
 

Lund  |  Göteborg  |  Stockholm  |  Luleå 

Trivector Rapport 2022:46 / Version 1.1 

 

 

 

 

Rörelserika Råsta  

- Trafikutredning Råsta Örvallen  
  

 Underlag till planprogram för Råsta Örvallen,  

Sundbyberg Stad 

 

 



 

Lund  |  Göteborg  |  Stockholm  |  Luleå 

 

 

 

Trivector Traffic · Vävaregatan 21 · 226 36 Lund 

tel 010-456 56 00 · info@trivector.se  

Dokumentinformation 

Titel: Rörelserika Råsta - Trafikutredning Råsta Örvallen 

Projektnummer: 21288 

Rapportnummer: 2022:46 

Författare: Alexander Dalbert Börefelt, Stina Hörtin, Hannes Englesson, 

Trivector Traffic 

Medverkande: Malin Gibrand, Trivector Traffic 

Kvalitetsgranskning: Malin Gibrand, Trivector Traffic 

Beställare: Sundbybergs stad 

Kontaktperson: Stefan Lundberg 

Dokumenthistorik: 

Version Datum Förändring Distribution 

0.1 2021-12-23 Arbetsrapport  

0.9 2022-03-17 Granskningshandling Beställare 

0.95 2022-03-31 Slutversion av text  Beställare 

1.0 2022-04-08 Slutversion Beställare 

1.1 2022-04-26 Mindre komplettering Beställare 
 

 



 

Lund  |  Göteborg  |  Stockholm  |  Luleå 

 

 

 

Trivector Traffic · Vävaregatan 21 · 226 36 Lund 

tel 010-456 56 00 · info@trivector.se  

2:45 

Förord 

Trafikutredningen för Råsta/Örvallen är en del av planprogramarbetet som Sundbyberg 

initierade våren 2021. Kontaktperson hos Sundbybergs stad var inledningsvis Anna 

Iisakka men övergick sedan till projektledare Stefan Lundberg. Tillsammans med 

Sundbybergs stads projektorganisation och andra konsulter som stöttat kommunen har 

förutsättningar för trafikutredningen formats. Trivectors organisation har bestått av 

projektledare Alexander Dalbert Börefelt, Malin Gibrand, Hannes Englesson och Stina 

Hörtin. 

 

 

Göteborg, 2022-04-08 

 

 

Alexander Dalbert Börefelt 

Projektledare Trivector Traffic 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav i april 2021 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen i uppdrag 

att påbörja planarbete inom Råsta och Örvallen i syfte att möjliggöra anläggandet av 

idrottsanläggningar, dagvattendamm och spillvattenanläggning. I ett bredare perspektiv 

undersöks också möjligheten till ytterligare ändamål så som bostäder, verksamheter, service 

och utvecklad grönstruktur i syfte att skapa ett levande, tryggt och långsiktigt hållbart 

område. I ledet att utreda ovanstående bedömde planenheten området så pass komplext att 

planarbetet behöver utökad information och att ett planprogram ska tas fram. 

Planområdet är beläget i norra delen av Ör, öster om Hallonbergen, se Figur 1-1.  

 

Figur 1-1. Geografisk utbredning av Råsta/Örvallen och placering i Stockholmsområdet. Källa: 

Lantmäteriet, 2022 
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1.2. Syfte och avgränsning 

Sundbybergs avsikt är att inom planprogrammets utredningar arbeta med tre 

exploateringsscenarier, från ett minimiscenario med fokus på idrottsverksamheter till ett 

maximiscenario med utökad bostadsutveckling inom ramarna för stadens styrande dokument 

och pågående planuppdrag. Exploateringsscenarierna utgår från att en successiv utbyggnad 

ska vara möjlig från minimi- till medium- och maximiscenariot. 

Syftet med trafikutredningen är att belysa hur trafikala faktorer påverkar och influerar 

planprogrammets situationsplan med dess influensområde. Trafikutredningen syftar till att 

besvara följande frågeställningar: 

 Trafikalstring för respektive utbyggnadsscenarier 

 Parkeringsefterfrågan för respektive utbyggnadsscenarier 

 Utformning av gång- och cykelnät  

 Behov och möjligheter till busstrafikering 

 Möjligheter för mobilitetshus i respektive utbyggnadsscenarier 

 Inspel till planarbetet gällande sektioner och funktioner i huvud- och lokalnät för 

motorfordon 
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2. Nulägesbeskrivning av området 

2.1. Planområdets placering 

Planområdet är beläget i norra delen av stadsdelen Ör, Sundbyberg, direkt öster om 

Hallonbergen. Hallonbergen har ett centrum, är en nod för kollektivtrafik och är under 

kraftig utveckling för bostäder, handel och service. Programområdet har vidare avgränsats 

till att fokusera på området nedan, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Programområdesgräns för planprogrammet Källa: Sundbybergs Stad 
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2.2. Sammanfattning nuläge 

En övergripande beskrivning av nuläget inom planområdet har genomförts med en så 

kallad SWOT-analys samt fördjupningar gällande busstrafik, bilflöden samt tillgång till 

parkering. SWOT-analysen har genomförts av Trivector inom arbetet med 

trafikutredningen och beskriver styrkor, svagheter, möjligheter och risker som är 

trafikrelaterade. 

Vidare i trafikutredningen beskrivs hur dagens risker tas omhand i respektive scenario. 

SWOT-analys 

Styrkor 

 Separerad gång- och cykelbana utmed planområdet är en del av huvudcykelnätet. 

 Tunnelbanestation ”Hallonbergen” ligger inom 500 meter fågelvägen, 7-10 minuters 

promenad. 

 God tillgänglighet för bil i gatunätet och god tillgång till parkeringsplatser. 

 Rekreativa målpunkter för fotgängare inom planområdet och vid Råstasjön. 

Svagheter 

 Biltrafikens ytanspråk är stort och relativt smal trottoar vilket kan ha negativ effekt på 

tryggheten för fotgängare. 

 Befintliga busslinjer som trafikerar Örsvängen kopplar framför allt till ett begränsat 

lokalt behov, Hallonbergen centrum, vilket kräver bytesresor och därmed långa restider 

med kollektivtrafik. 

Möjligheter 

 Stadsutveckling i närområdet kan ge ökad mänsklig rörelse i området vilket kan öka 

tryggheten. 

Risker 

 Den goda tillgängligheten för biltrafik kan ge oönskat hög bilanvändning. 

 Bilparkering vid rackethallen är placerad innanför cykelbana vilket gör att bilar 

behöver korsa gång- och cykelbana. 

 Om förändringar i busstrafikering leder till försämrad tillgänglighet för besökare och 

området har låga parkeringstal kan det leda till att området inte är lika intressant att 

besöka och bo i som förväntat. 
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Särskilt fokus på kollektivtrafik 

Området trafikeras idag av lokalbusslinje 506 (Karolinska sjukhuset norra - Hallonbergen), 

som i riktning från Karolinska avslutar med att via Hallonbergen köra vidare på Örsvängen 

genom området. På Örsvängen angör bussen de befintliga hållplatserna Logdansplan, 

Kavaljersbacken och Mamsellstigen innan den återvänder till Hallonbergen. Hållplatserna 

Kavaljersbacken och Mamsellstigen återfinns i utkanten av planområdet medan 

Logdansplan ligger söder om planområdet, se Figur 2-2. Busstrafiken går i en enkelriktad 

slinga längs Örsvängen, vilket ger långa restider i vissa reserelationer.  

 

Figur 2-2. Befintliga busshållplatser i anknytning till planområdet. 
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Busshållplatserna i området är bland de minst nyttjade hållplatserna på linje 506 där 

Kavaljersbacken och Mamsellstigen sammantaget har ca 100 på- och avstigande en normal 

vardag medan Logdansplan har ca 165 på- och avstigande i snitt per vardag, se Figur 2-3. 

