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1 Uppdraget 
 

I samband med utbyggnaden av Ursviks västra delar i norra Sundbyberg planeras för en 

vägkoppling främst för busstrafik till trafikplats Ärvinge i Kista, här ska även en gång- och 

cykelförbindelse anordnas. Om vägen i framtiden kommer användas även för biltrafik så skulle 

den kunna avlasta övriga korsningar i anslutning till Stora Ursvik. 

 

Structor Mark Stockholm AB har av Sundbybergs Stad anlitats för att tydliggöra hur denna 

koppling kan lokaliseras i plan och profil samt vilka konsekvenser de olika alternativen får. 

 

 
 

Översikt – studerad sträckning markerad (bild från Google) 
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2 Förutsättningar 

2.1 Utgångspunkter 

Ursviks västra delar ligger inom Stora Ursvik i norra Sundbyberg, här planeras för cirka 3500 

bostäder. I samband med detta dras även Tvärbanan fram genom området parallellt med nya 

sträckningen för E18 (Kymlingelänken) och med anslutning till Kista. 

 

 
 

Illustration: Ursviks västra delar år 2025 (källa: ursvik.se) - studerad sträcka markerad 

 

Läget för den nya lokalgatan begränsas av E18 och planerad tvärbana i väster och Igelbäckens 

naturreservat i öster. Detta medför att det främst är de olika detaljerna som belyses i denna 

rapport och inte så mycket sträckning av själva lokalgatan. För gång- och cykelstråket finns 

dock några varianter som diskuteras. 
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2.2 Trafikplats Ärvinge 

Förutsättningarna för trafikplats Ärvinge är en cirkulationsplats med tre tillfarter, två till E18 

och en till Kista - möjligheten finns därför att koppla på en tillfart i öst utan alltför stor påverkan 

på trafikplatsen. 

 

Ett VA-stråk finns precis söder om trafikplatsen varför ett huvudalternativ bör vara att undvika 

att behöva lägga om detta och dess tillhörande pumpstation och haveriskydd, vilket annars 

skulle innebära onödiga kostnader. 

 

 
 

Figur: VA-ledningar vid trafikplats Ärvinge (källa: Trafikverket, se även bilaga) 

 

2.3 Trafiksituationen 

En studie har genomförts av Ramböll (PM daterad 2013-02-22) gällande trafikflöden och 

kapacitet i korsningarna kring Ursviks västra delar. Denna innefattar även vissa studier kring en 

koppling till trafikplats Ärvinge. 

 

Rapporten visar på en överbelastning av korsningen med Enköpingsvägen med en slutsats att 

den norra anslutningen behövs för att upprätthålla en acceptabel nivå på framkomligheten till 

och från västra delarna av Ursvik. Den norra anslutningen bedöms inte bidra till någon 

betydande genomfartstrafik genom området eftersom vägen via Trafikplats Rissne bedöms vara 

snabbare. 

 

Trafikplats Ärvinge med anslutningen från Ursvik bedöms ha tillfredsställande kapacitet utan 

påverkan på trafiken på E18. 

 

Denna PM syftar därför inte till att klargöra trafiksituationen kapacitetsmässigt, men 

lösningsförslagen utgår från de beräkningar som Ramböll genomfört. 

 

Trafikplats 

Ärvinge 
naturreservat 
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2.4 Naturvärden 

Järvakilen är en av Stockholmsområdets tio gröna kilar, med flera natur- och kulturreservat. I 

direkt anslutning till den föreslagna vägen ligger Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg och 

Igelbäckens kulturreservat i Stockholm. Det föreligger även ett förslag från Länsstyrelsen att 

Järvafältet/Järvakilen ska bli ett riksintresse för friluftslivet. 

 

För eventuell dragning genom naturreservatet erfordras dispens samt att en inventering ska 

genomföras av vilka naturvärden som är högst (och därför ska bevaras). Detta är en längre 

process och sådant intrång bör undvikas i möjligaste mån. I utredningsskedet ska risken dock 

inte helt uteslutas. 

 

Lokalgatans tänkta sträckning korsar Igelbäcken. Arbeten nära Igelbäcken ska undvikas och den 

har sedan tidigare konstaterats vara plats för fisken grönlingen. Utefter Igelbäcken passerar 

Järvakilen, en grön kil mellan kommunerna, under E18 (Kymlingelänken) som i sin tur går på 

bro. 

