandra och 

dels därför att är olyckligt att skapa en ”för bra” busstrafik och sedan dra ner på 

turtätheten när Tvärbanan tas i drift. Ett sådant tilltag riskerar att röra upp de bo-

ende i området eftersom det upplevs som en försämring av trafiken, med eller utan 

Tvärbanan. 

5.2 Resultat av reducerade parkeringstal 

Beräkningarna nedan bygger på ett antal antaganden om byggnationen i Ursviks 

västra delar. För det första antas att det för 20 % av lägenheterna inte genomförs 

något åtgärdspaket, av en eller annan orsak, utan att byggherrarna istället väljer att 

bygga parkeringsplatser enligt parkeringstalen i Tabell 2-1. För dessa lägenheter 
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ges 15 % reduktion av parkeringstalen för goda förutsättningar. Värden för bilre-

sor/person och lägenhetsfördelning är desamma som i utgångsläget. Vidare har 20 

% av hushållen utan bil antagits vara aktiva bilpoolsanvändare (se Tabell 5-1). 

Tabell 5-1. Ingångsvärden för beräkning av biltrafikalstring till och från bostäder i Ursviks västra delar. 

Parameter Basvärde Lågt Högt Referens Kommentar 

Bilresor/person och dag 
(hushåll med egen bil) 

1,1 1,2 2,0 1,07 i Sundbybergs stad 
enligt Landstingets RVU 
för Stockholms län 

 

Bilresor/person och dag 
(hushåll utan egen bil, ak-
tiva bilpoolsanvändare* 

0,4 0,3 0,5 0,40 enligt Landstingets 
RVU för hela Stock-
holms län 2015  

Underlaget för bara Sundby-
bergs stad är för litet och därför 
används värdet för hela länet 

Bilresor/person och dag 
(hushåll utan egen bil, ej 
aktiva bilpoolsanvändare) 

0,1 0,1 0,3 0,10 enligt Landstingets 
RVU för hela Stock-
holms län 2015 

Underlaget för bara Sundby-
bergs stad är för litet och därför 
används värdet för hela länet 

Genomsnittlig beläggning 
(personer/bil) 

1,23 1,15 1,35 Framräknat från tidigare 
gjord trafikalstring11 

 

Bilpoolsmedlemskap 
(aktivt) 

20 % 10 % 40 %   

Andel lägenheter som ej 
uppfyller kraven för redu-
cerade P-tal 

20 % 10 % 50 %  Beror på hur attraktivt byggher-
rarna anser det vara att välja att 
genomföra åtgärder framför att 
bygga parkering 

Detta resulterar i totalt ca 1 500 parkeringsplatser (exkl. besök), 0,36 bpl/lgh. Den 

genomsnittliga bilanvändningen beräknas till 0,50 bilresor/person och dygn, och 

totalt 4 600 dagliga bilresor till och från bostäderna. Tillsammans med bilresor till 

och från övriga verksamheter blir det 12 000 dagliga bilresor och ca 9 700 dagliga 

bilrörelser (det vill säga under målvärdet för att undvika trafikproblem på det lo-

kala gatunätet, se Tabell 5-2). 

  

                                                 
11 Not 3. 
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Tabell 5-2. Resultat för biltrafikalstring med åtgärder för reducerade parkeringstal. 

Resultatparameter Resultatvärde 

Antal parkeringsplatser (exkl. besök) 1 500 

Genomsnittligt parkeringstal (bpl/lgh) 0,36 

Genomsnittligt antal bilresor/person och dygn (bostäder) 0,50 

Antal bilresor/dygn till och från bostäder 4 600 

Antal bilresor/dygn till och från andra verksamheter 7 400 

Totalt antal bilresor/dygn 12 000 

Totalt antal bilrörelser/dygn 9 700 

De parametervärden som bedömts vara mest osäkra har varierats uppåt och nedåt 

inom rimliga gränser för att skatta beräkningens osäkerhet, se Tabell 5-3. 

Tabell 5-3. Känslighetsanalys av utvalda parametrar. 