 

Figur 2-3. Genomsnitt av på- och avstigande per vardagsdygn för linje 506.  
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Bilflöden 

De senaste flödesmätningarna av biltrafik som genomförts i området är från 2020, se Figur 

2-4. De visar att vardagsdygnstrafik (VÅDT) på västra delen av Örsvängen uppgår till cirka 

2000 fordon vilket är en ökning med cirka 33% sedan år 2018. Trafikflöden på övriga länkar: 

 Enköpingsvägen 27 900 fordon  

 Ursviksvägen norr om Hallonbergen Centrum 14 000 fordon  

 Ursviksvägen söder om hallonbergen Centrum 10 200 fordon  

 Örsvängen (Logdansplan) 900 fordon  

Under Coronapandemin har resebeteendet och färdmedelsval ändras till följd av införda 

restriktioner, vilket ger att det finns osäkerheter i hur trafikutvecklingen kommer att bli 

framöver. 

 

Figur 2-4. Mätningsresultat av motortrafikflöden i Sundbyberg år 2020, mätt i fordon per vardagsdygn 

(VÅDT) . Källa: Sundbybergs Stad 

Enligt trafikprognos för år 20301 bedöms förmiddagens maxtimme utgöra 6% av dygnsflödet 

på västra delen av Örsvängen. Motsvarande siffror gäller för eftermiddagens maxtimme. 

Maxtimmen avser klockslagen 7-8 samt 16-17.   

 
1 Hallonbergen-Ör trafikanalys,Sundbyberg (2018), Sweco 
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Bilparkering 

Inom befintligt geografiskt område som planområdet utgör finns i dagsläget både 

avgiftsbelagd besöksparkering och förhyrda parkeringsplatser av bostadsrättsföreningar på 

västra sidan av Örsvängen. Besöksparkeringsplatserna är 85 till antalet och ligger i 

anslutning till rackethallen men används utöver idrottsutövare också av besökare till 

bostäderna. I trafikutredningen bedöms de dock främst användas av besökare till de olika 

idrottsverksamheterna. Den generella efterfrågan av bilparkering idag är inte kartlagd genom 

beläggningsstudier varför uppskattningar har behövt göras. Genom beräkning av 

trafikalstring för dagens verksamheter samt dialog med rackethallen angående beläggning 

på besöksparkeringen uppskattas antalet bilresor under den mest belastade timmen på 

vardagskvällar uppgå till cirka 60 bilresor vilket ger att beläggningen på bilparkeringsplatser 

som mest beräknas uppgå till cirka 70%. 

Utöver besöksparkeringarna har brf Hästhoven 2, 128 lägenheter, servitut att använda 92 

parkeringsplatser. Längre söderut utmed Örsvängen har brf Blåelden, 96 lägenheter, servitut 

att använda 76 parkeringsplatser. Se Figur 2-5 för placering av parkeringsytorna. 

 

Figur 2-5. De viktigaste befintliga bilparkeringsplatserna inom planområdet 
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3. Exploateringsscenarier 

Under vinterhalvåret 2021/2022 har situationsplaner för tre exploateringsscenarier tagits 

fram i en iterativ process kopplat till olika aspekter såsom stadsbyggnad, naturvärden, 

ledningar, geologi etc. Trafikutredningen har i slutändan utgått från nedanstående scenarier 

i analyserna där fokus ligger på trafikalstrande funktioner. I samtliga scenarier antas 

bussgata mellan Örsvängen och Sjövägen finnas på plats. 

3.1. Exploateringsförslag – Minimiscenariot 

I alternativet med lägst exploatering (minimiscenariot) antas att det, som idag, fortsatt är 

mestadels idrottsanläggningar i området, se Figur 3-1. 

 

Figur 3-1. Skiss över förslaget för minimiscenariot. Källa: Mandaworks, Rörelserika Råsta, 

Strukturförslag och illustrationer, underlag till planprogram för Råsta/Örvallen 
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Befintliga verksamheter/funktioner som föreslås att behållas på samma plats alternativt 

flyttas inom planområdet i minimiscenariot: 

 Förskola och grundskola 

 1 st. fotbollsplan för 7v7 (flyttas till den östra delen av området) 

 1 st. fotbollsplan för 11v11 (flyttas till den östra delen av området) 

 Rackethall 

 Padelbanor 

 Skatepark (flyttas från baseballplan till annan plats) 

Verksamheter/Funktioner som föreslås tillkomma i minimiscenariot är: 

 Idrottshall med 2 isytor 

 1 st. fotbollsplan för 9v9 

 1 st. fotbollsplan för 11v11 

 Parkeringsanläggning under idrottshall 

 Påbyggnad av bostäder på de 7 befintliga flerbostadshus på västra sidan av Örsvängen 

Befintliga verksamheter/funktioner som föreslås att tas bort i minimiscenariot: 

 Besöksparkering vid dagens fotbollsplaner (85 parkeringsplatser) 

 Basebollplan 

 Fotbollsplan för 7v7 
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3.2. Exploateringsförslag – Mediumscenariot 

I mediumscenariot utökas exploateringen jämfört med minimiscenariot genom att nya 

bostäder, verksamheter och service samt en ny förskola byggs, se Figur 3-2. 

 

Figur 3-2. Skiss över förslaget för mediumscenariot. Källa: Mandaworks, Rörelserika Råsta, 

Strukturförslag och illustrationer, underlag till planprogram för Råsta/Örvallen 

Befintliga verksamheter/funktioner som föreslås att behållas på samma plats alternativt 

flyttas inom planområdet i mediumscenariot: 

 Förskola (vid Ursviksvägen flyttas till öster om idrottshall) 

 Markparkering utmed Örsvängen blir tillfälliga (öster om befintlig rackethall) 

Verksamheter/funktioner som föreslås tillkomma i mediumscenariot: 

 Bostäder, verksamheter och service (mot Ursviksvägen, mellan rackethall och 

idrottshall samt fotbollsplaner och Örsvängen)  

 Förskola (öster om idrottshall) 

Verksamheter/funktioner som föreslås att tas bort i mediumscenariot jämfört med 

minimiscenariot: 

 Padelbanor (vid rackethallen) 

 Grundskola (flyttas till utanför planområdet) 

 Markparkering utmed Örsvängen (sydöst om den nya idrottshallen) 
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3.3. Exploateringsförslag – Maximiscenariot 

I maximiscenariot utökas exploateringen ytterligare jämfört med mediumscenariot genom 

att fler bostäder byggs, rackethallen flyttas samt mobilitetshus anläggs, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Skiss över förslaget för maximiscenariot. Källa: Mandaworks, Rörelserika Råsta, 

Strukturförslag och illustrationer, underlag till planprogram för Råsta/Örvallen 

Befintliga verksamheter/funktioner som föreslås att behållas på samma plats alternativt 

flyttas inom planområdet i maximiscenariot: 

 Bostäder, verksamheter och service (mot Ursviksvägen i nordväst, vid befintlig 

rackethall, utmed stickspår i norr och vid Sjövägen i nordost) 

 Mobilitetshus vid dagens rackethall 

 Rackethall (flyttas till Sjövägen i nordost) 

Verksamheter/funktioner som föreslås tillkomma i maximiscenariot: 

 Förskola byggs ut alternativt ny förskola vid Råsta gård 

 Råsta gård kan komma att utvecklas och ändra verksamhet, men på grund av 

osäkerheter bedöms inte trafikpåverkan. 

Verksamheter/funktioner som föreslås att tas bort i maximiscenariot: 

 Basebollplan 

 Markparkering utmed Örsvängen (öster om befintlig rackethall) 
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4. Trafikförslag 

I takt med att planområdet utvecklas och exploateras behöver också trafiksystemet utvecklas. 