 

Att införa en ny lokalgata är en barriär i sig, men med tanke på intilliggande E18 och planerad 

tvärbana så bedöms inte denna lokalgata göra ett lika stort intrång vid platsen som om inte dessa 

övriga anläggningar funnits, men beror helt och hållet på hur den anordnas. Viktigt dock att 

respektera gränsen för naturreservatet och att anpassning sker till övriga broar och bropelares 

placering. 

 

Vid Trafikplats Ärvinge är avståndet till naturreservatet cirka 80 meter varför en ny lokalväg 

ska inordnas just innanför denna gräns. Eftersom utrymmet är väldigt begränsat för att inrymma 

alla önskemål, kan dragningen av gång- och cykelväg vid denna punkt komma att påverka 

naturreservatet.  
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2.5 Gång- och cykelstråk 

Befintlig nyanordnad gång- och cykelväg utmed utredningsområdet har dragits precis i utkanten 

av naturreservatet och ansluter till stråket vid Trafikplats Ärvinge samt med en koppling till 

befintligt cykelstråk väster om E18. I samband med etableringen av gång- och cykelvägen har 

även en ny träbro anordnats över Igelbäcken. 

 

Enligt Trafikkontoret (Stockholms stad) finns i Cykelplan 2012 medtaget en utbyggnad av 

pendlingsstråk väster om Kymlingelänken – stråket har prioritering 1 och antas vara reserverat 

för cyklister, dvs. utrymme för gångtrafiken kommer att saknas. 

 

 
Utdrag ur Cykelplan 2012 (Stockholms stad) – avser åtgärder på Pendlingsstråk 

 

 
Utdrag ur Cykelplan 2012 (Stockholms stad) – avser prioritering av åtgärder på Pendlingsstråk 
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3 Studerade alternativ 
 

För ny lokalgata och GC-väg har olika alternativ på utformning studerats. Sammantaget kan 

lösningen illustreras med nedanstående figur och fortsatt beskrivning - för mer info se Bilaga 2.  

 
Figur: Illustration av utredd sträcka Ursvik – Kista (med 2 varianter för gång- och cykelstråk 

vid Trafikplats Ärvinge i rött respektive blått) 
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3.1 Lokalgatans sträckning och detaljer 

Utifrån tidigare nämnda förutsättningar gällande lokalgatan så är dess läge i sig mer eller 

mindre låst. Några av de detaljer som i övrigt har studerats för lokalgatan är: 

 

 Hur lokalgatan längst i söder anpassas till framtida gatunät i Ursviks västra delar 

 Hur Igelbäcken och Järvakilen ska korsas (och i viss utsträckning var) 

 Kopplingen i norr med Trafikplats Ärvinge 

 

3.1.1 Anslutning till lokalnätet 

Enligt tidigare utredningar och skisser för Ursviks västra delar och dess tänkta gatusektioner 

visar detta på att det söder om lokalgatans anslutningspunkt är tänkt att trafiken ska ledas på 

ömse sidor om tvärbanan – med en riktning på vardera sidan. En cirkulationsplats blir därför en 

naturlig punkt där trafiken kan justeras från att ligga utanför tvärbanan till att ligga 

sidoförskjutet öster om tvärbanan. 

 

3.1.2 Igelbäcken 

För korsandet av Igelbäcken och Järvakilen finns tre varianter som skulle kunna diskuteras för 

lokalgatan: 

 

 Markförlagd (med kulvertering av Igelbäcken) 

 Gemensam bro med Tvärbanan 

 Egen bro 

 

Markförlagd koppling 

Igelbäcken är ett mycket skyddsvärt vattendrag som hyser den sällsynta fisken grönlingen och 

som rinner genom Järvakilen, en av Stockholms tio gröna kilar. Järvakilen är klassad som grön 

kil klass 1, med svagt samband. Kopplingen är viktig för sociala värden, naturvärden, viktiga 

för rörliga friluftslivet, människor, djur och växter. 

 

Stora delar av Järvakilen är idag skyddade som antingen natur- eller kulturreservat. Genom 

Trafikverkets ombyggnad av Kymlingelänken till nya E18 har barriäreffekten av E18 över 

Järvakilen minskat. Ett bredare släpp över Igelbäcken har gjort passagen under broarna bredare 

och öppnare än tidigare. Härigenom har möjligheterna för både människor och djur att röra sig 

över Järvakilen längs med Igelbäcken förbättrats. Med hänvisning till ovanstående är det direkt 

olämpligt att anlägga en markförlagd lokalgata. Om lokalgatan markförläggs går Trafikverkets 

åtgärder över Igelbäcken i mångt och mycket förlorade, eftersom en ny barriär skapas över 

Järvakilen. 
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Gemensam bro med Tvärbanan 

Med tanke på den bro som ska anordnas för Tvärbanan har möjligheten till gemensam bro 

diskuterats, Tvärbanan är dock fortfarande tänkt att gå på egen bana. En gemensam bro anses 

vara samhällsekonomiskt befogat samtidigt som frågor som t.ex. hantering av drift och 

underhåll måste klargöras. 

