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Konkurrensen om kapaciteten i gatunätet kommer att vara hög och olika trafikslags 
framkomlighetsanspråk kommer att stå i konkurrens med varandra. Därför är det 
viktigt att identifiera målkonflikter och att arbeta vidare med hur de ska prioriteras.

Realiserandet av Sundbybergs stads mobilitetsprogram, både inom planområdet 
och i resten av kommunen, är en viktig framgångsfaktor för att nå målen om hållbart 
resande. 

Tidslinje
Vintern 2016 - våren 2017

Arbetet med denna förstudie påbörjades under vintern 2016 och större delen av 
arbetet genomfördes under våren 2017 då bland annat  meso-analyser för biltrafik 
och en inledande kollektivstudie genomfördes.

Sommaren 2017

Den inledande kollektivtrafikanalysen i förstudien konstaterade att det skulle 
vara intressant att utreda möjligheterna att kollektivtrafikförsörja det nya området 
med tunnelbana. Därför påbörjades en separat utredning av olika tänkbara 
kollektivtrafiklösningar för området som en fortsättning på förstudien under 
sommaren. Under sommaren togs även gång- och cykelprognoser fram för 
området.

Hösten 2017

Under hösten 2017 har kompletteringar av mesoanalyser och gång- och 
cykelprognoser genomförts parallellt med att den separata kollektivtrafikutredningen 
fortsatt. Resultaten från kollektivtrafikutredningen redovisas i en separat rapport.

Sammanfattning
Sammanfattning

Denna förstudie är en del i stadens arbete med att utreda hur området kring 
Enköpingsvägen kan utvecklas till ny tät stadsbebyggelse när den tidigare 
motorvägen omvandlas till stadsgata. Arbetet omfattar två stadsbyggnadsscenarier: 
Grön och Skön. Båda scenarierna innehåller omfattande exploatering som kommer 
att generera en stor efterfrågan på resor till och från området.

Syftet med förstudien har varit att fastslå planeringsinriktning för infrastrukturen i ett 
tidigt skede. Inom uppdraget har infrastrukturlösningar testats avseende kapacitet 
och påverkan på stadsmiljö för bägge av de två markanvändningsscenarierna Skön 
och Grön.

Utgångspunkten för arbetet har varit att arbeta utifrån projektets mål för stadsbild, 
miljö och hållbart resande vilket motsvarar en färdmedelsfördelning där 40% 
av resorna görs med kollektivtrafik, 20% till fots, 20% med cykel och 20% 
med bil. Målet för färdmedelsfördelning är stadsövergripande och återfinns i 
Mobilitetsprogram för Sundbyberg.

Den föreslagna exploateringen skapar förutsättningar för kapacitetsstark 
kollektivtrafik. I förstudien identifierades tidigt tänkbara lösningar för 
kollektivtrafikförsörjning, samt behov av fördjupad utredning. Under senare delen 
av 2017 har en kollektivtrafikutredning genomförts som uppdrag separat från 
Madendalen - förstudie trafik.

Gång- och cykeltrafik kommer att vara viktiga komponenter för att uppnå den 
önskande färdmedelsfördelningen, dels för att möjliggöra kombinationsresor och 
dels för resor hela vägen till målpunkten.

Då Enköpingsvägen utvecklas till stadsgata kommer konkurrensen om 
trafikutrymmet för personbilstrafik att öka och bilister kommer att söka andra 
rutter för att nå sina målpunkter under rusningsperioder. Denökade konkurrensen 
om utrymmet för biltrafiken kommer att behöva hanteras i många delar av 
stadsbyggnadsprojektet och det kommer därför vara viktigt att tidigt börja arbeta 
med frågor som varudistribution, mobilitetsfrågor och parkering.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.  Inledning                                                                                         5 
2. Förutsättningar      6
3. Metodik       8
4. Markanvändning      10
5. Färdmedelsfördelning      14
6. Resealstring       16
7. Riktningsfördelning      17
8. Gångtrafik        20
9. Cykeltrafik        22
10. Kollektivtrafik       24
11. Biltrafik        33
12. Sammanfattning       41



5MADENDALEN - FÖRSTUDIE TRAFIK

1. Inledning

Bakgrund och nulägesbeskrivning

Planområdet är beläget mellan Ursvik och Igelbäckens naturreservat i norr och 
Risse och Hallonbergen i söder. I de västra delarna, längs Madenvägen, finns i 
dagsläget ett mindre externhandelsområde och en tågdepå som tillhör SL servande 
den blå linjen. I den östra delen ligger kommunhuset, en del kontor och ett 
större grönområde som fungerar som länk mellan Igelbäckens naturreservat och 
Råstasjön. Genom hela planområdet skär Enköpingsvägen, till stor del på vägbank, 
och utgör en tydlig gräns mellan norr och söder. 

Enköpingsvägen, tidigare del av E18, har nedklassats från att vara statlig 
väg och utpekad som transportled för farligt gods till att bli kommunal gata. 
Enköpingsvägen sträcker sig drygt 2 kilometer genom Sundbyberg och är placerad 
i en dal, Madendalen. Runt om vägen finns i dagsläget större handelslokaler, 
en del kontor samt impedimentsytor. Parallellt med merparten av vägen rinner 
en bäck som tar hand om dagvatten från både Sundbyberg och Stockholm. 
Området utgör i dagsläget en barriär för gående och cyklister och delar på så sätt 
Sundbyberg i två delar. Nedklassningen från transportled för farligt gods innebär att 
säkerhetsavstånd mellan trafikyta för biltrafik och platser för stadigvarande vistelse 
inte längre krävs vilket öppnar upp för ny bebyggelse, parker, platsbildningar och 
stråk i området. Målsättningen med Vision Madendalen är att koppla samman norra 
och södra Sundbyberg med ett kontinuerligt offentligt rum. Området ska också 
utgöra en central punkt i kommunen med stort utbud av service och aktiviteter samt 
en blandning av nya bostäder och arbetsplatser.

Scenarier för stadsbyggande

Scenario Skön innefattar utöver tillkommande bostadsbebyggelse även omfattande 
kontorsetablering. Kontor ger en större dagbefolkning vilket i sin tur ger underlag 
för omfattande handel samt ett större antal människor i rörelse på gator och 
torg. Scenariot ger resandeströmmar både till och från området under morgon- 
såväl som eftermiddagsrusning. Scenario Skön är tätare än scenario Grön 
(exploateringstal 1,4 på områdesnivå), eftersom kontorsbebyggelse kan uppföras 
med högre hushöjder utan att vistelsekvaliteter påverkas negativt. 

Scenario Grön har samma övergripande bebyggelsestruktur som scenario 
Skön, men utgörs nära uteslutande av bostadsbebyggelse. Dagbefolkningen är 
därmed lägre och utbudet av handel mer begränsat. Resandeströmmar är relativt 
enkelriktade, med utpendling på morgonen och inpendling på eftermiddagen. 
Scenario Grön har fått sitt namn från att bostadsbebyggelse medför behov av 
soldränkta och gröna bostads-, förskole- och skolgårdar. Tätheten är därmed lägre 
än scenario Skön (exploateringstal 1,1 på områdesnivå), trots att bebyggelsen har 
samma övergripande struktur.

Mål och syfte

Förstudien är en del av beslutsunderlaget till planeringsinriktning för 
Enköpingsvägen/Madendalen som tät stadsmiljö och brygga mellan stadsdelarna 
Ursvik, Brotorp, Rissne och Hallonbergen/Ör.

Enligt Sundbybergs stads mobilitetsprogram ska så kallad målstyrd planering 
användas i syfte att öka andelen hållbart resande. ”Planering ska ha som 
utgångspunkt att öka andelen som reser till fots, med cykel eller kollektivtrafik, 
en så kallad målstyrd planering. Med andra ord är det den önskvärda framtida 
utvecklingen som avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs. Detta kan 
jämföras med en prognosstyrd planering som utgår från en uppräkning av dagens 
trafikflöden.”

Förstudien ska utgå från de två stadsbyggnadsscenarierna och analysera hur väl 
de identifierade infrastrukturlösningarna fungerar med hänsyn till kapacitet och 
vilken påverkan de har på stadsbild och markanvändning. Hur ska trafiksystemet 
tillgodose behovet av rörelse av människor och varor i området? En tillgänglig och 
effektiv trafiklösning är en förutsättning för att skapa attraktiva kontorslägen vilken i 
sin tur skapar underlag för service genom att dagbefolkningen ökar.

Förstudien görs på en översiktlig nivå i syfte att identifiera planeringsinriktningen 
för det fortsatta arbetet. Den innehåller endast en begränsad utredning av 
överflyttningseffekter mellan trafikslag vid trängsel. Olika scenarier/kapacitet för 
personbilstrafiken har testats men förstudien har inte studerat hur överflyttad trafik 
fördelar sig mellan övriga trafikslag.
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2. Förutsättningar
Styrande dokument

Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad (antaget av kommunfullmäktige 2017-12-
18)

Mobilitetsprogrammet definierar stadens arbete för att göra det tryggt, tillgängligt, 
trafiksäkert och enkelt för alla att resa hållbart och vistas i gaturummet. På så 
vis skapas förutsättningar för en levande stadsmiljö som bidrar till möten mellan 
människor. 

Policy för hållbart resande (antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19)

Sundbybergs stads arbete ska genomsyras av en strävan efter en hållbar 
stad med hållbart resande, där behovet av bilresor och transporter minskar. 
Transportsystemet ska bidra till minskad klimatpåverkan och att människors hälsa 
främjas. Denna strävan beskrivs i Sundbybergs stads policy för hållbart resande.

Klimat- och hållbarhetspolicy (Policy för hållbart resande, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-12-19).

Sundbybergs stads nuvarande övergripande mål är att vara ett ekologiskt hållbart 
samhälle. Detta innebär bland annat att förnyelsebar energi ska öka och vara 
förstahandsvalet. Staden ska planera för en stad där efterfrågan på bilresor och 
transporter minskar samt arbeta för en effektivisering av stadens egna transporter 
och minskning av dess miljöbelastning.

