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Förord
I Sundbyberg bor vi i den kommun som har minst yta i landet och vi bor också
i den kommun som är mest tätbefolkad. När vår stad dessutom fortsätter att
växa under många år in i framtiden är det helt avgörande att transportsystemet
planeras så yteffektivt som möjligt med tydliga prioriteringar som möjliggör
en god och tillgänglig mobilitet för både boende och besökare.
Mobilitetsprogrammet utgår från den enskilda människan och hennes behov
och gör en tydlig prioritering av hållbart resande som gång, cykling och
kollektivtrafik. Tillgång till mobilitet är en av själva grunderna i att skapa en
jämlik stad. Oavsett funktionsförutsättningar ska våra trottoarer, gångvägar,
cykelvägar och bytespunkter vara universellt utformade så att de är tillgängliga
för alla. Med en sådan planering får vi också mer plats för både stadsliv och
mobilitet samtidigt som vi främjar rörelse och skapar tryggare miljöer för barn.
Utvecklingen mot fler delningstjänster och de möjligheter som digitaliseringen
kommer att ge på transportområdet är också viktiga saker att följa och att
implementera. På samma sätt som vi känner till nutidens transportmöjligheter
så måste vi också planera för de förändringar som framtiden kan erbjuda i form
av autonoma utsläppsfria fordon och annat, både för människors resor och
för transporter av gods och varor. Sundbyberg ska också på mobilitetsområdet
vara en nytänkande modern grön stad som går i ledningen i arbetet med
klimatutmaningen, samtidigt som tillgången till alla former av mobilitet ska
utvecklas och komma alla sundbybergare till godo.

Stefan Bergström, C

Robert Ahl, MP

Ordförande Stadsmiljöoch tekniska nämnden

Förste vice ordförande Stadsmiljöoch tekniska nämnden
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Inledning
Sundbybergs stad är en snabbt växande kommun med
goda kollektivtrafikförbindelser. Staden är belägen i ett
attraktivt läge i och med närheten till Stockholms innerstad
och resten av regionen. Till år 2030 beräknas stadens
folkmängd öka kraftigt. En befolkningsökning i kombination
med en ambition om en levande stad där hållbara resor
dominerar kräver strategier för hur staden ska utformas
och uppmuntra till goda beteenden i vardagen.
Sundbybergs stads policy för hållbart resande slår fast att staden ska
vara hållbar och de kapacitetsstarka transportslagen gång-, cykel- och
kollektivtrafik ska prioriteras vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och
framkomlighet i gaturummet.
Mobilitetsprogrammet riktar sig till nämnder och helägda bolag
inom staden och ger ett stöd i arbetet med att uppfylla policyn för
hållbart resande. Programmet ska även utgöra ett stöd för externa
parter i samhällsbyggnadsprocessen. Mobilitetsprogrammet innehåller
stadens strategier och ställningstaganden vad gäller infrastruktur och
beteendepåverkande åtgärder. Strategier inom dessa två områden behöver
kombineras för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling.
Figur 1. Översiktlig karta över Sundbybergs stad.
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Sundbybergs stad har en
styrmodell som beskriver en
gemensam struktur och ett
gemensamt arbetssätt för
styrning, planering och uppföljning av stadens verksamheter. Styrmodellen slår fast
att program ska innehålla
långsiktiga inriktningar och
strategier med prioritering
av särskilda utvecklingsinsatser. Program antas av
kommunfullmäktige.
Mobilitetsprogrammets
strategier och utvecklingsinsatser ska ligga till grund
för kommunfullmäktiges
och nämnders mål och uppdrag i verksamhetsplaner
under de kommande åren.

1.1 Syfte
Syftet med mobilitetsprogrammet är att definiera strategier som ger
förutsättningar för god mobilitet samt ett ökat hållbart resande till fots,
med cykel och kollektivtrafik.

1.2 Målbild
Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen
hållbara resor till fots, med cykel och kollektivtrafik. Målbilden till år 2030
visas i Figur 2 och avser invånarnas vardagsresor. Målbilden ska jämföras
med resultatet från resvaneundersökningen som genomfördes under våren
2016, se Figur 3.
	
Figur 2. Färdmedelsfördelning under en vardag år 2030. I kollektivtrafik
ingår även övriga färdmedel, exempelvis fjärrtåg.

Cykel
20%
Kolllektivtrafik
40%
Gång
20%
Bil
20%

	
Figur 3. Resor med olika färdmedel under en vardag våren 2016.
Övriga färdmedel innefattar exempelvis fjärrtåg.
Övriga
färdmedel 1%

Cykel
9%
Gång
16%
Kollektivtrafik
44%

Bil
30%
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1.3 Mobilitetsprogrammet
och vision 2030
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. Genom att planera för en
växande befolkning med yteffektivitet som utgångspunkt tar staden ett
nytänkande grepp i utvecklingen av Sundbyberg. Sammantaget skapar
mobilitetsprogrammets strategier goda förutsättningar för att uppnå vision
2030.