 

Gemensam bro innebär en något större konstruktion än två separata broar och därför samtidigt 

ett större intrång i naturen med tanke på de ljusförhållanden som skapas (eller hindras) under 

bron. För att inte ytterligare försämra ljusförhållanden och siktlinjer förläggs tillkommande 

bropelare i linje med dem för E18. Gemensam bro innebär att höjderna på Tvärbanan respektive 

lokalgatan ska stämma överens på delen med bro, men att höjderna på övriga delar kan variera. 

 

Egen bro 

Läget för egen bro beror på flera faktorer, bland annat närheten till Tvärbanan och vilket 

avstånd mellan broarna som behövs av hänsyn till ekologiska aspekter och ljusinsläpp. Även 

bredden på bron och hur många körfält som behövs är en viktig fråga ekonomisk och 

miljömässigt. Det främsta alternativet ur ekonomisk synvinkel är att bron görs så smal som 

möjligt samt att den läggs på ett så pass nära avstånd till bron för Tvärbanan så att de ska kunna 

dra nytta av gemensam grundförstärkning. Även här ska bropelarna läggas i linje med dem för 

E18. Bron anpassas i övrigt till befintliga broar vad gäller nivå över marken, dess 

utformning/utseende samt utrustning i form av belysning, räcken m.m. 

 

 
 

Illustration av exempel på bro över Igelbäcken – vy mot väst (Urbio) 

 

3.1.3 Anslutning till trafikplats Ärvinge 

Vid trafikplats Ärvinge har utformningen bland annat anpassats till befintlig cirkulationsplats 

och dess tillhörande ramper, avståndet till naturreservatet, befintliga ledningar samt 

lutningsförhållanden. Inga alternativa lösningar för lokalgatans sträckning - annat än mindre 

justeringar - anses finnas vid denna plats. 
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3.2 Gång- och cykelstråkets sträckning och detaljer 

3.2.1 Utgångsläge 

Ett befintligt gång- och cykelstråk med tillhörande bro över Igelbäcken utgör utgångspunkt för 

framtida GC-stråk mellan Ursvik och Kista. Söderifrån utgår befintligt stråk från ett läge strax 

öster om den föreslagna lokalgatan. Längst i norr har läget på befintligt GC-stråk förflyttats mer 

västerut där den ansluter till befintlig koppling under E18 precis söder om trafikplats Ärvinge.  

Läget för gång- och cykelstråket justeras med anledning av föreslagen lokalgata. 

 

Utöver ovanstående riktning och läge för gång- och cykelstråket finns även en koppling i öst-

västlig riktning under E18 som ansluter till befintligt samt det av Stockholms stad planerade 

pendlingsstråket väster om E18. Denna riktning ska ses som ett komplement till ovanstående 

sträckning då det planerade pendlingsstråket är reserverat enbart för cyklister (ej för gångtrafik). 

 

3.2.2 Koppling över lokalgatan 

För gång- och cykelstråket i nord-sydlig riktning krävs en koppling över föreslagen lokalgata. 

Passagen över lokalgatan kan göras antingen planskilt (över eller under) eller i samma plan som 

gatan. Vid korsande i samma plan bör passagen anordnas med hastighetsdämpande åtgärd 

(exempelvis genom avsmalning eller upphöjning i form av platågupp) medan valet mellan bro 

eller tunnel oftast är en kostnadsfråga. 

 

Tunnel kommer med anledning av höjdförhållanden inte att vara aktuellt för denna plats, men 

däremot kan en gång- och cykelbro vara möjlig. En bro skulle dock behöva vara relativt lång för 

att klara av de stora höjdskillnaderna varför även detta ska ses som ett mindre lämpligt 

alternativ. Korsande bör således ske i samma nivå som gatan. 

 

3.2.3 Alternativa korsningspunkter 

Hur och var GC-stråket ska korsa den planerade lokalgatan får konsekvenser för hur kopplingen 

kan ske mot Kista och mot eventuella stråk och målpunkter längre norrut. 