Målstyrd planering

Arbetsgången vid framtagandet av biltrafikprognoser i samband med nya bostads- 
och arbetsområden har traditionellt sett varit:   

-  Utföra trafikräkningar i ett antal viktiga snitt. 

-  Räkna upp trafiken med ca 2% per år till prognosåret 

-  Addera den trafik som den nya exploateringen alstrar

Nyckeltal för bilresor per bostad och dygn har tidigare varierat mellan 3 – 6 
beroende på miljö mm. För ett par år sedan började begreppet “peak-traffic” 
förekomma vilket syftade på att trafiken inte ökade i samma takt som tidigare i och 
med att vägnäten i storstadsregionerna var fullbelastade. I exploateringsprojekten 
räknades bakrundtrafiken istället upp med 0,5 % per år och alstringen kunde typiskt 
antas till 2 bilresor per bostad och dygn. 

Den senaste trenden är att kommuner och andra exploatörer börjat arbeta med så 
kallade målstyrda trafikprognoser. Utgångspunkten kan då t ex vara att utsläpp eller 
buller sätter gränsen för trafikmängderna i ett planeringsskede. Ett medel för att 
uppnå den önskade färdmedelsfördelningen är att minska biltrafikens attraktivitet 
relativt andra trafrikslag genom att begränsa dess framkomlighet i vägnätet. Det 
har till ecempel gjorts i Stockholms innerstad där bilkörfält tagits till förmån för buss 
och cykel på ett flertal gator där Ringvägen, Hornsgatan och Götgatan är några 
exempel. 

Verktyg för att nå en låg biltrafikandel kan t ex vara, låga parkeringstal, 
god kollektivtrafik, utvecklade gång och cykelvägnät eller regleringar som 
trängselavgifter. Det finns än så länge inga exakta nyckeltal för hur dessa faktorer 
påverkar biltrafikens andel. 

I Sundbybergs stads mobilitetsprogram anges en strategisk inriktning att öka 
andelen hållbara resor i kommunen och att målbilden för år 2030 är att 40% av 
kommuninvånarnas vardagsresor ska göras med kollektivtrafik, 20% till fots, 20% 
med cykel och 20% med bil.
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Figur 1: Sundbybergs stads prioritering mellan färdmedel (Mobilitetsprogram för 
Sundbybergs stad 2017)

För den nya exploateringen utmed Enköpingsvägen har trafikalstringen beräknats i 
två steg: 

 ► I ett första läge antas en biltrafikandel på 20% för de tillkommande områdena. 
Detta är ett mycket lågt antagande och kan liknas vid de nivåer som idag 
återfinns i Stockholms innerstad. 

 ► Framkomligheten i vägnätet, framförallt på Enköpingsvägen, kommer i 
praktiken att styra biltrafikalstringen för det nya området. Därför testas olika 
scenarier för antal körfält på Enköpingsvägen och utformning av korsningar 
längs vägen. Maxkapaciteten för scenarierna tas fram genom trafiksimulering. 
Slutligen justeras biltrafikprognosen utefter den faktiska kapaciteten. 

Studerade scenarier

I förstudien har olika scenarier för markanvändning och för infrastruktur studerats 
för att utgöra underlag till stadens övergripande stadsbyggnadsscenarier:  
Scenarierna har utvecklats och reviderats vid ett flertal tillfällen under projektets 
gång.

Följande tre scenarier för markanvändning och resealstring har studerats:

 ► Låg (14 500 boende och 800 arbetsplatser, avfärdat alternativ som inte ingår 
i stadsbyggnadsscenario men ändå redovisas i rapporten för jämförelse)

 ► Mid/Grön  (23 850 boende och 2 200 arbetsplatser, 
del av stadsbyggnadsscenario Grön)

 ► Hög/Skön (18 650 boende och 29 550 arbetsplatser, 
del av stadsbyggnadsscenario Skön)

För motorfordonstrafiken har tre alternativ studerats för alla tre 
markanvändningsscenarierna:

 ► Ett jämförelsealternativ där Enköpingsvägen i princip 
har dagens utformning med 2+2 körfält på sträcka samt 
vänster- och högersvängmagasin i korsningarna

 ► Ett utredningsalternativ  där Enköpingsvägen smalnas av till 1+1 
körfält för biltrafik och 1+1 körfält för kollektivtrafik på sträckorna och 
breddas upp med vänster- och högersvängmagasin i korsningarna. 

 ► Ett utredningsalternativ där Enköpingsvägen smalnas av till 1+1 
körfält för biltrafik och 1+1 körfält för kollektivtrafik på sträckorna men 
endast breddas upp med vänstersvängsmagasin i korsningarna

För kollektivtrafiken har stadsbyggnadsscenarierna Mid/Grön och Hög/Skön 
studerats med ansatsen att Grön kan försörjas med tillkommande busstrafik 
medan Skön förutsätter ny tunnelbana. Detta då marknadsanalys visar att 
bostadsbebyggelse i dagsläget ur ett genomförandeperspektiv är mer robust för 
begränsningar i framkomlighet medan kontorsmarknaden är känsligare för brister.
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3. Metodik 
I kommande kapitel redovisas antaganden och beräkningar med avseende 
på markanvändning, färdmedelsfördelning, trafiksimulering mm. För att förstå 
arbetsgången och hur de olika delutredningarna hänger ihop presenteras här en 
kort beskrivning av metodiken som använts för de olika analyserna.   

- Markanvändning – I ett första steg togs markanvändningen (dag- och 
nattbefolkningen) fram utmed stråket. Detta har utförts för den befintliga 
bebyggelsen och för ett lågt och ett högt framtida scenario. I scenario Låg (avfärdat) 
tillkommer ca 14 500 boende och 800 arbetande, i scenario Mid/Grön tillkommer 
23 850 boende och 2 200 arbetande och i scenario Skön/Hög tillkommer 18 650 
boende och 29 550 arbetande.     

- Resegenrering och nyckeltal – Beräkning av hur många resor som kommer 
att utföras i framtiden kräver förutom markanvändningen även ett antagande 
kring hur många resor som utförs per boende och arbetande. Nyckeltalen för 
resegenereringen har tagits fram genom att studera resvaneundersökningar samt 
genom att använda nyckeltal från Basprognos 2030. I projektet antas att det 
görs  2,7 resor för boende och 4,7 resor per arbetsplats och dygn. Då nyckeltalen 
multipliceras med dag- och nattbefolkning erhålls 188 000 tillkommande resor i 
scenario Mid/Grön och 287 000 tillkommande resor i scenario Hög/Skön.

- Färdmedelsfördelning – Nästa steg i arbetsgången  är att dela upp de 
tillkommande resorna i de olika trafikslagen och för detta krävs ett antagande 
kring den framtida färdmedelsfördelningen. Under projektets gång har ett flertal 
fördelningar och metoder diskuterats. Slutligen antogs fördelningen 20%-40%-20%-
20% för kollektiv-, bil-, cykel och gångtrafik vilket är samma fördelning som staden 
fattat beslut om att ha som långsiktigt mål för färdmedelsfördelning. 

En resa kan bestå av flera delresor. Det mål om färdmedelsfördelning som 
Sundbyberg antagit innefattar endast huvudresan, dvs den del av resan som 
utgör störst andel av den totala sträckan. För vissa av prognoserna genomförda 
inom förstudien har dock även delresor dock inkluderats. Inom gång- respektive 
cykelprognos beräknas även resor till och från tunnelbana och buss. Skulle denna 
andel räknas in i färdmedelsfördelningen skulle framför allt gångandelen öka.

- Riktningsfördelning – Genom att studera resvaneundersökningar går det att ta 
reda på vilka pendlingsmönster boende och arbetande i Sundbybergs stad har. 
T ex sker ca 20 % av arbetsresorna inom kommunen och ca 40 % söder ut mot 
Stockholms innerstad plus söderort. Riktningsfördelningen ger en uppfattning av 
antal tillkommande kollektivtrafikresor mellan t ex Sundbyberg och Stockholms 
innerstad plus söderort. 
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- Gångtrafik – Den tillkommande gångtrafiken har beräknats till att ligga mellan 38 
000 och 57 000 per dygn. Detta utgör dock bara huvudresor. Ett stort antal delresor 
tillkommer, t ex då man går till och från hållplatser och stationer (se kapitel 8).

- Cykeltrafik –  Den tillkommande cykeltrafiken har beräknats till att ligga mellan 38 
000 och 57 000 per dygn. Även för cykeltrafiken tillkommer delresor.

- Kollektivtrafik – med en färdmedelsandel på 40% alstras mellan 75 000 och 
114 000 kollektivtrafikresor per dygn för Mid/Grön och Hög/Skön och med 
riktningsfördelningarna finns även kunskap om vilka målpunkter resenärerna 
har. Inom ramen för detta projekt görs inga simuleringar med avseende på 
kollektivtrafik. Resonemang förs kring hur kollektivtrafikens servicenivå kan höjas 
utmed Enköpingsvägen genom strategier för stombuss, spårvagn, och tunnelbana. 
Dessutom redovisas kapaciteter för de olika trafikslagen. Potentialer och behov 
av fortsatt utredning identifieras. Se separat kollektivtrafikutredning för ytterligare 
information om kollektivtrafiken.

- Biltrafiksimulering – Enköpingsvägen har tidigare varit en del av E18. Den framtida 
gestaltningen kommer att ha karaktären stadsgata. Kapaciteten förväntas minska 
vilket påverkar genomfartstrafiken men även möjligheten för boende och arbetande 
att färdas utmed Enköpingsvägens med bil. Biltrafiken kommer förmodligen 
att delvis ”tryckas ut” på det omkringliggande vägnätet, Ulvsundavägen och 
Kymlingelänken.  