1.4 Policy för hållbart resande
Policyn för hållbart resande1 beskriver bland annat att Sundbybergs stads
arbete ska genomsyras av en strävan efter en hållbar stad med hållbart
resande, där behovet av bil och transporter minskar. Transportsystemet ska
bidra till minskad klimatpåverkan och att människors hälsa främjas.
Staden ska planera transportsnålt i syfte att åstadkomma en
funktionsblandad stad med arbetsplatser, skolor, service och
rekreationsmöjligheter med god tillgänglighet för kollektivtrafik,
gående och cyklister. Stadens stadsdelar och grönområden ska vara
väl sammanhängande, såväl med varandra som med omkringliggande
kommuner för att skapa förutsättningar för hållbart resande.
Policyn tydliggör att förhållningssättet vid planering ska vara att
prioritera de kapacitetsstarka och hållbara färdmedlen såsom gång, cykel
och kollektivtrafik. Prioriteringen gäller tillgänglighet, ytanspråk och
framkomlighet och ska säkerställas året om. Staden ska även vara trygg
och säker för alla och på så vis bli mer jämlik. Sammantaget skapas
förutsättningar för beteendeförändringar som bidrar till en hållbar stad
med hållbart resande.

1

KS-0319/2016, Policy för hållbart resande, antagen av kommunfullmäktige
19 december 2016 § 463.
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1.5 Klimat- och
hållbarhetspolicy2
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.

1.6 Läsanvisning
1.6.1 Strategiernas disposition
I kapitel 3 och 4 definieras strategier skrivna i fetstil. Under flera strategier
finns en punktlista som beskriver hur de kan uppfyllas. Därefter följer
en förklarande text med exempel i kursiv stil. När ”staden” nämns avses
Sundbybergs stad.

1.6.2 Definition av ska, bör och kan
I mobilitetsprogrammet används formuleringarna ska, bör och kan vilka
definieras nedan. Avsteg och undantag ska endast ske i undantagsfall och
ska tydligt motiveras och dokumenteras.
2 KS-0401/2014, Klimat- och hållbarhetspolicy, antagen av kommunfullmäktige
27 maj 2013 § 204.
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Ska är ett krav där avsteg ej tillåts, med undantag för om de fysiska
förutsättningarna inte finns på grund av befintliga förhållanden eller redan
bebyggd miljö.
Bör ska ses som en riktlinje där avsteg tillåts under förutsättning att
avsteget kan motiveras och inte innebär en kvalitetsförsämring. Avsteg
tillåts om fysiska förutsättningar inte finns.
Kan ska ses som att stort utrymme för att alternativa lösningar godtas,
förutsatt att de inte innebär en kvalitetsförsämring. Avsteg tillåts om
fysiska förutsättningarna inte finns.

1.6.3 Kapitelindelning
Mobilitetsprogrammet är indelat i sex kapitel:
Kapitel 1 inleder mobilitetsprogrammet och definierar syfte, mål,
relevanta policys samt läsanvisning.
Kapitel 2 definierar en hållbar stad och ett hållbart resande. Kapitlet
beskriver vilka möjligheter som ett hållbart resande innebär för
staden och samhället.
Kapitel 3 beskriver vägen till ett hållbart resande. Här presenteras
stadens strategier på en övergripande nivå liksom för respektive
färdmedel. I anslutning till de olika färdmedlen beskrivs även hur
infrastrukturen i staden ser ut idag och hur den kan komma att
utvecklas.
Kapitel 4 presenterar stadens strategier för att arbeta med
beteendepåverkande/mobility managementåtgärder inom staden,
i samarbete med externa aktörer samt genom kampanjer och
information.
Kapitel 5 innehåller en begreppslista som definierar olika uttryck
som används i mobilitetsprogrammet.
Kapitel 6 utgörs av en referenslista.
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En hållbar stad och
ett hållbart resande