 

För korsandet av lokalgatan i plan finns ett par alternativ redovisade. Antingen att passagen görs 

direkt öster om Trafikplats Ärvinge och i nord-sydlig riktning över den nya lokalgatan (GC 

alt.1), eller att en koppling anordnas något längre bort från trafikplatsen (GC alt.2). I ett läge 

något söderut kan då en koppling i öst-västlig riktning eventuellt anordnas och det längre 

avståndet från trafikplatsen gör att större fokus kan ges till just passagen, varpå en säkrare plats 

för passage har skapats. Denna koppling är exempelvis något genare för cyklisterna som 

passerar mellan Ursvik och Kista 

 

De redovisade varianterna nedan (GC alt. 1 och GC alt.2) kan även kombineras så att 

kopplingar i samtliga riktningar kan premieras. 
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GC alt. 1 - Genom att utifrån befintligt GC-stråk under E18 böja av norrut kan en koppling 

anordnas precis intill cirkulationsplatsens tillförda anslutning i öst, med en lutning något mindre 

brant än befintlig. Här hamnar kopplingen så nära trafikplatsen att utformningen av detaljerna 

kring överfarten är av största vikt för att förbättra trafiksäkerheten, t.ex. med upphöjning och 

god belysning. För de servicefordon som idag angör befintlig VA-anläggning behöver då skapas 

en ny direktkoppling längre söderut in från lokalgatan. 

 

GC alt. 2 – Med kopplingen under E18 som på grund av höjdförhållandena istället böjs av 

söderut och kopplas till lokalgatan ca 100 meter söder om trafikplatsen innebär en annan variant 

på passage över lokalgatan. Denna kommer då samtidigt att utgöra koppling för arbetsfordon till 

och från befintlig VA-anläggning. 

 

GC alt. 1 premierar kopplingen till området norr om trafikplats Ärvinge (öster om E18) medan 

GC alt. 2 premierar kopplingen Ursvik – Kista, påtagligast blir skillnaden för fotgängare. 

 

 
 

Figur: Utformning av alternativa gång- och cykelanslutningar - GC alt. 1 respektive GC alt. 2 

 
Figur: Tvärsektion med läge för övergripande GC-stråk (i detta exempel med GC alt. 1)  
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3.3 Geoteknik 

3.3.1 Översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden 

Utgående från jordartskarta och tidigare utförda geotekniska undersökningar för väg E18 

beskrivs förhållandena översiktligt utmed planerad vägsträcka från söder mot norr. 

 

Under de första ca 120 à 130 meterna kommer den nya lokalgatan gå i ett markområde med 

lera. Lermäktigheten bedöms i början uppgå till över 10 m och avtar successivt mot höjdpartiet. 

Leran utgörs överst av ca 1 m torrskorpelera, därunder lera ovan friktionsjord på berg. Norr om 

lerområdet bedöms lokalgatan gå på fast moränmark ovan berg eller direkt på berg under en 

sträcka av ca 150 m.  

 

Norr om fastmarkspartiet går lokalgatan återigen ut på mycket löst lerområde i Igelbäckens 

dalgång och därefter fortsätter lokalgatan på lermark under resterande del av sträckan, 

sammanlagt uppgår sträckan på lermark till ca 600 m. Lermäktigheten ökar successivt från 

fastmarken i söder till som mest ca 6 m vid anslutning till den föreslagna brons södra landsfäste 

och avtar något mot norr. I de mest låglänta delarna i anslutning till bäcken finns ytjordslager av 

torv ovan leran, därunder friktionsjord på berg.  

 

Utifrån tidigare utförda undersökningar i närområdet klassas lerans skjuvhållfasthet som 

extremt låg till mycket låg. Fyllningsmassor av krossmaterial finns bland annat i linje för 

provisorie för väg E18, där fyllnadens mäktighet bedöms överstiga 3 m. Fyllning finns troligtvis 

på fler delar av sträckan från bl.a. upplagsområden som använts vid byggnation för väg E18. 

 

 
Figur: Utdrag från Jordartskarta, hämtad från SGU 2014-01-10 

Aktuellt område markerat. 
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3.3.2 Geotekniska förstärkningsåtgärder 

I lerområdet i början av sträckan, mellan planerad cirkulationsplats och fastmarkspartiet, är det 

osäkert om några förstärkningar erfordras för att klara sättningskrav. Troligtvis är lerans 

egenskaper bättre i detta område men detta är i dagsläget osäkert. 

 

Geotekniska förstärkningsåtgärder krävs sannolikt för vägbanken både söder och norr om bro 

över Igelbäcken. Förstärkningar krävs för att klara både sättnings- och stabilitetskrav för de 

höga bankarna söder om och norr om föreslagen bro. Förstärkning med kalkcementpelare 

tillsammans med lättfyllning ses i detta skede som det mest ekonomiskt fördelaktiga åtgärden, 

men det slutgiltiga valet av förstärkningsmetod bör samordnas med förstärkning för Tvärbanan 

som löper parallellt med den föreslagna lokalgatan.  