Effekterna på vägnätet har studerats med hjälp av en meso-simulering. 
Ingångsdata är den biltrafik som beräknats i de tidigare stegen.Två olika 
principutformningar av Enköpingsvägen har testats för förmiddagstrafiken 2030. De 
två scenarierna benämns utredningsalternativ 1 och 2 (UA1 och UA2) och innebär 
i båda fallen att Enköpingsvägen utformas med 1+1 körfält för biltrafik men att 
kapaciteten i korsningar skiljer sig åt. Scenarierna testat mot ett jämförelsealternativ 
(JA) med 2+2 körfält för biltrafik. I samtliga scenerierna antas hastighetsgränsen 40 
km/h gälla längs Enköpingsvägen.  
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4. Markanvändning
För att kunna göra bedömningar kring det framtida resandet krävs en uppfattning 
om den framtida markanvändningen. Var kommer folk bo och arbeta? Finns det 
andra verksamheter som genererar trafik som t ex handel? I arbetet utfördes 
inledningsvis en kartläggning av den befintliga dag- och nattbefolkningen 
utmed Enköpingsvägen. Den geografiska avgränsningen är de områden som 
har en direktkoppling mot Enköpingsvägen och infattar även områden utanför 
Sundbybergs stads kommungräns som t ex Järvastaden. 

I nästa steg utfördes en kartläggning av tillkommande bostäder och arbetsplatser 
utmed Enköpingsvägen. Prognosåret kan sägas vara en tidpunkt då exploateringen 
utmed stråket är utförd. Då planeringsarbetet med avseende på innehållet i 
områdena Madendalen och Råsta Kulle ligger i ett mycket tidigt skede har tre olika 
scenarier tagits fram, Låg(avfärdat), Mid/Grön och Hög/Skön.          

I figur 2-4 redovisas tillkommande boende och arbetande för respektive område 
utmed Enköpngsvägen. 

Följande nyckeltal har använts:

 ► BTA/lägenhet: 80 kvm
 ► Boende/lägenhet: 2,2 st
 ► BTA Kontor/anställd: 15 kvm
 ► Elever/Anställd: 7 st 
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Figur 2: markanvändning i scenario Låg (avfärdat)

Markanvändning scenario Låg (avfärdat)
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Figur 3: Markanvändning i scenrio Mid/Grön

Markanvändning scenario Mid/Grön
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Figur 4: Markanvändning i scenarion Hög/Skön

Markanvändning scenario Hög/Skön
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Figur 5: RVU Sundbybergs stad 2016

Figur 6: RVU Stockholm 2016

5. Färmedelsfördelning
För att kunna resonera kring det framtida resandet krävs ett antagande kring den 
framtida färdmedelsfördelningen. Ett flertal olika exempel har studerats, både 
från RVU:er och framtida trafikprognoser för länet. I figur 5-8 visas några av 
fördelningarna som har relevans i denna utredning. 

I figurerna avser “annat” ett transportslag utöver bil-, kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik. Det kan til lexempel vara skatebord. RVU:erna bygger på intervjuer 
med boende och ger en indikation på den faktiska fördelningen. Som exempel 
kan nämnas att bilandelen ofta är något större då distributionesresor med bil inte 
framkommer i RVU.erna. 

RVU Sundbyberg 2016

”Färdmedelsfördelningen (figur 5) i kommunen visar att kollektiva färdmedel är 
dominerande och används i 44 procent av resorna. Näst vanligast är bil som 
används i 30 procent av resorna. Vidare görs fler resor till fots, 16 procent än med 
cykel 9 procent. 

Hur man förflyttar sig är avhängigt på en rad olika faktorer. Kvinnor reser t.ex. i 
betydligt större utsträckning kollektivt än män medan männen åker mer bil. Även 
äldre och boende i villa eller radhus reser mer med bil än yngre och boende i 
lägenhet. Cykling ökar med utbildningsnivå och är vanligare bland de som bor i villa 
eller radhus samt bland de som bott på sin nuvarande adress längre än ett år. De 
områden där störst andel av resorna görs med bil är också områden med stor andel 
villor, Lilla Ursvik, Duvbo, Stora Ursvik och Brotorp. De områden där störst andel 
görs med kollektiva färdmedel Rissne och Hallonbergen.

Inte minst beror färdmedelsfördelningen på resans längd. Vid korta resor är gång 
dominerande och vid längre resor än 10 km genomförs majoriteten av alla resor 
med bil och kollektivtrafik” (Rapport RVU Sundbyberg 2016).

RVU Stockholm 2016

Fördelningen avser hela Stockholms stad. Här ingår då områden med låg bilandel 
som till exempel innerstaden men även områden med relativt hög bilandel som 
Spånga.  

RVU Sundbyberg 2016

RVU Stockholm 2016
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Figur 8: Målstyrd prognos för Sundbyberg år 2030

Figur 7: RVU Stockholms innerstad 2016

RVU Stockholms innerstad 2016

Fördelningen för innerstaden skiljer sig avsevärt mot Sundbybergs. Här sker 
resorna till stor del till fots. Bilandelen är låg på grund av trängsel och höga avgifter. 
I en tät stad minskar dessutom behovet att färdas med bil då funktioner som skola, 
förskola och butiker ofta ligger nära bostaden.  

Målstyrd prognos för Enköpingsvägen 2030 och Sundbyberg 2030

I prognosen för 2030 antas en låg bilandel, 20 % för områdena utmed 
Enköpingsvägen. Detta scenario förutsätter en mycket god kollektivtrafikförsörjning,  
mycket god servicetillgång och låg framkomlighet för biltrafiken. I och med att 
Madendalen planeras bli en tät stadsmiljö planeras även för att öka andelen gång- 
och cykelresor. Fördelningen 20%-40%-20%-20% för kollektiv-, bil-, cykel och 
gångtrafik har använts i förstudien vilket är samma fördelning som staden fattat 
beslut om att ha som långsiktigt mål för färdmedelsfördelning.

Den målstyrda prognosen har använts för att fördela de resor som alstras inom de 
tre scenarierna för markanvändning.

RVU Stockholms innerstad 2016

Målstyrd prognos för Sundbyberg 2030
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6. Resealstring  

Figur 10: Tillkommande resor och tillkommande fordon i scenarion Mid/Grön

Figur 11: Tillkommande resor och tillkommande fordon i scenarion Hög/Skön

Översiktliga beräkningar har utförts av antalet nya resor som förväntas tillkomma 
i framtiden utmed Enköpingsvägen. I beräkningarna används den målstyrda 
färdmedelsfördelningen 20-40-20-20 som diskuterats tidigare. Nyckelvärden för 
antal resor som genereras av boende och arbetande, beläggningsgrad i bilarna 
har sitt ursprung i BAS prognos 2030 (Stockholms stads prognos) och kan 
sammanfattas till: 

 ► Antal resor per boende: 2,7
 ► Antal resor per arbetande: 4,7
 ► Antal personer per bil: 1,2
 ► Andel arbetsresor (mellan hem och arbete) inom kommunen: 20% 

Ett totalt antal tillkommande resor har beräknats för scenario Låg (avfärdat), Mid/
Grön och Hög/Skön och presenteras i figurerna 9–11. 
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Figur 9: Tillkommande resor och tillkommande fordon i Scenario Låg (avfärdat)
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Figur 12: Riktningsfördelning tillkommande kollektivtrafikresor i scenario Låg (avfärdat) Figur 13: Riktningsfördelning tillkommande bilresor i scenario Låg (avfärdat)

Scenario Låg (avfärdat) 2030 
Tillkommande kollektivtrafikresor

Scenario Låg (avfärdat) 2030 
Tillkommande bilresor  
(fordon/dygn) 

Pendlingsrelationer

Uppgifter om arbetspendling finns i SCBs registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik, RAMS, som innehåller uppgifter om befolkning, bostäder 
och arbetsplatser och 2012 gjordes en studie av pendlingsrelationerna mellan 
bostäder och arbetsplatser inom ramen för SATSA II Regional cykelstrategi 
för Stockholms län (Underlag för regionalt cykelvägnät i Stockholms län. 
Pendlingsrelationer mellan bostäder och arbetsplatser, Krister Spolander 2012).

7. Riktningsfördelning  
Trafiken i den dimensionerande timmen styrs till stor del av arbetspendling. 
Framtidens arbetspendling antas i stora drag göras i samma relationer som 
idag och därför hämtas rörelsemönstren för pendlare i Sundbyberg från ovan 
nämnda rapport och tillämpas på den prognosticerade trafikalstringen för de två 
scenarierna.

De totala antalet kollektivtrafik- och bilresor har översiktligt delats upp i olika 
huvudriktningar och redovisas i figur 12-17 för respektive scenario.  
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Figur 14: Riktningsfördelning tillkommande kollektivtrafikresor i scenario Mid/Grön Figur 15: Riktningsfördelning tillkommande bilresor i scenario Mid/Grön

Scenario Mid/Grön 2030 
Tillkommande kollektivtrafikresor

Scenario Mid/Grön 2030 
Tillkommande bilresor  
(fordon/dygn) 
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Figur 16: Riktningsfördelning tillkommande kollektivtrafikresor i scenario Hög/Skön Figur 17: Riktningsfördelning tillkommande bilresor i scenario Hög/Skön

Scenario Hög/Skön 2030 
Tillkommande kollektivtrafikresor

Scenario Hög 2030 
Tillkommande bilresor  
(fordon/dygn) 
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Figur 18: Gångflöden i scenario Mid/Grön (Spacescape)

Nuläge: barriärer och topografi

De två trafiklederna Ulvsundavägen och Enköpingsvägen utgör tydliga barriärer 
för gångtrafiken. Ulvsundavägen i väst har ett antal passager över bro och genom 
tunnel men avståndet mellan dem är relativt stort. Enköpingsvägen har inom 
Sundbybergs kommun i dagsläget tre passager för oskyddade trafikanter, en bro 
mellan Rissne och västra Ursvik, en passage i plan vid Milstensvägen och en 
tunnel vid korsningen Ursviksvägen/Enköpingsvägen. Avståndet mellan dessa 
är cirka 800-1000 meter. Ursviksvägen som går från centrala Sundbyberg via 
Hallonbergen till Ursvik har ett flertal passager i plan, främst i söder och norr.