I minimiscenariot föreslås att den övergripande befintliga infrastrukturen bibehålls gällande 

gator, gångbanor och cykelbanor. Dock behöver tillgängligheten till respektive verksamhet 

säkerställas i samtliga exploateringsscenarier. Utveckling och anpassning av infrastruktur 

beskrivs utifrån det strukturella behovet för både medium- och maximiscenariot i form av 

stråk och mått samt prioritet av tillgänglig, framkomlighet och separering för olika trafikslag. 

Genomsyrande i trafiklösningarna behöver vara att prioritera fotgängare och cyklister vid 

prioritering och ytanspråk. 

4.1. Huvudnät och lokalnät 

Planområdet är beläget i nära anslutning till större uppsamlings- och genomfartsgator, på 

båda sidor av kommungränsen mellan Sundbyberg och Solna. Med hänsyn till att 

exploatering inom planområdet föreslås genom utveckling och förtätning bedöms 

Örsvängen utgöra huvudstråket till vilket mindre lokala stråk för gång, cykel och 

motorfordon ansluter. I enlighet med Sundbybergs definitioner är Örsvängen lokalgata med 

uppsamlande funktion, Ursviksvägen är huvudgata medan resterande gator inom 

planområdet definieras som lokalgata, se Figur 4-1. Sjövägen ligger i Solna Stad och är en 

del av deras lokalnät. 

 

Figur 4-1. Uppdelning av motorfordonstrafikens vägnät samt funktioner som i första hand ska gälla. 

Källa: Sundbyberg Stad, Teknisk Handbok, 2021. 

Framkomlighet, tillgänglig och separering 

Örsvängen kommer ha en uppsamlande funktion av framför allt motorfordon vilket ger att 

motorfordons framkomlighet prioriteras något högre jämfört med på övriga gator. I 

praktiken innebär det att trafikslagen separeras, det vill säga genom körbana, cykelbana 

och gångbana. Dock behöver avvägningar göras mellan motorfordons framkomlighet på 

Örsvängen och korsande fotgängare och cyklister över Örsvängen. Företrädelsevis bör 

fotgängare och cyklister korsa Örsvängen vid korsningspunkter, inte på sträcka, för att 
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skapa bra förutsättningar för säkra och trygga miljöer där olika trafikslag ska samsas. 

Korsningarna bör utformas genom att anslutande gator till Örsvängen har väjningsplikt, att 

platsen där fotgängare och cyklister korsar gatan är hastighetssäkrad till 30 km/tim samt att 

regleringen är obevakat övergångsställe med tillhörande cykeldel. Obevakade 

övergångsställen är en lämplig åtgärd på Örsvängen då hastighetsbegränsningen bör likt 

idag behållas till 30 km/tim och för att öka möjligheten att korsa gatan för fotgängare och 

cyklister. 

Kapacitetsberäkningar behöver genomföras i korsningen Örsvängen-Ursviksvägen för att 

säkerställa rätt korsningsutformning och reglering, dels utifrån önskvärd prioritet av gator, 

dels framkomlighetsnivå och kölängder på respektive gata. Analysen bör genomföras i 

detaljplaneskedet eller i samband eventuellt ombyggnad av Ursviksvägen. 

Gångbanorna på allmän plats och eventuella gångbanor på kvartersmark men som är en del 

av gångnätet enligt kommande illustrationer behöver uppfylla krav på tillgänglighet i 

enighet med teknisk handbok. För att en gångyta ska vara tillgänglig för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör inte längslutningen överstiga 1:50. 

Gångnät 

Gångnätet i planområdet består av ett finmaskigt nät av gångbanor samt gång- och 

cykelbanor för att knyta an till angränsade områden samt binda samman bostäder och 

idrottsverksamheter inom området. Den övergripande strukturen för fotgängare består av 

gång- och cykelbanor där gångdelen och cykeldelen är separerade genom linjemålning, se 

bruna linjer i Figur 4-2. I praktiken kan ytterligare gångkopplingar behövs för att gångnätet 

ska bli tillräckligt finmaskigt. 

För att skapa ett gångnät som är mer finmaskigt än cykelnätet föreslås att visa stråk enbart 

utformas med gångbana, se svarta sträckor i figur nedan. Beroende på hur detaljplaneringen 

av fotbollsplanerna blir kan ytterligare gångstråk mellan planer behövas för att skapa 

tillgänglighet för utövarna. Där det inte finns separerad cykelbana utmed lokalgator och 

kvartersgator föreslås att gångbanan breddas för att inrymma begränsad mängd cyklister, 

framförallt barn ur trygghetssynpunkt, se Tabell 4-1 för måttangivelser. 
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Figur 4-2. Förslag till gångnätets olika delar. Bruna linjer: Gångbana och cykelbana parallellt. Bruna 

streckade linjer: Oseparerad gång- och cykelbana. Svarta heldragna linjer: Enbart gångbana. 

Svart streckade linjer: behov av gångkoppling 

 

Cykelnät 

Cykelnätet föreslås delas in i olika funktionella grupper där faktorer som separering, bredder 

och beläggning kan variera. På samtliga sträckor förväntas cykelbanor och cykelytor vara 

dubbelriktade. Huvudprincipen bör vara att cykelnätet är asfalterat men vissa undantag i 

rekreativa stråk kan göras om kommunen finner det önskvärt. 

Huvudcykelnätet, se orangea stråk i Figur 4-3, i området går utmed Örsvängen och knyter 

samman planområdet med Hallonbergen i väster, Ursvik i norr, Råsunda i söder samt 

befintligt cykelstråk utmed Sjövägen. Stråken är viktiga ur pendelsynpunkt, de ingår i 

kommunens regionala nät och ska vara separerade från motorfordonstrafik samt fotgängare. 

Cykling i det lokala nätet ter sig lite olika ut beroende på var i området man färdas. För att 

koppla samman bostäder och idrottsverksamheter inom planområdet i nord-sydlig och väst-

östlig riktning föreslås en struktur med separerade cykelbanor från fotgängare i det allmänna 
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lokalnätet, se heldragna blå stråk i figur nedan. De punktstreckade stråken ingår i det reaktiva 

lokalnätet och där kan cyklister färdas i blandtrafik med fotgängare. De streckade blå stråken 

är på kvartersgator med låg hastighet varför cykel kan färdas i blandtrafik med 

motorfordonstrafiken. Ur trygghets- och säkerhetssynpunkt kan cykel (barn) färdas på 

gångbanan. 

 

Figur 4-3. Förslag till cykelnätets olika delar. Orangea heldragna linjer: Regionalt huvudnät, cykelbana 

parallellt med gångbana. Blå heldragna linjer: Lokalnät allmänt, cykelbana parallellt med 

gångbana. Blå punktstreckade linjer: Lokalnät rekreativt, cykel och fotgängare färdas på 

samma yta. Blå streckade linjer: Lokalnät kvartersgator, cykel i blandtrafik med motorfordon 

eller på gångbana. 
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Nät för motorfordon 

Planområdet består av några få gator som syftar till att skapa en basal tillgänglighet till 

området. Örsvängen är den gata där all trafik samlas upp och leder vidare till Ursviksvägen. 

Resterande gator är kvartersgator med anslutningar till Örsvängen och Sjövägen vars syfte 

är att skapa kopplingar till parkeringsanläggningarna, mobilitetshuset samt skapa möjlighet 

för angöring till respektive fastighet. Norr om de västra kvarteren föreslås 

angöringsgata/parkgata för personbilar på kvartersmark, se Figur 4-4. Undantaget är det 

mittersta kvarteret där sopbil bör ha möjlighet att vända runt kvarteret. 