 

Kalkcementpelarna bör installeras ned till fast botten (morän) och bör sannolikt installeras med 

ökande täckningsgrad i takt med att bankhöjden ökar. För den södra tillfartsbanken bedöms 

förstärkningar erfordras på hela sträckan mellan fastmarken i söder och bron. Sträckan uppgår 

till ca 110 m. För banken norr om bron bedöms att förstärkningar krävs på en sträcka av ca 70 à 

80 m, direkt efter bron. 

 

Lättfyllning bedöms i detta inledande skede krävas ovan kalkcementpelarförstärkning där 

bankhöjden överstiger ca 4 à 4,5 m. Lättfyllningen kan utgöras av t.ex. cellplast, lättklinker eller 

skumglas. 

 

Urgrävning av lösjord och återfyllning rekommenderas i övergång mellan fastmark och 

kalkcementpelarförstärkningarna där pelarna annars blir för korta för att installera. Eventuellt 

krävs också att organisk jord (torv) schaktas bort innan kalkcementpelarinstallation närmast bro. 

 

En alternativ förstärkningsåtgärd istället för kalkcementpelare tillsammans med lättfyllning kan 

vara bankpålning. Bankpålarna skulle i så fall behöva installeras med samma utbredning som 

för kalkcementpelarna som beskrivits ovan. 
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4 Slutsats och rekommendation 
 

Lokalgatans sträckning begränsas av läget för trafikplats Ärvinge, läget för E18 och 

naturreservatet samt framtida bebyggelseplanering av Ursviks västra delar. Detta innebär ett 

mycket begränsat läge varför inga alternativa sträckningar har studerats utöver en del detaljer. 

 

Undvik att göra intrång på pumpanläggning, haveriskydd och VA-ledningar vid trafikplats 

Ärvinge i möjligaste mån. De förslag som redovisats i denna PM med tillhörande bilagor 

innebär att ledningsflytt undviks. 

  

För både fotgängare och cyklister är det viktigt att inga onödiga omvägar byggs in i systemet, 

även om det ibland kommer att vara oundvikligt. Kopplingen till och från Kista centrum är av 

största vikt att den fungerar. 

 

GC-vägens koppling över lokalgatan ska göras så säker som möjligt för korsande fotgängare 

och cyklister. Upphöjning (eller annan hastighetsdämpande åtgärd) och god belysning 

rekommenderas. 

 

Det är av största vikt att intrång i Igelbäckens naturreservat undviks, men att det i brist på 

alternativa lösningar skulle kunna accepteras för en gång- och cykelväg efter erforderlig 

prövning. Detta baseras på antagandet om vägslagets jämförelsevis mindre dimensioner samt 

fotgängares och cyklisters låga buller- och emissionsalstring. Håll i övrigt ordentligt avstånd så 

att vägslänter inte påverkar naturreservatet. 

 

Modellera landskapet kring GC-vägen och lokalgatan på ett sätt att vägslänter, bankar etc. blir 

en del av landskapet och att Igelbäckens naturreservat möts på bästa möjliga sätt genom att i 

övrigt anpassa och följa landskapet. 

 

För att så långt som möjligt minska barriäreffekten av en lokalgata till Kista är det viktigt att 

lägga lokalgatan på högbro över Igelbäcken. Lokalgatan görs inte bredare än vad som behövs 

utifrån de motorfordon som framöver förväntas trafikera sträckan. Gatan blir en länk och 

övergång från vägmiljön vid trafikplats Ärvinge och gatumiljön vid Ursviks västra delar. 

 

Lokalgatans närhet till Tvärbanan ska beaktas både vad gäller valet av förstärkningsmetod och 

vad gäller framtida bygg- och driftsskeden. Därför bör en samordning kring projektering av 

Tvärbanans och lokalgatans utformning och grundläggning ske så långt som möjligt. 

 

För att minimera kostnader för geotekniska förstärkningar rekommenderas att bankarna hålls 

låga, ett sådant alternativ redovisas på profilritning (se bilaga 3). 

 

De geotekniska förutsättningarna måste utredas för både den föreslagna lokalgatan och dess bro 

över Igelbäcken. Geotekniska fältundersökningar ska utföras för att utreda de geotekniska 

förutsättningarna utmed hela sträckan som underlag för vidare projektering. Vidare bör 

laboratorieanalyser på jordprover utföras i sådan omfattning att dimensionering av 

förstärkningar kan utföras. 