Topografin utgör också barriärer för både gång- och cykeltrafik. Höjdryggen söder 
om Enköpingsvägen är svårtillgänglig, vilket också syns i nätet av huvudvägar 
där de nord-sydliga kopplingarna är betydligt färre än de öst-västliga. Det 
nya planförslaget syftar i båda scenarierna till att ersätta barriäreffekt med ett 
kontinuerligt och lättnavigerat gatunät.

Som en del i förstudien har Spacescape genomfört analyser av täthet, gatunät, 
gång- och cykelflöden. De finns redovisade i underlagsrapporten ”Enköpingsvägen, 
Analyser av gång- och cykelflöden, täthet och funktionsblandning samt gatunät.pdf”. 
Under rubriken gångflödesprognoser redovisas analysen för de prognosticerade 
gångflödena.

Gångflödesprognoser 
Analysen visar att gatustrukturen förbättras väsentligt med de planer som är 
aktuella inom området. I scenario låg utgör Enköpingsvägen huvudstråk genom 
planområdet. I scenario mid och hög utgör istället Madenvägen (den parallella 
gatan söder om Enköpingsvägen) huvudstråk.

Analysen visar att befolkningstätheten är mycket låg längs Enköpingsvägen 
idag. Med aktuella planer ökar befolkningstätheten kraftigt och i Ursvik och 
Hallonbergen nås nivåer som motsvarar centrala Sundbyberg. I scenario 
hög motsvarar befolkningstätheten i den västra delen av planområdet den i 
Arenastaden och Stockholms innerstad.

8. Gångtrafik  

En blandad stadsmiljö är mer dynamisk och levande. Forskning har visat att en 
mångfald av funktioner påverkar transportvalet. Ju större mångfald desto mer 
benägna är människor att gå, cykla och åka kollektivt (Ewing & Cervero, Travel 
and the Built Environment, 2010). UN Habitat föreslår i sina riktlinjer för hållbar 
stadsbyggnad en fördelning av byggnadsytan där 40–60 procent är handel eller 
kontor, 30–50 procent är bostäder och runt 10 procent är offentlig service (UN 
Habitat, A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five Principles, 
2014). 

150 boende per hektar, UN Habitats gräns för hållbar täthet, motsvarar en 
områdesexploatering på omkring 1,2 (om 1 boende motsvarar 40 BTA bostadsyta 
och 50 procent av byggnadsytan utgörs av bostäder). I en stadsbebyggelse med 
offentliga platser och ett finmaskigt gatunät innebär det en tomtexploatering 
på omkring 2,2 (om 15 procent av markytan utgörs av offentliga platser och 30 
procent utgörs av gator). Inom planförslaget är tätheten på områdesnivå i scenario 
Grön 1,1 och 1,4 i scenario Skön.
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Slutsatser

Gångflödena är till stor del beroende av kollektivtrafiknoderna i området, särskilt 
tunnelbanans uppgångar. I anslutning till de befintliga tunnelbaneuppgångarna 
beräknas flödena uppgå till över 10 000 passerande per dygn

I scenario låg (avfärdat) beräknas flödena uppgå till omkring 4 000 passerande per 
dygn längs både Enköpingsvägen och Madenvägen.

I scenario mid/Grön ökar flödena till de befintliga tunnelbaneuppgångarna på grund 
av en ökad täthet. Flödena längs Enköpingsvägen och Madenvägen ökar något 
jämfört med i scenario låg, men ligger kvar på omkring 4 000 passerande per dygn. 
I scanario mid/Grön ökar dock flödena längs många av gatorna i området.

Figur 19: Gångflöden i scenario Hög/Skön (Spacescape)

I scenario hög/Skön är flödena till de befintliga tunnelbaneuppgångarna i Rissne 
och Hallonbergen mindre jämfört med scenario mid/Grön eftersom nya tunnelbana 
tillkommer inom planområdet för Madendalen. Flödena längs Enköpingsvägen och 
Madenvägen ökar dock kraftigt och beräknas uppgå till omkring 7 000 passerade 
per dygn längs Enköpingsvägen och 10 000–20 000 passerande per dygn 
längs Madenvägen. Detta beror på att andelen kontor och handel ökar markant. 
Arbetsplatser genererar fler resor per dygn än bostäder (2,7 jämfört med 2). Handel 
genererar dessutom besökare på regional nivå.
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Figur 21: Cykelflöden i scenario Mid/Grön (Spacescape)Figur 20: Regionala cykelstråk vid Enköpingsvägen

9. Cykeltrafik  
Regionala cykelstråk och arbetspendling på cykel

Enköpingsvägen och Madendalen är ett område där flera befintliga och planerade 
regionala cykelstråk möts. Den planerade bebyggelsen bör därför både ta hand om 
befintliga cykelflöden och erbjuda en robust och tydlig struktur för de cykelstråk som 
har pekats ut som viktiga av länets aktörer i Regional cykelplan för Stockholms län.

Inom ramen för SATSA II Regional cykelstrategi för Stockholms län gjordes en 
studie av pendlingsrelationerna mellan bostäder och arbetsplatser (Underlag för 
regionalt cykelvägnät i Stockholms län. Pendlingsrelationer mellan bostäder och 
arbetsplatser, Krister Spolander 2012). Den visade att för en stor del av pendlarna 
i länet är avståndet mellan hem och arbetsplats förhållandevis kort. För två 

tredjedelar av de förvärvsarbetande var det en mil eller kortare fågelvägen, vilket 
motsvarar en sträcka en genomsnittlig cyklist kan cykla på 40 minuter. Potentialen 
att öka cykelpendlingen i länet bedömdes därför vara stor.

För stadsutvecklingsprojektet Enköpingsvägens del bör förutsättningarna för att 
få till en hög andel cykelpendlare vara goda med tanke på områdets läge nära de 
stora arbetsplatsområdena i Solna, Kista och innerstaden. Tre regionala cykelstråk 
möts i västra delen av området på gränsen mellan Madendalen och Västra 
Ursvik: Kymlingestråket, Hjulsta-Bergshamrastråket och Sundbybergsstråket. 
Stadsbyggnadsområdet kommer att ha en uppsamlande funktion och vara en 
mycket viktig port mot Kista med stor potential till arbetspendling med cykel.

Det kommer att vara viktigt att skapa goda kopplingar mot de intilliggande 
områdena och förstärka stråk inom och genom området. Särskilt viktigt kommer 
det att vara att förstärka kopplingarna mot Solna och innerstaden, dels via Hjulsta-
Bergshamrastråket längs Enköpingsvägen i Solna och dels via Ör-Sjövägen-
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Figur 22: Cykelflöden i scenario Hög/Skön (Spacescape)

Arenastaden. Det kommer även att vara viktigt att skapa goda förbindelser till 
Sundbybergsstråket vidare mot Centrala Sundbyberg, Stockholm och Solna. 

Analysen visar att Enköpingsvägen utgör det genaste stråket för cykelresor i 
scenario låg med cykelflöden på omkring 4 000 passerande per dygn. I scenario 
Mid/Grön utgör Madenvägen ett lika gent stråk för cykelresor som Enköpingsvägen. 
Beroende på längs vilken av gatorna det är önskvärt med högre cykelflöden kan 
gatuutformningen därför anpassas för att leda den huvudsakliga cykelströmmen dit. 
I scenario hög beräknas Madenvägen få ännu högre flöden om gatans utformning 
tillåter detta.

Slutsatser

En förutsättning för att kunna nå en hög andel cykeltrafik i Madendalen är att 
den regionala cykelplanen förverkligas även i de intilliggande områdena och i 
grannkommunerna så att en funktionell infrastruktur erbjuds cyklisterna på hela 
resan fram till målet. Målsättningen är att utbyggnaden av de regionala cykelstråken 
ska vara klar till år 2030.

I scenario Hög/Skön tillförs många nya arbetsplatser och verksamheter inom 
området vilket gör det möjligt att bo eller arbeta samt utföra ärenden och nyttja 
service i samma område. Forskning visar att servicetillgång är en central parameter 
i att åstadkomma en hög gång- och cykelandel. Det indikerar att scenario Hög/Skön 
har större sannolikhet att nå målsättningen om färdmedelsfördelning jämfört med 
scenario Mid/Grön som har ett mer traditionellt mönster med in- och utpendling.
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10. Kollektivtrafik
I denna förstudie redovisas resultaten från den inledande kollektivtrafikanalysen 
som genomfördes våren 2017. Då fastslogs att det skulle vara intressant att utreda 
möjligheterna att kollektivtrafikförsöja det nya området med tunnelbana och en 
separat utredning av olika tänkbara kollektivtrafiklösningar för området som en 
fortsättning på förstudien påbörjades under sommaren 2017. Resultaten från den 
redovisas inte i den här förstudien utan återfinns i en separat rapport.

För att uppnå målet om en hög andel kollektivtrafikresenärer är det viktigt med en 
attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik i Madendalen och längs Enköpingsvägen. 
En översiktlig analys har gjorts av hur väl olika typer av kollektivtrafiklösningar kan 
tillgodose resorna som alstras i scenario Mid/Grön och Hög/Skön. Syftet har varit 
att fastställa planeringsinriktningen för vilka kollektivtrafiklösningar som bedöms 
vara intressanta att studera vidare.

Kollektivtrafikens kapacitet och kvalitet

Kollektivtrafikens kapacitet bestäms av fordonens maximala passagerarkapacitet 
och hur många fordon som körs. Fordonens maximala kapacitet bestäms av 
antalet sittplatser och ståplatser och begränsas av fordonens storlek och eventuellt 
av den tillåtna axellasten. Antalet fordon som kan köras begränsas i sin tur av 
infrastrukturen och omgivningen.

I praktiken är det dock svårt att nå upp till den maximala kapaciteten. Den praktiska 
kapaciteten i ett kollektivtrafiksystem bestäms även av andra faktorer än enbart 
fordonens kapacitet, såsom stationskapacitet och vad omgivningen tål. Analyser 
från Malmö visar att den praktiska kapaciteten hos olika kollektivtrafikfordon 
ligger ca 30 procent under den teoretiska maxkapaciteten (källa: Systemanalys 
för kollektivtrafik i Malmö). Kollektivtrafikens kvalitet består av en mängd olika 
faktorer som till exempel  komfort, hastighet, turtäthet, stå- eller sittplats, pålitlighet, 
information. 