 

Figur 4-4. Förslag till motorfordonsnätets olika delar. Mörkröda heldragna linjer: Lokalnät med 

uppsamlande funktion. Mörkröda streckade linjer: Lokalnät, kvartersgata. Mörkröda 

punktstreckade linjer: Angöringsgata på kvartersmark. 
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Nät för kollektivtrafik 

Trafikförvaltningen har tagit fram en sektorsutredning för Inre Nordväst, vilket utgör en  

lokal fördjupning av den regionala inriktningen i Kollektivtrafikplan 2050. Beroende på 

utfallet av busstrafikens utveckling i området kan trafikeringen av linje 506 komma att 

förändras. Ny busskoppling mellan Örsvängen och Sjövägen är en potentiell lösning för att 

kunna skapa en genomgående linjesträckning genom Ör och på så vis koppla samman 

Hallonbergen och Ör med Solna station och Arenastaden. Förslag finns på en ny sträckning 

för busslinje 540 som är tänkt att trafikera södra delen av Örsvängen och därefter vidare ut 

på Sjövägen via denna nya vägkoppling, se Figur 4-5. 

 

Figur 4-5. Potentiell utveckling av busslinjer i anknytning till planområdet. Grön linje är linje 540, grå 

linje är linje 504. Blå ring är förslag på ny vägkoppling. 

Förändringen skulle innebära att linje 506s befintliga hållplatser på Örsvängen inom 

planområdet inte längre nyttjas och täckningen inom området försämras, samtidigt som 

planerad exploatering ger ett ökat behov av resor. Beaktat att exploateringsplanerna 

innefattar större etablering av idrottsanläggningar så bör det gå att resa kollektivt till området 

på ett tryggt och smidigt sätt med hållplatslägen nära anläggningarna. Det ska inte krävas 

tillgång till bil för att ta sig tryggt och säkert till och från idrottsanläggningar. Planerade 

bostäder (maximiscenariot) medför också behov av närliggande hållplatslägen. Enligt råd i 

Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län – RiPlan ska flerbostadshus ha 

som mest 500 meter gångavstånd till närmaste hållplats, motsvarande 400 meter fågelvägen. 
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Utifrån befintliga planer för framtida busstrafik i området finns det möjlighet att skapa en 

god täckning över planområdet. Ett alternativ är att anlägga två nya hållplatslägen, ett på 

Sjövägen för ny busslinje och ett på Ursviksvägen för linje 504. Detta bedöms vara möjligt 

med befintliga riktlinjer om avstånd mellan hållplatser för kommuntrafik, 300–500 meter 

(Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län – RiPlan). Förslag på 

hållplatslägen och ungefärligt täckningsområde återfinns i Figur 4-6. 

Om linje 506 skulle kvarstå efter exploateringen bedöms befintliga hållplatslägen serva 

området på ett bra sätt. 

Turtätheter för studerade busslinjer i området (under högtrafik): 

 Linje 504 Sundbybergs station – Hallonbergen – Rissne, 15 minuters trafik 

 Linje 506 Karolinska sjukhuset – Ör – Hallonbergen, 15 minuters trafik 

 Linje 540 (ny sträckning) Barkarby – Hallonbergen – Solna station, 10 minuters trafik 

 

Figur 4-6. Förslag hållplatser med ny linjesträckning samt ungefärligt upptagningsområde (radie 400m) 

i förhållande till planområdet. 
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Förslag på ny koppling mellan Örsvängen och Sjövägen har studerats utifrån perspektiven 

att enbart buss ska trafikera sträckan och för att möjliggöra svängrörelser från samtliga 

riktningar, se Figur 4-7 och Figur 4-8. 

  

Figur 4-7. Placering och översikt av utformningen av ny busskoppling.  

Gång- och cykelpassager behöver vara hastighetssäkrade och anpassas till busskopplingen 

för att skapa tydliga och trafiksäkra gångpassager. Detta behöver ses över i den fortsatta 

detaljplaneringen. 



Trivector 

 

25:45 

 

Figur 4-8. Detaljerad beskrivning anpassningar som behöver göras vid busskopplingen. 

Enligt Trafikförvaltningens riktlinjer RiGata bör inte gata med busstrafikering luta mer än 

5% men ska inte luta mer än 7% i längsled. Enligt mätpunkter för markhöjder uppgår 

lutningen på föreslagen sträckning till cirka 5% vilket ligger i linje med tidigare nämnda 

riktlinjer, se Figur 4-9. 

 

Figur 4-9. Uppskattad längslutning av ny busskoppling enligt tillgängliga mätpunkter. 
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4.2. Övergripande breddmått per trafikslag 

Angivna bredder på gator, gångbanor samt gång- och cykelbanor syftar till att skapa 

förutsättningar för önskvärd tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet på 

enskilda sträckor. En viktig aspekt för att skapa förutsägbarhet för trafikanter i respektive 

sektion är att kommunen arbetar med liknande mått vid nyproduktion. Breddmåtten i 

nedanstående sammanställning är därför från Sundbybergs Tekniska Handbok. 

För fotgängare och cyklister bör måtten i Tabell 4-1 gälla vid bestämmande av sektioner. 

Tabell 4-1. Måttangivelser för gång- och cykelinfrastruktur. Källa: Sundbyberg Teknisk handbok 

Gång- och cykelbana Separerad gångbana 

Huvudnät, Regionalt nät Gångbana 

5,5 meter totalbredd (3,5m cykel, 2m gång) 2,0 meter 

 2,5 meter, om cykel på gångbanan 

Lokalnät, separerad gång- och cykelbana  

4,5 meter totalbredd (2,5m cykel, 2m gång)  

  

Lokalnät, oseparerad gång- och cykelbana  

Minst 3 meter totalbredd  

 

För gator med motorfordon och om angöring ska tillskapas är 12-meterslastbil, LBn, 

dimensionerande motorfordon. På Örsvängen förväntas bussar trafikera regelbundet varför 

körbanan bör vara 7 meter bred. Det skiljer sig något från Trafikförvaltningens riktlinjer som 

säger 7,5 meter. Avsteget grundas i att prioritering av gående och cyklister bedöms behöva 

vara stort. Det bör ändå vara möjligt att framföra busstrafik på ett bra sätt då gatan är relativt 

rak och hastighetsbegränsningen är 30 km/tim. På kvartersgatorna förväntas framförallt 

personbil köra men också leveransfordon samt sopbilar. Körbanan på kvartersgatorna bör 

därför i enligt med teknisk handbok vara 5,5 meter och med det breddmåttet bedöms också 

cykel kunna färdas i blandtrafik. 

Där längsgående parkering och angöring tillskapas bör de vara 2,25 meter breda. Bredden 

kan dock öka till 2,5 meter i de fall en lastplats anläggs och många lastbilar förväntas angöra 

platsen. Mellan gång- och cykelbana och körbana/angöringsfält/längsgående parkeringsplats 

behöver en skyddszon om 1 meter anläggas. Detta för att säkerställa att skyltar och belysning 

ryms samt att fordonsdörrar inte slår upp i gång- och cykelbanan. 
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4.3. Särskilda detaljlösningar 

Förskola 

I illustrationsplanen för planområdet används samma in-/utfart till förskolan och idrottshall. 

Platsen behöver utformas omsorgsfullt då ändamålen för dessa två verksamheter är mycket 

olika. 

Parkeringsplatser till förskolans anställda samt cykelparkeringar ska lösas inom förskolans 

kvartersmark. I förskolans närhet, lastplats för varuleveranser, korttidsparkering för 

besökare samt hämta/lämna-platser. Eftersom förskolan ligger utmed Örsvängen behöver 

dessa funktioner placeras närmast korsning mellan kvartersgatan och Örsvängen. Då 

varuleveranser med större fordon ska lämna området bör gatuutformningen tydliggöra att de 

ska vända vid idrottshallens yta för upplag, nordost om idrottshallen. Varuleveranser får inte 

backvända då det är en trafikfarlig trafiksituation, framförallt vid förskolan. 