Parameter Utgångsvärde Lågt Högt Resultat, dagliga bilrörelser 
(lågt – högt) 

Bilresor/person och dag (hus-
håll med egen bil) 

1,1 1,0 2,0 9 500 – 12 100 

Bilresor/person och dag (hus-
håll utan egen bil, aktiva bilpool-
sanvändare 

0,4 0,3 0,5 9 600 – 9 800 

Bilresor/person och dag (hus-
håll utan egen bil, ej aktiva bil-
poolsanvändare) 

0,1 0,1 0,3 9 700 – 10 500 

Genomsnittlig beläggning 
(personer/bil) 

1,23 1,15 1,35 10 400 – 8 900 

Andel lägenheter som ej uppfyll-
ler kraven för full reduktion av 
P-tal 

20 % 10 % 40 % 9 600 – 10 000 

Bilpoolsmedlemskap (aktivt) 20 % 10 % 50 % 9 700 – 9 900 

Känslighetsanalysen visar på en variation från 9 500 till 12 100 bilrörelser. Den 

parameter som har störst påverkan är den genomsnittliga bilanvändningen för hus-

håll med egen bil. Känslighetsanalysens intervall går över målvärdet på totalt 

10 600 bilrörelser, vilket pekar på att det krävs större reduktioner av parkeringsta-

len för goda förutsättningar och för genomförande av åtgärdspaketet. 
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5.3 Parkeringstal som klarar målsättningen 

Ett parkeringstal som innebär att den uppsatta målsättningen klaras bör resultera i 

ett känslighetsintervall för de totala bilrörelserna som inte går över 10 600. Med 

det högre värdet för de bilägande hushållens bilanvändning (2,0 bilresor per person 

och dag) skulle reduktionen av parkeringstalen behöva justeras så att det genom-

snittliga parkeringstalet hamnar på 0,25 bpl/lgh: 

 55 % för lägenheter där åtgärdspaketet genomförs 

 25 % för lägenheter där åtgärdspaketet inte genomförs 
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6. Slutsatser 

Den sammanfattande slutsatsen är att det krävs stora reduktioner av parkeringsta-

len i Ursviks västra delar om den eftersträvade nivån för biltrafikalstringen ska 

nås. Byggherrarna måste samtidigt välja att genomföra åtgärder istället för att 

bygga parkering, antingen för att det är ekonomiskt fördelaktigt eller för att kom-

munen begränsar deras möjligheter att bygga parkering. 

För att ha goda möjligheter att klara de uppsatta målen bör följande reduktioner av 

parkeringstalen ges: 

 55 % för lägenheter där åtgärdspaketet genomförs 

 25 % för lägenheter där åtgärdspaketet inte genomförs 

Det är också viktigt att bilanvändningen även bland de relativt få hushåll som 

kommer att äga egen bil, inte hamnar på en alltför hög nivå. Detta till följd av både 

de åtgärder som genomförs av byggherrarna för att marknadsföra och gynna håll-

bara färdmedelsval och de yttre förutsättningarna i området, såsom närhet till kol-

lektivtrafik och service och en generell utformning som uppmuntrar till gång- och 

cykelresor. 

Samtidigt bör det påpekas att denna utredning endast fokuserar på biltrafikalstring 

till och från bostäderna, och åtgärder för minskat bilinnehav för de boende. Åtgär-

der riktade mot andra verksamheter, inte minst arbetsplatser, bör kunna ge minst 

lika goda resultat för minskad biltrafik och är något som bör utredas vidare. 

Det bilinnehav och den bilanvändning som krävs för att nå målen är mycket lågt i 

förhållande till mängden bostäder. Om målen inte klaras blir det en ohållbar trafik-

situation. Eftersom det är svårt att bedöma effekterna av reducerade p-tal och åt-

gärdspaket är vårt förslag att utbyggnaden sker etappvis och att regelbundna upp-

följningar av bilinnehav och biltrafik görs för att justera åtgärder eller antal bostä-

der och verksamheter i kommande etapper. En åtgärd kan vara att endast tillåta 

helt bilfria boenden på en eller flera fastigheter. Det vill säga boende där de bo-

ende förbinder sig att inte ha egen bil, men kan använda en bilpool. 

 

 

 



 

 

 