Figur 23: Kapacitet per trafikslag - en indikation
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Figur 24: Praktisk kapacitet

Turtäthet för kollektivtrafikslag i gatumiljö

Valet av turtäthet är en avvägning mellan kapacitet, önskad väntetid, trängsel och 
driftskostnader. En tumregel är att vid sex eller fler avgångar per timme behövs 
ingen tidtabell. Vid tolv eller fler avgångar per timme sker inte längre någon 
signifikant reducering av väntetiden men däremot uppstår flera problem:

 ► fordonen klumpar ihop sig vid hållplatserna
 ► kapaciteten nyttjas inte effektivt
 ► störningar för omgivningen

Vid tolv eller fler avgångar per timme bör en egen infrastruktur som är planskild från 
allt annat finnas och detta är ett absolut krav när antal avgångar blir fler än 20 per 
timme (Källa: Hitrans 2005). 

Belastningsintervaller för olika kollektivtrafikslag

En jämförelse mellan olika kollektivtrafikslags kapacitet finns i figur 25. Kapaciteten 
används för att bedöma hur väl trafikslaget kan hantera det förväntade 
kollektivtrafikresandet i de studerade scenarierna för stadsutvecklingsprojektet 
Madendalen. Följande antaganden om fordon och egenskaper ligger till grund för 
intervallerna:

 ► Buss - från korta fordon (12 meter) till maximalt 24 meter dubbelledbuss, 
maximal turtäthet på 20 fordon per timme som kräver helt egen infrastruktur

 ► Spårvagn - från enkelfordon stadsspårvagn på 30 meter till 
dubbelkopplad regionalspårvagn på 80 meter, maximal turtäthet 
på 20 fordon per timme som kräver helt egen infrastruktur

 ► Tunnelbana - från korta fordon på 40 meter (exempelvis Minimetro i 
Köpenhamn) till långa fordon på 200 meter (exempelvis tunnelbanan 
i Hong Kong), maximal turtäthet på 30 fordon per timme

 ► Pendeltåg (som i Stockholm) - från enkelvagn på 110 meter till 
kopplad på 220 meter, maximal turtäthet på 30 fordon per timme

 ► För spårbunden trafik hanteras en lägsta turtäthet på 6 fordon per timme- 
lägre turtäthet motiverar inte att satsa på en helt egen infrastruktur

 ► De över och undre gränserna för kapacitet per system är inte absoluta
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Studerade alternativ

Den största andelen kollektivtrafikresor till och från området kommer att göras 
med de centrala delarna av Stockholmsområdet (se kapitel 7) och därför antas 
att tunnelbana kommer att vara en central del i kollektivtrafikförsörjningen av 
Madendalen, antingen genom att de tillkommande resenärerna åker via de 
befintliga stationerna på Blå linjen eller genom att ny tunnelbana anläggs. 
Oavsett vilken lösning som väljs kommer busstrafik att spela en viktig roll för 
att tillgängliggöra stationerna för resenärer som inte bor/arbetar i närheten av 
tunnelbanestationerna.

Ett antal tänkbara alternativ för att kollektivtrafikförsörja området har identifierats 
och analyserats utifrån kapacitet och andra egenskaper för att göra en initial och 
översiktlig bedömning av hur väl de skulle kunna tillgodose behoven i området. 
Syftet är att i ett tidigt skede identifiera idéer för vilka kollektivtrafiklösningar 
som är intressanta att studera vidare. Observera att genomförbarheten och 
konsekvenserna för resenärer och infrastruktur i alternativen inte studerats närmare 
och att inget samråd med Trafikförvaltningen eller grannkommuner genomförts 
inom ramen för arbetet. Exemplen på de kommande sidorna ska ses som idéer och 
grova ansatser inför det fortsatta arbetet.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Buss

Spårvagn

Tunnelbanan

Pendeltåg

Figur 25: Belastningsintervaller (resenärer per timme och riktning). De svarta strecken 
indikerar maxtimmestrafik i den största resanderelationen Madendalen-Stockholms innerstad 
i Mid/Grön respektive Hög/Skön

Slutsatser rörande kollektivtrafikslag och kapacitet:

 ► Buss fungerar för upp till 2 000-3 000 resenärer per tim-
me och riktning, men kräver då mycket egen infrastruktur 

 ► Spårvagn kan fungera upp till relativt höga flöden men är då mer likt 
ett tunnelbanesystem med långa tåg och en helt egen infrastruktur

 ► Tunnelbana kan fungera med låga flöden om den trafikeras med korta 
tåg och låg turtäthet eller med höga flöden med långa tåg och hög tur-
täthet. Turtätheten blir mindre viktig för driftskostnadsbilden i moderna 
system då dessa mest byggs som automatbana vilket minskar personal-
kostnaderna. Tåglängden påverkar dock investeringskostnaderna.

 ► Pendeltåg lämpar sig bäst för stora resenärsflöden och oftast längre ut 
i regionen som innebär större stationsavstånd och högre hastighet

 ► Investeringskostnaderna är högre för alla system som kräver egen infrastruktur
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Figur 26: Dagens kollektivtrafik inklusive planerade hållplatslägen för Tvärbanans kistagren 
(400 meters upptagningsområde kring spårtrafiksstation/-hållplats)

10.1 Dagens kollektivtrafik  

Tunnelbanans blå linje 10 och 11 mot Hjulsta och Akalla har flera stationer i 
anslutning till Enköpingsvägen: Hallonbergen, Rissne och Rinkeby.

Tre pendeltågsstationer ligger inom tre kilometers avstånd från området: 
Sundbybergs centrum och Spånga på linje 35 mot Bålsta och Ulriksdal på linje 36 
mot Märsta/Arlanda.

Tvärbanans planerade Kistagren från Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i 
Sollentuna passerar via Rissne och Ursvik i Sundbyberg och kommer att få tre 
hållplatser i kommunen: Rissne, Ursvik och Norra Ursvik.

I dagsläget finns endast lokal busstrafik på Enköpingsvägen.
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Figur 27: idéskiss för tänkbara busskopplingar att utreda vidare

10.2 Busstrafik i Madendalen

Busstrafik i Madendalen skulle kunna utgöras av lokal busstrafik som ansluter till 
de befintliga tunnelbanestationerna i Hallonbergen och Rissne. Exakt sträckning 
behöver utredas vidare och även säkerställa att delar av området som ligger på lite 
längre avstånd från tunnelbanestationerna kan få tillgång till attraktiv kollektivtrafik.

I och med att den planerade tillkommande bebyggelsen i Madendalen kommer 
att leda till en stor efterfrågan på kollektivtrafikresor i både scenario Mid/Grön 
och Hög/Skön kan det vara intressant att utreda förutsättningarna för att skapa 
ett nytt öst-västligt kollektivtrafikstråk mellan Solna/Danderyd/Mörby och Spånga/
Vällingby genom Madenområdet. Potentiellt sett skulle det kunna finnas underlag 
för att komplettera den lokala busstrafiken och skapa nya bussförbindelser med 
stombussliknande kvaliteter som kan förbinda kollektivtrafikknutpunkter med 
varandra.

Framkomligheten i vägnätet kommer att vara begränsad (se kapitel 10) och för 
att säkerställa hög kvalitet och kapacitet antas att bussarna skulle behöva nyttja 
särskild bussinfrastruktur.

Figur 28: Lokalbuss

Busstrafik har fördelen att den är relativt billig jämfört med spårbundna alternativ 
och att kapaciteten kan utvecklas i takt med området (från normalbuss via ledbuss 
till dubbelledbuss). Ett busstrafiksystem har dock en begränsad maxkapacitet och 
kan bli dyr i drift om kapaciteten behöver tillgodoses med ett stort antal fordon. 

Fördelar

 ► Relativt billig lösning jämfört med spårbunden kollektivtrafik
 ► Flera drivsystem kan väljas
 ► Skulle kunna automatiseras på sikt
 ► Kapaciteten kan utvecklas med området (från 

normalbuss via ledbuss till dubbelledbuss)

Nackdelar

 ► Ingen direkt förbindelse till de centrala delarna av Stockholm
 ► Begränsad maxkapacitet
 ► Bussinfrastruktur innebär en risk att det i slutändan 

inte blir så bra som man har tänkt sig
 ► Mindre strukturskapande
 ► Om hög kapacitet krävs behöver turtätheten öka 

vilket riskerar att skapa barriäreffekter
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Fördelar

 ► Bra maxkapacitet
 ► Kan realiseras oberoende av andra infrastrukturlösningar
 ► Skulle kunna automatiseras
 ► Kapaciteten kan utvecklas med området (från enkelvagn till kopplat)
 ► Mer stukturskapande än buss

Nackdelar

 ► Hög investeringskostnad
 ► Få direkta förbindelser
 ► Ingen direkt förbindelse till de centrala delarna av Stockholm
 ► Beroende på utformning finns risk för att spårvägen kommer 

att bli en barriär i området, särskilt vid hög turtäthet

10.3 Spårväg i Madendalen

Lokala anslutningsresor till tunnelbanan skulle kunna lösas med hjälp av ett 
lokalt spårvägssystem som i princip trafikerar samma sträckning som den lokala 
busstrafiken men annan teknik och därmed högre kapacitet (även här är det viktigt 
att påpeka att förutsättningarna, behoven och exakt sträckning bör utredas vidare). 
Spårväg kräver egen reserverad infrastruktur genom området men kan gå i gatan 
om den utformas som stadsspårväg.

Precis som för busstrafiken kan det vara intressant att studera om det finns 
förutsättningar att skapa ett starkare öst-västligt kollektivtrafikstråk som potentiellt 
sett skulle kunna trafikeras med spårväg. Om ett starkt underlag finns kan det vara 
intressant att överväga att utforma spårvägen som Tvärbana för att säkerställa 
god kapacitet och framkomlighet. Förutsättningarna för en sådan spårvägslösning 
påverkas dock av möjligheterna att integrera den med andra tvärbanegrenar. Att 
koppla samman den med Kistagrenen påverkar sannolikt den övriga trafiken. 