Med hänsyn till att det är många funktioner som ska rymmas på en begränsad plats är det av 

stor vikt att sträva mot samnyttjande av ytor mellan idrottshall och förskola. I 

detaljplaneringen behöver detta studeras närmare. För att kunna rymma önskvärda 

funktioner behöver vissa funktioner placeras på andra sidan av kvartersgatan sett från 

förskolan. Eftersom det är en förskola förväntas föräldrar gå tillsammans med sina barn 

mellan bil och förskolan. För att skapa en trygg och säker plats behöver sikten vara god både 

mot idrottshall och Örsvängen. 

Korsningen mellan kvartersgata och Örsvängen samt kvartersgatan behöver dimensioneras 

utifrån att buss/lastbil kan mötas samt planeras för hastighetsäkrade genomgående 

cykelbanor. I detaljplaneringen när förskolans entré samt korsningen studeras närmare kan 

ett övergångställe över kvartersgatan övervägas. 
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Pumpstation utmed Sjövägen 

Föreslagen placering av en pumpstation utmed Sjövägen innebär att en vändyta behöver 

tillskapas för de fordon som behöver angöra platsen. För att säkerställa att inte ytan används 

till annat än angöring till pumpstationen så kan infarten från Sjövägen utrustas med en fällbar 

bom. För att upprätthålla trafiksäkerheten på Sjövägen bör ett svängfält anläggas där 

fordonet kan stå och fälla upp bommen utan att påverka trafiken på Sjövägen. 

Vändplatsens storlek avgörs om fordon ska kunna vända utan att behöva backa eller om 

backning tillåts. Huvudalternativet bör vara att backvändning inte ska behövas varför 

vändplats utformas med måtten enligt typ 5 i Figur 4-10. 

 

Figur 4-10. Typutformning av vändplatser för 10-meterslastbil. Källa: Vägar och gators utformning, VGU. 
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4.4. Alternativt gatunät vid ny rackethall 

Om inte föreslagen gatukoppling mellan bostäderna och rackethall i nordöstra delen av 

planområdet och Sjövägen går att få till stånd behövs en alternativ lösning. Frågeställningen 

har uppkommit utifrån en farhåga att exploateringen genererar biltrafik som belastar Solnas 

kommunala gatunät. Bedömt dygnsflöde av bilar som exploatering av nya bostäder och 

rackethall förväntas ge upphov till cirka 100 fordon2. Under maxtimmen kan ett förväntat 

bilflöde vara i storleksordningen 10 bilar, plus minus 5 stycken. Med hänsyn till att Sjövägen 

är enkelriktad mot norr förväntas de alstrade bilar från planområdet framför allt trafikera till 

och från Enköpingsvägen. 

Anslutningen till Sjövägen är det bästa alternativet då den kopplar till cykelnätet, ansluter 

till befintliga motoriserade stråk. I bilaga 2 beskrivs skäl till varför några alternativa 

lösningar inte är genomförbara. 

 
2 Mer om trafikalstring återfinns i kapitel 5. 
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5. Trafikalstring och färdmedelsfördelning 

Trafikalstring för verksamheter och tillkommande bostäder3 tas fram för att räkna fram 

antalet resor som förväntas genereras och attrahera till ett område baserat på 

markanvändningen. Skattningen bygger på framtaget strukturförslag på 

exploateringsscenarierna i granskningshandling av Mandaworks daterad 2022-03-11. 

Med hänsyn till det planeringsläget som trafikutredningen har tagits fram, planprogram, 

finns det fortsatt relativt många okända parametrar. Det gör att trafikalstring och 

färdmedelsfördelning lutar sig mot dagens användande för att erhålla en rimlighet i 

flödesstorlekar etc. Sundbyberg bör dock i fortsatta planeringsarbetet djupdyka i dessa frågor 

för idrottsverksamheter i syfte att skapa en tydlig målstyrning kring resande och mobilitet 

för området. 

För att erhålla antal resor per dygn och färdmedelsfördelning för bostäder används 

Trafikverkets programverktyg Trafikalstringsverktyg. Indata till skattningen utgörs av; typ 

av markanvändning och omfattning i form av BTA samt uppgifter om områdets tillgång och 

förutsättningar för kollektivtrafik, gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik och Mobility 

Management (MM). Resultatet från verktyget är bedömd färdmedelsfördelning, antal resor 

per färdmedel under ett dygn samt skattning av genererad årsdygnstrafik (ÅDT). 

Skattning av trafikalstringen från förskolan har genomförts framförallt genom manuella 

beräkningar. Antalet förskoleelever och färdmedelsfördelning har dock beräknats med hjälp 

av Trafikalstringsverktyget. Trafikalstringen har sedan beräknats genom att addera 

antaganden för bland annat antal anställda och antal barngrupper. Se bilaga ”Antaganden för 

trafikalstring” för antaganden. 

Gällande idrottsverksamheternas generering av resor är osäkerheterna i 

Trafikalstringsverktygets beräkningsmodeller relativt stora vilket medför att en manuell 

beräkning istället har genomförts. Antaganden i de manuella beräkningarna har sin grund i 

intervjuer med idrottsverksamheter och erfarenheter från tidigare uppdrag, se bilaga 

”Antaganden för trafikalstring” för antaganden och beräkningssteg. Resultatet från 

skattningen är bedömd färdmedelsfördelning, antal resor per färdmedel och 

parkeringsefterfrågan under en timme då antalet besökare till verksamheterna bedöms vara 

som störst. Bedömningen av ett dygns resor har inte genomförts då osäkerheterna är allt för 

stora. 

  

 
3 Utbyggnation av bostäder, verksamheter och service är i dagsläget inte klarlagt varför beräkningar 

av trafikalstring och färdmedelsfördelning utgår från att det enbart är bostäder som byggs då de har 

högst p-tal. 
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5.1. Färdmedelsfördelning 

Bedömning av färdmedelsfördelningar har utgått dels från Trafikalstringsverktyget men 

också gentemot Sundbybergs målsättning kring färdmedelsandelar. Eftersom föreliggande 

utredning avhandlar specifika resandetyper och ärenden kan därför en enskild 

färdmedelsandel skilja sig mot kommunens målsättningar, åt båda hållen.  

Bostäder och förskola 

Utifrån indata som beskrivs ovan erhålls en bedömd färdmedelsfördelning för tillkommande 

bostäder och förskola med hjälp av Trafikalstringsverktyget, se Tabell 5-1. 

Tabell 5-1. Bedömd färdmedelsfördelning för bostäder och förskola 

Färdmedelsfördelning bostäder och förskola 

  Bil Kollektivtrafik Cykel Gång 

Bostäder 14% 35% 11% 40% 

Förskola 22% 24% 15% 39% 

-personal 25% 25% 15% 35% 

-elever 13% 20% 15% 52% 

 

Idrottsverksamheter 

Antagen färdmedelsfördelning, se Tabell 5-2, för idrottsverksamheterna bygger på intervjuer 

och erfarenheter från tidigare uppdrag. Färdmedelsfördelningen har också validerats mot 

bedömd parkeringsefterfrågan idag. Eftersom flertalet av dagens verksamheter fortsatt 

kommer finnas kvar inom området, antingen på samma plats som idag eller på ny plats, 

bedöms dagens resandemönster och antal besökare vara lämpligt att utgå från också i och 

med planprogrammets genomförande. 

Tabell 5-2. Bedömd färdmedelsfördelning för besökare och personal på idrottsanläggningarna som 

föreslås i planprogrammet. 

Färdmedelsfördelning aktiva och personal 

 Bil Kollektivtrafik Cykel Gång 

Rackethall inkl. padelbanor 65% 15% 10% 10% 

Fotbollsplan 7v7 60% 20% 10% 10% 

Fotbollsplan 9v9 60% 20% 10% 10% 

Fotbollsplan 11v11 40% 20% 30% 10% 

Idrottshallen 70% 20% 5% 5% 

Personal 50% 30% 15% 5% 
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5.2. Trafikalstring i minimiscenario 

I minimiscenariot ändras markanvändningen något där basebollplan ersätts av idrottshall och 

fler fotbollsplaner. Därtill adderas påbyggnad av befintliga flerbostadshus inom 

bostadsrättsföreningarna Hästhoven 2 och Blåelden till planprogrammets exploatering. 

För idrottsverksamheterna utgår beräkningen av antalet personer som reser med olika 

färdmedel dels från bedömd färdmedelsfördelning, dels hur många personer som bedöms 

vara på idrottsanläggningarna samtidigt under en maxtimme. Maxtimmen förväntas vara 

likvärdig mellan klockan 17.00-20.00. Rackethallen är den största idrottsverksamheten sett 

till antal besökare under maxtimmen och bedömningen är att också flest bilrörelser genereras 

därifrån, se Tabell 5-3. 

Tabell 5-3. Trafikalstring för respektive idrottsverksamhet under en maxtimme (17-20) i 

minimiscenariot. 

Markanvändning  Antal resor under maxtimmen 

 Totalt Bil Kollektivtrafik Cykel Gång 

Rackethall inkl. paddelbanor 108 70 17 11 11 

Fotbollsplan 7v7 18 11 4 2 2 

Fotbollsplan 9v9 22 13 4 2 2 

2 st fotbollsplaner 11v11 58 23 12 17 6 

Idrottshallen 81 57 16 4 4 

Personal 5 2 1 1 1 

Totalt 292 176 54 37 26 

 

Trafikalstringen för bostäder som är framtaget med hjälp av Trafikalstringsverktyget avser 

antal resor per dygn. Enligt genomförd trafikprognos för Sundbyberg från 2018 utgör 

maxtimmen 6% av framtida dygnsflöde vilket skulle betyda att enbart några få bilar som 

genereras av påbyggnaderna på befintliga flerfamiljshus trafikerar Örsvängen under 

maxtimmen. I Tabell 5-4 redovisas bedömt dygnsflöde. Den bedömda tillkommande 

årsdygnstrafiken (ÅDT) som denna trafikalstring av bilresor ger är cirka 20 fordon/dygn. 

Tabell 5-4. Trafikalstring för dygnstrafik avseende påbyggnad av bostäder på befintliga flerfamiljshus i 

minimiscenariot. 

Markanvändning  Tillkommande antal resor per dygn 

 BTA/Antal lgh Bil Kollektivtrafik Cykel Gång 

Bostäder, påbyggnad befintliga hus 4200/42 29 75 24 88 
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5.3. Trafikalstring i mediumscenario 

I mediumscenariot utökas markanvändningen jämfört med minimiscenariot genom flertalet 

bostäder och en förskola. Idrottsanläggningarna är dock desamma som i minimiscenariot. 

Förskolan i mediumscenariot planeras för 101 barn då kommunens fördelningsnyckel säger 

att per 100 nya bostäder ska det tillskapas 25 förskoleplatser. Uppskattningsvis tillkommer 

11 anställda som också är på plats. I Tabell 5-5 redovisas bedömt dygnsflöde för 

tillkommande exploatering i mediumscenariot. Den bedömda tillkommande 

årsdygnstrafiken (ÅDT) som denna trafikalstring av bilresor ger är cirka 185 fordon/dygn. 

Tabell 5-5. Trafikalstring för dygnstrafik avseende nybyggnad av bostäder i mediumscenariot. 

Markanvändning  Tillkommande antal resor per dygn 

 BTA/Antal lgh/antal barn Bil Kollektivtrafik Cykel Gång 
Bostäder, nybyggnad 
mediumscenario 36000/360 250 645 208 756 

Förskola      

-anställda 12 3 3 2 4 

-elever 101 13 20 15 53 

Totalt  266 668 225 813 

 

Den totala ökningen av dygnstrafiken för bostads- och förskoleetableringen jämfört med 

flödena idag beräknas uppgå till drygt 200 fordon/dygn. Till det kommer den ökade trafiken 

från idrottsverksamheterna. 
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5.4. Trafikalstring i maximiscenario 

I maximiscenariot utökas markanvändningen jämfört med mediumscenariot genom flertalet 

bostäder, ny rackethall och ett mobilitetshus. Idrottsanläggningarna i övrigt är desamma som 

i mediumscenariot. Den nya rackethallen antas i denna trafikutredning generera samma 

mängd resor totalt och per färdmedel. I takt med att respektive ny idrottsanläggning 

utvecklas i planeringsprocessen behöver också trafikalstring och parkeringsefterfrågan 

utvecklas. 

I Tabell 5-6 redovisas bedömt dygnsflöde för tillkommande exploatering av bostäder i 

maximiscenariot. Den bedömda tillkommande årsdygnstrafiken (ÅDT) som denna 

trafikalstring av bilresor ger är cirka 200 fordon/dygn. 

Tabell 5-6. Trafikalstring för dygnstrafik avseende nybyggnad av bostäder i maximiscenariot. 

Markanvändning  Tillkommande antal resor per dygn 

 BTA/Antal lgh/antal barn Bil Kollektivtrafik Cykel Gång 
Bostäder, nybyggnad 
scenario maximi 38000/380 265 682 219 797 

Förskola      

-anställda 11 3 3 2 4 

-elever 95 12 19 14 49 

Totalt  265 667 224 809 
 

Den totala ökningen av dygnstrafiken för bostads- och förskoleetableringen jämfört med 

flödena idag beräknas uppgå till cirka 400 fordon/dygn. Till det kommer den ökade 

trafiken från idrottsverksamheterna. 
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6. Parkering och mobilitet 

I detta kapitel redovisas vilka parkeringstal för bil och cykel som föreslås användas i 

planområdet, hantering av befintliga parkeringsplatser, efterfrågan på parkering i respektive 

scenario samt hur mobilitetsåtgärder kan hanteras kopplat till utbyggnadsscenarierna. 

Beräkningar och resonemang utgår från Sundbybergs mobilitetsprogram och 

mobilitetsnorm. 

6.1. Parkeringstal för cykel 

Parkeringstalen för cykel avseende bostäder är hämtade från kommunens mobilitetsnorm 

och är inte flexibla utan är låsta till hur stora lägenheterna blir. I Sverige är den vanligaste 

lägenhetsstorleken 2 rum och kök. Eftersom lägenhetsstorlekar definieras i senare 

planerings-/projekteringsskeden beräknas parkeringsefterfrågan för cykel i 

trafikutredningen utifrån en nyproducerad genomsnittslägenhet i Sverige. Parkeringstalen 

per lägenhet för boende och besökare i flerbostadshus är 

 1,5 platser för 1 ROK 

 2 platser för 2 ROK 

 3 platser för 3 ROK 

 4 platser för 4 ROK 

 5 platser för 5 ROK 

Avseende förskola ska 0,5 cykelparkeringsplatser per anställd tillskapas. Därtill ska 

utrymme för uppställning av barnvagnar finnas i anslutning till förskolan. 

För idrottsanläggningarna är bedömd färdmedelsfördelning och antal resor med cykel en bra 

utgångspunkt i skattningen av hur många cykelparkeringsplatser som behövs. 

6.2. Parkeringstal för bil 

Parkeringstalen för bil avseende flerbostadshus i Sundbybergs mobilitetsnorm är flexibla där 

val av nivå baseras på ett antal faktorer. Med hänsyn till planområdets läge i kommunen, 

potential kring samnyttjande av parkering och mobilitetstjänster samt tillgång till 

kollektivtrafik bedöms nivå 4 för bostäder i Sundbybergs stads mobilitetsnorm vara lämplig. 