Spårväg är dyrare och mer energikrävande i byggfasen jämfört med buss men är 
mer energieffektivt i drift, särskilt om kapaciteten kan tillgodoses med långa fordon. 
Ett spårvägssystem ger relativt hög kapacitet och kvalitet i jämförelse med buss.

Figur 29: idéskiss för tänkbara spårvägskopplingar att utreda vidare Figur 30: Spårvagn
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Figur 32: idéskiss på tänkbara tunnelbanekopplingar att utreda vidare

10.4 Tunnelbana i Madendalen

Ett tunnelbanesystem ger hög kapacitet och hög kvalitet för resenärerna. För att 
kollektivtrafikförsörja Madendalen med tunnelbana har flera idéer som bedöms ha 
potential att studeras vidare identifierats (exakt sträckning och genomförbarheten i 
stort behöver utredas vidare):

 ► En förlängning av Gul linje som är planerad att gå från Grön linje vid 
Odenplan till Arenastaden skulle möjliggöra attraktiva stationslägen kring 
Enköpingsvägen och täcka in en stor del av den planerade exploateringen. 
Förlängningen skulle potentiellt kunna ge hög maxkapacitet men begränsas 
till viss del av upplägget för hur Gul linje ansluts vid Odenplan.

 ► En ny gren på tunnelbanans blå linje där någon av de befintliga 
linjerna får en ny sträckning eller att en ny linje skapas och att nya 
stationslägen tillkommer i Madendalen. Eventuellt skulle delar av 
befintlig infrastruktur mellan Hallonbergen och Rinkeby återanvändas. 
Alternativet skulle dock riskera att innebära stora förändringar för 
den befintliga och sedan tidigare planerade trafiken på Blå linje.

 ► En kortare lokal tunnelbanelösning som förbinder Madendalen med 
Hallonbergen och Rinkebys tunnelbanestationer. En sådan skulle 
eventuellt kunna nyttja delar av den befintliga tunnelbaneinfrastrukturen 
mellan Hallonbergen och Rinkeby men förutsätter att det finns tillgänglig 
kapacitet på Blå linje för att emot resande vidare in mot centrala 
Stockholm. En lokal linje kommer dock inte att vara lika attraktiv som 
tunnelbana som är integrerad med det övriga tunnelbanenätet.

Fördelar:

 ► Hög maxkapacitet
 ► Gör det möjligt att skapa direkta förbindelser i de 

riktningar där resandet väntas vara som störst
 ► Hög kvalitet och komfort
 ► Nya stationslägen kan göra det möjligt att täcka in fler 

delar av exploateringsområdet (beroende på hur många 
stationer och uppgångar som tillkommer)

 ► Strukturskapande
 ► Skulle eventuellt kunna automatiseras
 ► Kapaciteten kan utvecklas med området (från korta till längre tåg)

Nackdelar:

 ► Mycket hög investeringskostnad 
 ► För att kunna få hög kapacitet förutsätts att systemet längre 

söderut på Gul linje kan hantera den tillkommande trafiken

Figur 31: Tunnelbana C30 (foto: SL.se)
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I scenario Grön antas en mindre investering i infrastruktur och att 
kollektivtrafikförsörjningen av den planerade exploateringen i Madendalen och 
längs Enköpingsvägen tillgodoses med busstrafik. En sådan busslösning skulle i så 
fall i första hand knyta samman de nya områdena med noderna Hallonbergen och 
Rissne och möjliggöra resor till de stora målpunkterna i regionen via tunnelbanan.

Den största delen av resandet till och från området kommer att ske i relation med 
de centrala delarna av regionen (se även kapitel 7). I närområdet finns viktiga 
målpunkter i form av:

 ► Arenastaden (stor koncentration av arbetsplatser, handel, arena, pendeltåg)
 ► Kista (stor koncentration av arbetsplatser)
 ► Bromma (handel, flygplats)
 ► Sundbybergs centrum (arbetsplatser, service, handel)

Kopplingar till övriga knutpunkter i systemet som ligger längre bort:

 ► Centralen/T-centralen
 ► Barkarby (tunnelbana och fjärrtåg)
 ► Danderyd/Mörby (mot nordöstra delarna av regionen)
 ► Brommaplan (mot Ekerö och västerut)
 ► Arlanda

Slutsatser:

 ► Scenariot förutsätter att det finns ledig kapacitet i blå linjens 
tunnelbana för att kunna hantera de tillkommande resorna. 

 ► Sett till den förväntade efterfrågan på kollektivtrafikresor är 
en preliminär bedömning att en busslösning har potential att 
kunna tillgodose resandeefterfrågan men att frågan kräver 
fortsatt utredning och samråd med Trafikförvaltningen.

 ► I och med att biltrafikanalysen visar att Enköpingsvägen kommer att 
fyllas till sitt kapacitetstak (se kapitel 11) bör därför planeringsinriktningen 
vara att ta höjd för kollektivtrafikkörfält för att säkerställa busstrafikens 
framkomlighet. Om busstrafiken ska ledas längs Enköpingsvägen 
innebär det att något av utredningsalternativen för biltrafik (1+1 körfält) 
bör kombineras med kollektivkörfält. Att utöka jämförelsealternativet 
(2+2 för bil) med kollektivkörfält ger en oönskat bred sektion och 
är inte förenligt med stadens ambitioner för stadsbilden.

 ► Då befintlig spårbunden trafik kommer att spela en viktig 
roll i att kollektivtrafikförsörja området kan det vara en fördel 
att anpassa bebyggelsestrukturen så att de mer intensiva 
delarna hamnar närmare befintlig tunnelbana.

 ► Det kan vara intressant att utreda förutsättningarna för ett nytt 
öst-västligt kollektivtrafikstråk genom området för att knyta ihop 
Madendalen med målpunkter utanför området, som t ex Spånga i 
väst och Bergshamra/Danderyds sjukhus eller Universitetet i öst.

 ► Det kan även vara intressant att studera om ett öst-västligt kollektivtrafikstråk 
skulle kunna trafikeras med spårvagn. Resanderelationen öst-västlig 
riktning bedöms dock preliminärt inte vara tillräckligt stor för att ensam 
motivera spårväg. Däremot kan det finnas andra skäl att bygga 
spårväg såsom förbättrad stadsmiljö, strukturskapande kvaliteter 
och möjligheten att binda samman stadsdelar och kommuner

 ► En grundläggande förutsättning för att uppnå en hög kollektivtrafikandel är att 
anslutningarna till befintlig spårbunden kollektivtrafik för gång- och cykeltrafik 
ska vara av absolut högsta kvalitet för att underlätta kombinationsresor.

 ► Scenariot innehåller främst bostäder vilket gör att pendlingsströmmarna 
i huvudsak går ut från området mot de stora målpunkterna för 
arbetspendling på förmiddagen och omvänt på eftermiddagen.

10.10 Kollektivtrafik i scenario Mid/Grön
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10.11 Kollektivtrafik i scenario Hög/Skön

I scenario Skön antas en större investering i ny infrastruktur och att 
kollektivtrafikförsörjningen av den planerade exploateringen i Madendalen och 
längs Enköpingsvägen tillgodoses med ny tunnelbana som knyter samman området 
med innerstaden och Solna. 

Scenariot omfattar även lokal busstrafik på Enköpingsvägen för att ytterligare stärka 
tillgängligheten i kollektivtrafiken och det kommer även att vara intressant med bra 
öst-västliga bussförbindelser.

Scenario hög innebär en omfattande nyexploatering som innehåller både bostäder 
och ett stort antal arbetsplatser: 11 700 bostäder och 30 000 arbetsplatser. 

Den planerade bebyggelsen genererar 114 000 nya kollektivtrafikresor per dygn 
och en stor del av dem bedöms göras mellan de centrala delarna i regionen (se 
kapitel 4-6). Sett till det stora antalet resor som alstras i scenariot bedöms det 
finnas potential för att bygga ny tunnelbana. Av de identifierade alternativen för ny 
tunnelbana bedöms idén med en förlängning av Gul linje från Arenastaden vara 
mest intressant att studera vidare.

Slutsatser

 ► Den omfattande exploateringen bedöms generera så stor 
efterfrågan på resor att det bedöms vara intressant att utreda 
förutsättningarna för att bygga tunnelbana till området.

 ► Tunnelbana kan dra till sig ny exploatering och ställer samtidigt krav på 
högre exploatering på grund av de höga investeringskostnaderna.

 ► Ny tunnelbana är strukturbildande och har potential att skapa förutsättningar för 
starkt öst-västligt stråk från innerstaden-Arenastaden-Järvastaden-Madendalen-
Spånga-Barkarby/Bromma. Ny tunnelbana ger även intressanta möjligheter 
att knyta samman områden med olika socioekonomiska förutsättningar.

 ► En ny tunnelbanelinje skulle kunna knytas samman med Blå 
linje, förslagsvis i Hallonbergen, för att förbättra kopplingen 
mot Kista och Barkarby/Stockholm väst (fjärrtåg).

 ► Även om den fortsatta kollektivtrafikutredningen leder fram till att 
tunnelbana bör anläggas kommer busstrafik att spela en viktig 
roll för att tillgängliggöra stationerna för resenärer som inte bor/
arbetar i närheten av tunnelbanestationerna. Frågan kräver 
fortsatt utredning och samråd med Trafikförvaltningen.

 ► En grundläggande förutsättning för att uppnå en hög kollektivtrafikandel 
är att anslutningarna till tunnelbanestationerna för gång- och cykeltrafik 
ska vara av absolut högsta kvalitet för att underlätta kombinationsresor.