Vald nivå fastställs dock i senare skeden, bland annat när tillgången till kollektivtrafik är 

fastslagen. Nivå 4 innebär att parkeringstalen per lägenhet för boende ligger på 

 0,2 för små lägenheter (upp till och med 45 kvm) 

 0,25 för mellanlägenheter (45-70 kvm) 

 0,3 för stora lägenheter (över 70 kvm) 

 0,05 för besökare 

 Utöver ovanstående tillkommer parkeringsplatser för bilpool. 
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De mobilitetsåtgärder som behöver införas är i stora drag grundläggande mobilitetsåtgärder, 

bilpool, SL-kort och cykelpool. 

Storleken på lägenheter kommer att definieras vidare i detaljplanering varför 

trafikutredningen utgår från att alla lägenheter är 100 kvm stora. 

Parkeringstal för bil avseende förskola och idrottsverksamheter fastställs genom särskild 

utredning. I föreliggande trafikutredning används Göteborgs stads parkeringstal avseende 

förskola medan antalet parkeringsplatser för idrottsverksamheterna bedöms utifrån 

uppskattning av dagens behov. Parkeringsefterfrågan för respektive idrottsverksamhet och 

förskola bör dock studeras närmare vidare i detaljplaneringen. 

De parkeringstal för bil som används avseende förskola är: 

 0,5 för anställda per klass/grupp 

 0,6 för korttidsparkering per klass/grupp 

Parkeringsefterfrågan för idrottsverksamheterna utgår från en bedömning av hur många 

besökare som befinner på anläggningarna samtidigt under en maxtimme, samåkningsfaktor 

på 1,7 samt en bedömd färdmedelsfördelning. För att inte överskatta efterfrågan på 

bilparkeringsplatser bygger sammanställningen på en hel maxtimma, det vill säga de byten 

som gör under en maxtimme räknas inte som enskilda parkeringsbehov utan en 

parkeringsplats samnyttjas av både bilar som lämnar och kommer till området. 

Efterfrågan på bilparkering är inte fast utan är beroende av en rad olika faktorer såsom 

tillgången till parkering, avstånd till parkering och kostnad för parkering. Reglering (tid och 

kostnad) av parkering och därmed hur parkering kan och bör användas som styrmedel 

behöver studeras närmare i detaljplaneskedet. 

Under maxtimmen bedöms efterfrågan på bilparkering idag uppgå till cirka 65 

parkeringsplatser, det vill säga en beläggning på knappt 80%. Bilparkeringsefterfrågan för 

respektive idrottsverksamhet sammanställs i Tabell 6-1. 

Tabell 6-1. Bedömd efterfrågan på bilparkering för idrottsverksamheter. 

Idrottsverksamhet Bedömd parkeringsefterfrågan under maxtimmen 

Rackethall inkl. paddelbanor 42 

Fotbollsplan 7v7 7 

Fotbollsplan 9v9 8 

2 st fotbollsplaner 11v11 14 

Idrottshallen 34 

Personal 3 

Totalt 108 
 

Parkeringsplatserna för bostäder och förskola ska i första hand lösas inom kvartersmark men 

kan också lösas i form av parkeringsköp. Också angöring och parkeringsplats för 

rörelsehindrade till fastigheter ska i första hand lösas inom kvartersmark. 
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6.3. Befintliga bostäder 

Bostadsrättsföreningarna Hästhoven 2 och Blåelden som angränsar till planområdet har idag 

servitut och rätt att använda fastigheterna Sundbyberg 2:62 respektive Sundbyberg 2:64 för 

parkeringsändamål. Eftersom dessa fastigheter planeras få ändrad markanvändning kommer 

parkeringsplatserna att behöva ersättas. En fördjupad utredning behövs för att klargöra hur 

parkeringsplatserna används idag för att kunna bedöma i vilken omfattning de ska ersättas.  

Nedanstående sammanställning av parkeringsefterfrågan utgår från att dessa befintliga 

platser ska ersättas 1:1. Dock bör utbudet av bilparkeringsplatser för befintliga bostäder som 

angränsar till planområdet homogeniseras med den nya bebyggelsens bilparkeringsutbud. 

Parkeringstalet behöver vara skäligt där nivån behöver studeras närmare för att belysa 

konsekvenser för enskilda och de allmänna intressena. De befintliga bostäderna bör i 

möjligaste mån ges tillgång till de mobilitetsåtgärder som föreslås för området och den nya 

bebyggelsen. 
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6.4. Parkeringsefterfrågan i minimiscenariot 

I minimiscenariot uppgår efterfrågan av nya cykelparkeringsplatser till cirka 120 st. Utbudet 

av bilparkeringsplatser till cirka 550, varav 168 är förhyrda sedan tidigare, medan bedömt 

parkeringsefterfrågan uppgår till cirka 290, varav 184 är kopplade till befintliga 

flerbostadshus samt påbyggnad på dessa. I Figur 6-1 illustreras parkeringsefterfrågan och 

utbud i minimiscenariot. 

 

Figur 6-1. Utbud och behov av bilparkeringsplatser i minimiscenariot. Blå ytor: Tillgängliga 

parkeringsplatser. Orangea ytor: Bedömd parkeringsefterfrågan. 

I minimiscenariot är parkeringsefterfrågan lägre jämfört med antalet möjliga 

parkeringsplatser inom området, cirka 180 platser, vilket visar på framtunga investeringar 

sett till parkeringsplatser. Genom att tillhandahålla ett avvägt antal parkeringsplatser i 

respektive scenario minskar risken att etablera en oönskad storlek på bilinnehav och 

bilanvändning. Det kan säkerställas genom att kantstensparkering inte möjliggörs eller ytan 

för parkeringsplatsöverskottet tillfälligt används till annat ändamål tills 

parkeringsefterfrågan ökar i kommande utbyggnadsscenarier. Det tillfälliga ändamålet bör 

dock inte medföra stora omkostnader när ytor behöver ställas om till parkeringsyta. 
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6.5. Parkeringsefterfrågan i mediumscenario 

I mediumscenariot uppgår efterfrågan av nya cykelparkeringsplatser till cirka 725 st. 

Utbudet av bilparkeringsplatser till drygt 390, varav 92 är förhyrda sedan tidigare, medan 

bedömt parkeringsefterfrågan uppgår till cirka 4404, varav 184 är kopplade till befintliga 

flerbostadshus samt påbyggnad på dessa. För att hantera det beräknade nettoefterfrågan på 

cirka 50 parkeringsplatser i mediumscenariot kan erbjudande om mobilitetsåtgärder för 

befintligt bostadsbestånd vara ett sätt att minska efterfrågan på parkering inom området. I 

annat fall kan tillfälliga parkeringsplatser öster om rackethallen anläggas. I Figur 6-2 

illustreras parkeringsefterfrågan och utbud i mediumscenariot. 

 

Figur 6-2. Utbud och behov av bilparkeringsplatser i mediumscenariot. Blå ytor: Tillgängliga 

parkeringsplatser. Orangea ytor: Bedömd parkeringsefterfrågan. 

 
4 Nya Örskolan behöver 11 bilparkeringsplatser samt plats för hämtning/lämning utmed Örsvängen. 
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6.6. Parkeringsefterfrågan i maximiscenario 

I maximiscenariot uppgår efterfrågan av nya cykelparkeringsplatser till cirka 770 st. Utbudet 

av bilparkeringsplatser till cirka 780 medan bedömt parkeringsefterfrågan uppgår till cirka 

5805, varav 184 är kopplade till befintliga flerbostadshus samt påbyggnad på dessa. Därmed 

är det cirka 200 platser för mycket i skisserna. För att få balans i utbud och behov av 

bilparkeringsplatser förordas att de boendes platser samlas i parkeringsgarage under 

idrottshall och i mobilitetshus. Det är av stor vikt att utbudet av parkeringslösningar inte 

överstiger parkeringsefterfrågan då det kan leda till oönskat mycket biltrafik. Samtidigt kan 

mobilitetshuset förmodligen minskas till förmån för annan användning. I Figur 6-3 

illustreras parkeringsefterfrågan och utbud i maximiscenariot. 