 ► Scenariot innehåller ett stort antal arbetsplatser och ett stort antal bostäder 
vilket gör att pendlingsströmmarna därför kommer att gå i båda riktningarna 
och vara mer jämnt fördelade både på för- och eftermiddagen.
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Figur 33: Befintliga trafikflöden

11. Biltrafik  
11.1 Nuläge

I figur 33 redovisas uppmätt trafik från år 2016 i området. Trafiken på 
Enköpingsvägen var ca 30 000 i ett snitt strax öster om korsningen med 
Kvarnvägen. Summeras trafiken i de tre parallella stråken Enköpingvägen, 
Madenvägen och Rissneleden var trafiken drygt 42 000.

I november 2017 genomfördes en nummerskrivning som uppmätte 
genomfartstrafiken mellan TPL Rissne och kommungränsen med Solna till 37%.
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För att se hur det framtida bilvägnätet karar prognostiserade trafikmängder 
har meso-simuleringar i utförts med Contram. Modellen tar hänsyn till trängsel 
i vägnätet och omfördelar trafiken i tid och rum. Som utgångspunkt används 
prognosmodell BAU 2030 med följande förutsättningar:

 ► Prognosår 2030
 ► Befolkning i Sundbyberg 2030: 67 000 + justeringar enligt scenario Hög.
 ► Befolkning i Stockholm 2030: 1 184 000 
 ► Befolkning i Stockholms län: 2 721 000  
 ► Trängselskatt: 35 kr innerstaden och 20 kr Essingeleden

Väginvesteringar:

 ► Norra länken 
 ► Förbifart Stockholm 
 ► Trimningar på E18 och E4 
 ► Nya Slussen 

Större satsningar i kollektivtrafiken

 ► Tunnelbaneutbyggnad enligt Stockholmsförhandlingen 2013
 ► Pendeltåg Citybanan etapp 1 + Solvalla station 
 ► Stomlinje innerstaden + ytterstaden (dagens försvinner)
 ► Viss ytterligare busstrafik (Arninge- Älvsjö via Fridhemsplan) 
 ► Spårväg (Sickla Udde – Sickla station, Alvik – Solna, Alvik Helenelund)   

Markanvändning i Contram-modellen för länet är den markanvändning som gäller 
för RUFS 2030 och den trafiktrafikalstring som gäller för prognosen BAU 2030. För 
områden utmed Enköpingsvägen har en ny trafikalstring tagits fram i samband med 
detta projekt. Den bygger på markanvändningen i figur 3-5 och en bilandel på 20% 
enligt ”Målstyrd prognos för Sundbyberg 2030, figur 9”.   

Den totala biltrafikalstringen till och från områdena utmed Enköpingsvägen blir ca 
63 000 fordon/dygn i Scenario Hög. Trafiken har därefter brutits ner till respektive 
delområde och till förmiddagens maxtimme. Trafikmätningar i området tyder på 
att förmiddagens andel utgör 8 % av dygnstrafiken, vilket även antagits som 
maxtrafikandel i modellen. 

Figur 34: Korsningsutformning i JA

11.2 Simuleringar i Contram 11.3 Scenarier 

I simuleringarna testas tre olika utformningsprinciper, Jämförelsealternativet (JA) 
och Utredningsalternativ 1 (UA1) och Utredningsalternativ 2 (UA2) 

Jämförelsealternativet 
I JA har Enköpingsvägen i princip dagens utformning med 2+2 körfält på sträcka 
samt vänster- och högersvängmagasin i korsningarna. Enköpingsvägen har 40 
km/h och parallellgatorna 30 km/h.  
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Figur 35: Korsningsutformning i UA1

Utredningsalternativ 1  
I UA1  smalnas Enköpingsvägen av till 1+1 körfält på sträckorna. I korsningarna 
breddas vägen upp med vänster- och högersvängmagasin. Även i detta scenario 
har Enköpingsvägen 40 km/h. Parallellgatorna har 30 km/h men med en lägre 
kapacitet än i JA för att simulera friktion på grund av parkering och angöring.     

Figur 36: Korsningsutformning i UA2

Utredningsalternativ 2  
UA2 har samma förutsättningar som UA1 på sträckorna längs Enköpingsvägen. 
I korsningarna tas ett körfält bort och körfältsindelningen är nu separat 
västernstersväng och gemensam höger-rakt fram i samtliga tillfartet.
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I stor-Stockholm tar biltrafiken generellt sett den plats som erbjuds. För att testa hur 
mycket trafik som kommer igenom vägnätet har ”trycktester” utförts där prognosen 
stegras upp tills att vägnätet börjar närma sig ett läge där köerna växer ihop och 
börjar blockera Ulvsundaleden och E18. Detta har utförts för båda JA (2+2 körfält 
på Enköpingsvägen) och UA (1+1 körfält på Enköpingsvägen). 

Simuleringarna av JA, UA1 och UA2 har utförts för morgonsrusningen. För att få 
en uppfattning om dygnstrafiken har en uppräkning utförts med en faktor 12. Detta 
innebär att morgonmaxtimmen utgör 8% av dygnstrafiken. Detta är ett förenklat 
antagande, maxtrafikandelen varierar på olika typer av gator. På bostadsgator kan 
den t ex ligga på 20% men endast på 7% för E4.

Modellen visar att kapacitetstak för de studerade alternativen är: 

 ► JA: 75 000 fordon per dygn
 ► UA1: 63 000 fordon per dygn
 ► UA2: 52 000 fordon per dygn

Antalet resor totalt (alla färdmedel) som skapas utmed Enköpingsvägen i 
respektive scenario år 2030 är:

 ► Hög/Skön = 383 000 resor per dygn      
 ► Mid/Grön = 284 000 resor per dygn
 ► Min/avfärdat = 245 000 resor per dygn

11.4 ”Trycktest” av Madendalen 

Utifrån resonemanget att bilen tar den plats som erbjuds kan följande 
biltrafikandelar räknas fram.  (Beläggning per bil är 1,2 personer). 

JA UA1 UA2

LÅG 37% 31% 25%
MID 32% 27% 22%
HÖG 23% 20% 16%

Jämförs dagens bilandel i Sundbyberg på 30% med andelarna i tabellen kan 
följande slutsatser dras:

 ► Med markanvändning Låg/avfärdat resulterar ett vägnät 
enligt jämförelsealternativet JA och utredningsalternativet 
UA1 i en bilandel som är högre än dagens 30%. 

 ► Med markanvändning Mid/Grön resulterar ett vägnät enligt 
jämförelsealternativet JA i en bilandel som är högre än dagens 
30%. Utredningsalternativen UA1 och UA2 leder till lägre 
andelar. Under rusningstrafiken kommer en större andel behöva 
färdas med gång-, cykel- och kollektivtrafik än idag.

 ► Med markanvändning enligt Hög/Skön kommer en kraftig 
överflyttning från bil till gång-, cykel- och kollektivtrafik ske. 
Detta gäller oavsett ett vägnät enligt JA, UA1 eller UA2.  

 ► Endast UA1 och UA 2 i kombination med markanvändningsalternativ 
Hög/Skön ger en personbilsandel som motsvarar stadens målbild.
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I figurer 37-39 visas trycktestet av JA vilket alltså motsvarar en exploatering enligt 
Hög/Skön med en bilandel på 23% eller ett Mid/Grön-scenario med 32 % bil. 
Trafiken på Enköpingsvägen sjunker till 25 400 f/d (mot dagens 30 600 f/d) då 
hastigheten begränsas till 40 km/h. Detta motsvarar trafiken på fyrfältiga gator inne i 
centrala Stockholm som t ex Sveavägen. 

När Enköpingsvägen genom Madendalen är fullbelastad väljer trafiken de parallella 
stråken. Totalt i de fyra parallella stråken färdas 49 100 f/d (1200 + 25 400 +12 300 
+ 10 200) mot dagens 42 300. I ett snitt österut är växer trafiken till 35 000 mot 
dagens 32 000 på Enköpingsvägen. 

Figur 37: Trafikflöden JA

11.5 Biltrafik JA
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Figur 38: Trafikflöden UA1

I figur 38 visas trycktestet av UA1 vilket alltså motsvarar en exploatering enligt Hög/
Skön med en bilandel på 20% eller ett Mid/Grön-scenario med 27 % bil. Trafiken 
på Enköpingsvägen sjunker till 19 000 f/d (mot dagens 30 600 f/d f/d) då sektionen 
blir 1+1 körfält. I UA1 är kapaciteten även begränsad på de parallella gatorna 
i modellen och totalt färdas nu 38 000 fordon/dygn i snittet markerat i figur 38. 
Österut på Enköpingsvägen blir trafiken ca 26 400.

11.6 Biltrafik UA1
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I figur 39 visas trycktestet av UA2 vilket alltså motsvarar en exploatering enligt Hög/
Skön med en bilandel på 16% eller ett Mid/Grön-scenario med 22% bil. Trafiken på 
Enköpingsvägen sjunker till 13 900 f/d (mot dagens 30 600 f/d f/d) då sektionen blir 
1+1 körfält med reducerat antal körfält i korsningarna. I UA1 är kapaciteten även 
begränsad på de parallella gatorna i modellen och totalt färdas nu 28 400 fordon/
dygn i snittet markerat i figur 39. Österut på Enköpingsvägen blir trafiken ca 23 700.

Figur 39: Trafikflöden UA2

11.7 Biltrafik UA2
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Slutsatser 

Enköpingsvägen har tidigare utgjort en del av E18. Då nya E18 öppnade 
(Kymlingelänken) har vägens regionala funktion avtagit. Enköpingsvägen har 
fortfarande en viktig funktion som huvudgatan och matar trafik till Hallonbergen, 
Ursvik, Järvastaden och handelsplatsen Mall Of Scandinavia. 

Då Enköpingsvägen utvecklas till stadsgata minskar kapaciteten och biltrafik 
kommer att söka andra rutter för att nå sina målpunkter under rusningsperioder. 
Jämförelser mellan JA, UA1 och UA2 har utförts på det övergripande nätet i 
Contram-modellen: 

 ► Då Enköpingsvägen utformas som en 1+1-väg (UA1 och UA2) på 
sträckan och kapaciteten på de parallella gatorna begränsas minskar 
trafiken på Enköpingsvägen med ca 6 000- 10 000 fordon/dygn i ett 
snitt öster om Madendalen (B i figur 38 och 39) jämfört med JA. 

 ► Genomfartstrafiken omfördelas till Ulvsundavägen och Kymlingelänken. 
En viss ökning noteras även på E4:an. Genomfartstrafiken på 
Enköpingsvägen (mellan A – B i figur 37,  38 och 39) minskar med 
ca 2 000 fordon/dygn. En kraftigare minskning sker på Risseledens 
västra del där trafiken minskar med nästan 8 000 fordon/dygn. 

 ► Den största flaskhalsen utgörs av den överliggande cirkulationsplatsen 
i korsningen Enköpingsvägen/Ulvsundavägen.     
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12. Sammanfattning
Arbetet omfattar två stadsbyggnadsscenarier: Mid/Grön och Hög/Skön. Båda 
scenarierna innehåller omfattande exploatering som kommer att generera en stor 
efterfrågan på resor till och från området. Största delen av resandet kommer att ske 
i relation med de centrala delarna av regionen. 

Utgångspunkten för arbetet har varit att arbeta utifrån projektets och stadens 
mål för färdmedelsfördelning där 40% av resorna görs med kollektivtrafik, 20% 
till fots, 20% med cykel och 20% med bil. Målbilden är ett sammanvägt och 
avrundat medeltal med utgångspunkt i en analys av stadens gatunät och möjlig 
framtida kapacitet, planerad total exploatering fram till år 2030, nuvarande 
färdmedelsfördelning inom Sundbybergs stad samt önskad stadsmiljö i ett framtida 
Sundbyberg. Målbilden innefattar den målbild för cykelandel som sedan tidigare 
finns i staden och är kvalificerad med hjälp av referensexempel, exempelvis 
Stockholms innerstad. 

Den stora exploateringen både skapar förutsättningar för, och kräver, 
kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. I förstudien har flera tänkbara lösningar 
för kollektivtrafikförsörjning identifieras men fortsatta utredningar av kollektivtrafiken 
behövs för att säkerställa de kvaliteter som krävs för den planerade bebyggelsen.

Oavsett vilket stadsbyggnadsscenario som väljs kommer högkvalitativ busstrafik 
genom området att vara en viktig parameter. I och med att biltrafikanalysen 
visar att Enköpingsvägen kommer att fyllas till sitt kapacitetstak (”gå full”) bör 
planeringsinriktningen därför vara att ta höjd för kollektivtrafikkörfält längs 
Enköpingsvägen.

Gång- och cykeltrafik kommer att vara viktiga komponenter i Madendalens 
trafiksystem, dels för att möjliggöra kombinationsresor och dels för resor hela 
vägen till målpunkten. En grundläggande förutsättning för att uppnå en hög 
kollektivtrafikandel är att anslutningarna till befintlig spårbunden kollektivtrafik 
för gång- och cykeltrafik ska vara av absolut högsta kvalitet för att underlätta 
kombinationsresor.

I stor-Stockholm tar biltrafiken generellt sett den plats som erbjuds. Därför behöver 
gatunätets kapacitet spegla målbilden för området. I förstudien har därför olika 
alternativ för utformning av vägen och dess korsningar studerats. Det alternativ 
som bedömdes ha störst potential att nå målet för en färdmedelsandel på 20% för 

biltrafiken innebar att biltrafiken ges ett körfält och att korsningarna utformas med 
ett separat vänstersvängskörfält och ett kombinerat körfält för rakt fram-höger. 

När området i anslutning till Enköpingsvägen utvecklas till en tät stadsmiljö 
kommer därför restider för genomfartstrafiken att öka. Det är en effekt av att 
Enköpingsvägens hastighetsgräns sänks från dagens 60 km/h och av att vägens 
kapacitet i högre grad än idag kommer att upptas av lokalt genererade resor. Det 
ger det regionala huvudvägnätet högre relativ attraktivitet för genomfartsresor 
än i dagsläget vilket leder till att genomfartstrafiken kommer att omfördelas till 
Ulvsundaleden och Kymlingelänken och att en viss ökning även bedöms tillkomma 
på E4.

För den lokalt genererade trafiken innebär de nya omständigheterna med sänkta 
hastigheter och ökad belastning på trafiksystemet att bilister under rusningsperioder 
kommer söka andra rutter och färdmedel för att nå sina målpunkter än idag. Frågor 
som varudistribution och parkering är därmed viktiga att hantera tidigt i processen.

Utrymmet och kapaciteten i gatunätet kommer att vara begränsat och olika 
trafikslags framkomlighetsanspråk kommer att stå i konkurrens med varandra. 
För fotgängare och cyklister kommer det att vara värdefullt att enkelt kunna 
korsa Enköpingsvägen men för kollektivtrafiken och biltrafiken som rör sig längs 
Enköpingsvägen kommer det att vara viktigt att kunna färdas längs med vägen 
med så god framkomlighet som möjligt. För busstrafiken riskerar begränsningar i 
korsningar att minska kollektivtrafikens attraktivitet. I det fortsatta arbetet behöver 
detta studeras vidare.

Mid/Grön

I scenarion Mid/Grön är ansatsen att i första hand kollektivtrafikförsörja den 
tillkommande bebyggelsen med busstrafik som knyter samman området med 
befintlig spårbunden trafik. Scenariot förutsätter att det finns ledig kapacitet i Blå 
linjens tunnelbana. Det kan vara intressant att utreda förutsättningarna för ett nytt 
öst-västligt kollektivtrafikstråk genom området för att knyta ihop Madendalen med 
målpunkter utanför området, som t ex Spånga i väst och Bergshamra/Danderyds 
sjukhus eller Universitetet i öst.
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Hög/Skön

I scenario Hög/Skön tillförs många nya arbetsplatser och verksamheter inom 
området vilket ger:

 ► Ett avsevärt större lokalt serviceutbud.
 ► Relativt jämbördiga flöden in och ut ur området morgon respektive 

eftermiddag och därmed möjlig tunnelbaneförsörjning till området. 

Båda dessa faktorer ger att scenario Hög/Skön har högre sannolikhet att nå 
målsättningen för färdmedelsfördelning. Forskningen visar att serviceutbud och 
kollektivtrafiktillgänglighet är starkt drivande faktorer för en lägre bilandel. 

I scenario Hög/Skön bedöms den omfattande exploateringen generera så stor 
efterfrågan på resor att det är intressant att utreda förutsättningarna för att bygga 
tunnelbana till området. 

Ny tunnelbana är strukturbildande och har potential att skapa förutsättningar för 
starkt öst-västligt stråk från innerstaden-Arenastaden-Järvastaden-Madendalen-
Spånga-Barkarby/Bromma. Ny tunnelbana ger även intressanta möjligheter att 
knyta områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Busstrafik kommer 
att spela en viktig roll för att tillgängliggöra stationerna för resenärer som inte bor/
arbetar i närheten av tunnelbanestationerna samt för att tillgängliggöra området för 
boende och verksamma från områden i andra relationer än Stockholms innerstad 
och de målpunkter som passeras på vägen dit. Frågan kräver fortsatt utredning och 
samråd med Trafikförvaltningen.

Genomförda aktiviteter

Sammanfattning av de aktiviteter som genomförts inom ramen för trafikförstudien:

 ► Kartläggning av indata och förutsätttningar
 ► Kartläggning av resandeefterfrågan (trafikalstringsberäkningar 

utifrån markanvändning)
 ► Färdmedelsfördelning enligt målstyrd prognos
 ► Kartläggning av riktningsfördelning för tillkommande resor
 ► Konnektivitetsanalys
 ► Integrations- och täthetsanalyser
 ► Prognoser för gångtrafik och cykeltrafik
 ► Inledande kollektivtrafikutredning för att fastslå planeringsinriktning 

och fortsatt utredningsbehov (fortsatt utredning av 
kollektivtrafiken har utförts i separat utredning)

 ► Mesoskopisk trafikanalys för biltrafik (inklusive 
studier av effekter på influensområdet)

Kommande aktiviteter

Planeringsinriktning och utformningsprinciper för busstrafik

Utifrån de genomförda kollektivtrafikutredningarna behöver busstrafiken utredas 
vidare för att fastslå principer för hur busstrafiken i området ska lösas. Studien bör 
bland annat omfatta:

 ► Vilken typ av bussar som ska trafikera området
 ► Vilket körfält (yttre eller inre) som ska vara kollektivtrafikkörfält
 ► Val av hållplatstyper och placering av hållplatstyper
 ► Bussreglering i korsningar
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Utformningsprinciper

Utformningsprinciper för huvud- och lokalgatorna i området ska tas fram. 
Principerna ska baseras på stadens styrande dokument och ange hur gatorna ska 
utformas för att få tänkt funktion, bland annat avseende:

 ► Gångbanor 
 ► Cykelbanor (nät, dimensionering, separationsform och detaljutformning) 
 ► Körfält 
 ► Principer för passageutformning

Kapacitetsutredning

Baserat på resultaten från ovanstående bör en kapacitetsutredning genomföras 
där de nya korsningarna längs Enköpingsvägen analyseras för att hitta en 
utformning som i enlighet med målbilden för området erbjuder bäst framkomlighet 
för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik i första och biltrafik i andra hand. 
Utredningen kan resultera i typkorsningar (större korsningar, mellanstora korsningar 
och ofullständiga/mindre korsningar).

Förprojektering

Med trafikanalyserna och utformningsprinciperna som grund tas en förprojektering 
för området fram. Förprojekteringen ska även utgå från de kollektivtrafikutredningar 
som genomförts.

Åtgärder på fastighetsnivå

Påbörja arbetet med åtgärder på fastighetsnivå rörande parkeringsfrågor för 
motorfordon och cyklar samt godshantering/varudistribution.

Parkering

Utifrån stadens nya parkeringsnorm analysera förutsättningar och landa i 
parkerings- och angöringsprinciper för cykel och bilparkering, inklusive RHP och 
angöring för rörelsehindrade för samtliga kvarter och gator.