 

Figur 6-3. Utbud och behov av bilparkeringsplatser i maximiscenariot. Blå ytor: Tillgängliga 

parkeringsplatser. Orangea ytor: Bedömd parkeringsefterfrågan. 

  

 
5 Nya Örskolan (från mediumscenariot) behöver 11 bilparkeringsplatser samt plats för 

hämtning/lämning utmed Örsvängen. 
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6.7. Mobilitetsåtgärder 

De mobilitetsåtgärder som nivå 4 för parkeringstal i mobilitetsnormen kräver och som är 

relevanta för planprogrammet är 

 Cykelfaciliteter 

 Laddning av elfordon 

 Bilpool 

 Information 

 SL-kort 

 Cykelpool 

Införande av mobilitetstjänster är tingat till bostäder enligt mobilitetsnormen men behovet 

av att nyttja vissa tjänster bedöms dock finnas redan innan dess. I Tabell 6-2 listas vilka 

mobilitetsåtgärder som bedöms särskilt viktiga att först etablera i respektive 

utbyggnadsscenario. 

Tabell 6-2. Förslag på när införande av olika mobilitetsåtgärder kopplat till respektive 

utbyggnadsscenario 

Minimiscenario Mediumscenario Maximiscenario 

Information Cykelfaciliteter Servicehub 

Öppen bilpool SL-kort -t.ex. leveransskåp och återbruksrum 

Laddning av elfordon Information  

 Cykelpool  
 

Bilpoolen bör vara öppen, det vill säga öppen även för personer som inte bor inom 

planområdet. Genom att införa den öppna bilpoolen i minimiscenariot tillgängliggör man 

tjänsten för befintliga bostäder och idrottsverksamheter i tidigt skede. Under ishallen finns 

möjlighet att tidigt etablera mobilitetslösningar och efter hand samla dem till en viktig nod 

som kompletterar mobilitetshuset. 

Laddplatser för elfordon kan av olika anledningar vara svårt att införa i befintligt 

bostadsbestånd. Därav finns det skäl att studera möjligheten att etablera tjänsten tidigt i 

utbyggnadsfasen så att även denna tjänst kan nyttjas av befintligt bostadsbestånd. 

För erhålla hög nyttjandegrad av mobilitetsåtgärder är det viktigt att de implementeras på 

rätt plats. De åtgärder som bedöms som särskilt viktiga att de finns nära på kvartersnivå är 

cykelfaciliteter, cykelpool och servicehub. Bilpool och möjlighet till laddning av elfordon 

bör däremot centraliseras. Syftet med denna uppdelning är att generellt skapa länge 

gångavstånd till personbilar och bilpool och därmed öka attraktiviteten för alternativa 

trafikslag så som gång, cykel och kollektivtrafik. 
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6.8. Kantstensparkering 

Parkeringsefterfrågan har jämförts med skisserat parkeringsutbud för respektive scenario. I 

takt med att skisserna utvecklas under planeringsprocessen kan de anpassas till 

parkeringsefterfrågan. Kantstensparkering behöver användas mer varsamhet i skisserna och 

hela systemperspektivet då mycket kantstensparkering ger intryck av en biltät stadsdel.  

Kantstensparkering bör därför begränsas och vara i så liten omfattning som möjligt för att få 

området, som ska ha låga parkeringstal, att också ge sken av det och inte domineras av 

kantstensparkering. 
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Bilaga 1. Antaganden för trafikalstring 

 

Input Rackethall         

Besökare/dag  450 Enligt tennisklubbens kansli 

Besökare/timme 90 antagande att 1/5 av dagens besök sker under en timme (rusningstid) 

Personal  10 fast anställd 

Idrottare/per bana 4 personer 

Input Fotboll Lilla 9x9         

Idrottare 16 Antagande om träning yngre fotbollslag 

Tränare 2  

Besökare 4 25% av de som idrottar (föräldrar, syskon osv) 

Input Fotboll Stor 11v11       
Idrottare 20 Antagande om träning yngre fotbollslag, och uppdelad plan 

Tränare 4  

Besökare 5 25% av de som idrottar (föräldrar, syskon osv) 

Idrottshall med 2 isytor        

Idrottare 2 banor 60 30 per bana, baserat på storlek på hockeylag juniorer 

Tränare 6 baserat på information om antal tränare till lag mindre barn  

Personal 1 fast anställd 

Besökare 15 25% av de som idrottar (föräldrar, syskon osv) 

Input Paddelbanor        

Idrottare/ per bana 4  

Antal banor 4  

Personal 1 fast anställd 

Besökare 2 10% av de som idrottar (antas mindre då det är annan typ av träning) 

Samåkningsfaktor, bil   

Personer/bil 1,7  

Nya bostäder   

BTA/lgh 100 Används vanligtvis i tidiga planeringsskeden. 

Ny förskola   

BTA/barn 16 Fördelning enligt Trafikalstringsverktyget 

Barn/anställd 9 Antal barn per heltidsanställd 

Barn/grupp 16 Antagande från statistik över kommunala förskolor i Sundbyberg 

Barn/bil 1,1 Antagande att var tionde bil lämnar 2 barn 
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Bilaga 2. Alternativa lösningar för gatunät 

Alternativa gatunät i planområdets nordöstra del har studerats utifrån perspektivet att 

Sjövägen kanske inte kan anslutas till. Alternativa kopplingar illustreras med schematiska 

stråk i Figur 6-4 

Den heldragna röda linjen illustrerar alternativet via Råsta gård och bussdepå. Vägen 

behöver kunna trafikeras av lastbil (LBn) och buss (Bb)6 med hänsyn till varuleveranser och 

bussar till rackethallen. Parallellt med gatan bör också en gång- och cykelbana anläggas då 

kopplingen får en större betydelse än vad den har idag. Breddmått för gatusektionen mellan 

Råsta gård och infarten till bussdepån bör vara samma som Örsvängen medan typsektionen 

mellan Råsta gård och rackethallen kan hanteras som kvartersgata enligt ovan beskrivningar. 

Gatan kan inte kopplas till Sjövägen utan behöver avslutas med en vändplats för att inte 

skapa förutsättningar till smittrafik genom området. 

 

Figur 6-4. Föreslagen sträckning av ny koppling till Enköpingsvägen som en alternativ lösning till 

planprogrammets föreslagna lösning. 

 
6 LBn: Lastbil, 12m. Bb: Boggiebuss, 15m 
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En potentiell koppling mellan området och Ursviksvägen (gul pil) bedöms inte lämplig då 

gata behöver dras norr om Råsta gård, för att inte gå genom våtmarken, vilket bör vara en 

svår topografisk utmaning. De nya punkthusen mot Ursviksvägen samt gång- och cykelstråk 

norr om dem ger att det är mycket få ytor, om ens någon, som kan tillgängliggöras. 

Alternativet att anlägga en gata rakt genom området ner till Örsvängen (grön pil) är 

problematisk då den går rakt genom våtmarksområdet och rekreationsområdet. En sådan 

dragning skulle skära av de rekreativa och mjuka värdena i området och höja bilens prioritet 

i planprogrammet. Utmed ishallen skulle det inte vara lämpligt med en gata då människor i 

relativt stor utsträckning rör sig fritt på sådana platser. 

Genom att bygga en parallellgata till Sjövägen mellan rackethallen och Örsvängen vid 

busskoppling kan norra området kopplas till gatunätet. Alternativet bedöms inte vara 

relevant som lösning då den ger en mycket stor omväg samt att infrastrukturen skulle skära 

av viktiga gång- och cykelkopplingar samt att en ny bro över Madenbäcken behövs. 