2

Sundbyberg är en växande stad och befolkningen förväntas
öka kraftigt till år 2030. Det innebär att fler människor
kommer att bo i staden men även att fler arbetar och besöker
Sundbyberg. Staden måste klara av en högre grad rörelser
av människor, gods och avfall. Genom ett fokuserat arbete
på hållbart resande blir det möjligt att uppnå, samtidigt som
stadsrummet blir mer attraktivt att vistas i.
En stad som satsar på hållbart resande använder gaturummet och allmänna
platser på ett effektivt sätt. De kapacitetsstarka transportslagen tilldelas yta
som ger god framkomlighet och många väljer att transportera sig med dessa
färdmedel. Denna ytfördelning i kombination med hållbara resvanor leder
till att det även finns tillgängligt utrymme för exempelvis uteserveringar,
grönska och lek. På så vis bidrar de offentliga miljöerna både till framkomlighet för många samt till ett levande stadsrum som lockar till vistelse
och möten. I en hållbar stad med god mobilitet bidrar trafiksystemet även
till en flexibilitet för resenären eftersom det är möjligt att välja mellan
flera färdmedel samt att kombinera dem på ett enkelt sätt.
Under de senaste årtiondena har fördelning av utrymme gynnat bilen
vilket har bidragit till att det blivit lätt att resa med bil. När befolkningen
växer och fler ska transportera sig räcker inte stadens ytor till om bilen
används på samma sätt som idag. Det är därför centralt att kunna förflytta
sig med de kapacitetsstarka färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik.
De tar minst yta i anspråk och förbrukar minst energi per resenär som
transporteras. Ett enkelt sätt att illustrera ytanspråket är jämförelsen i
Figur 4 som visar hur mycket utrymme som krävs för att frakta samma
antal personer med olika färdmedel.

Hållbar utveckling:
Hållbar utveckling innebär
att säkerställa goda
livsmiljöer för alla människor
nu och i framtiden. För att
nå en hållbar utveckling
krävs att tre dimensioner
beaktas; ekologisk,
ekonomisk och social
hållbarhet. I ett hållbart
samhälle skapas goda
livsvillkor med ekologin som
ram och med ekonomin som
verktyg.

Hållbart resande:
Begreppet avser resor
och transporter som är
yteffektiva och energieffektiva, såsom gång, cykel
och kollektivtrafik. I vissa fall
kan färdmedlet även gynna
folkhälsan, om det innebär
att resenären rör sig under
resan.

Mobilitet:
Begreppet avser
möjligheten för människor
och gods att förflytta sig
från en plats till en annan.
God mobilitet innebär att
trafiksystemet ger resenären
en flexibilitet vid val av resalternativ och/eller
möjliggör kombination
mellan flera färdmedel.
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Figur 4. B
 ilden visar ytan som samma antal människor behöver för att ta sig fram med bil
(längst till vänster), cykel (mitten) och kollektivtrafik (längst till höger). Källa: Gävle kommun

2.1 Positiva effekter av
hållbart resande
Att fler resor sker med gång, cykel och kollektivtrafik för med sig många
positiva effekter för staden och den enskilde individen. Ovan nämndes
att effektiv ytanvändning ökar framkomligheten det ger även resenären
en flexibilitet vid sina resval. En låg mängd biltrafik uppmuntrar även
till stadsliv och en levande stadsmiljö liksom till energieffektivitet
eftersom färdmedel som inte kräver fossila drivmedel gynnas.
Resor till fots och med cykel medför vinster vad det gäller
folkhälsa. Människor som rör sig regelbundet har ökad prestationsoch koncentrationsförmåga, bättre sömn och minskad sjukfrånvaro.
Dessutom drabbas färre av hjärt- och kärlsjukdomar.3 Det krävs ungefär en
halvtimmes gång eller cykling om dagen för att risken för förtida dödlighet
sak minska med cirka 30 procent.4 Studier visar även att barn som går eller
cyklar till skolan har bättre koncentrationsförmåga.5

3 Statens folkhälsoinstitut, 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. Nr 2007:3.
ISBN: 978-91-7257-494-6
4 Trafikverket et al, 2010. Gå och cykla för ökad hälsa. Beställningsnummer 100304.
5	Statens folkhälsoinstitut, 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. Nr 2007:3.
ISBN: 978-91-7257-494-6.
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Att satsa på hållbart resande innebär fördelar ur ett barnperspektiv då barn
och ungas enda resalternativ, om de reser själva, står mellan transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik. Att satsa på dessa färdmedel innebär
även att de som inte har, kan eller får köra bil får bättre möjligheter att röra
sig. Flera alternativa färdmedel måste helt enkelt finnas för att säkerställa
allas rörelsefrihet oavsett kön, ålder, bakgrund och funktionsförmåga.
Detta bidrar i sin tur till att göra Sundbyberg till en jämlik och jämställd
stad där alla har förutsättningar att vistas och röra sig men även att forma
samhället och sina egna liv.
Figur 5. Sektion som visar exempel på hur en stad kan utformas för att ge utrymme till
vistelse samt rörelse med hållbara färdmedel. Illustration: Håkan Blanck

En stadsmiljö där det upplevs attraktivt att vistas, gå och cykla leder till
att fler människor vistas i staden och således till att verksamheter klarar
sig bättre. Europeiska och amerikanska studier visar att välplanerade
satsningar på gående och cyklister ökar handeln i stadskärnorna.6 Detta
stämmer även överens med bedömningar som svenska kommuner gjort av
effekten av liknande förändringar.7 Det finns även undersökningar från andra
städer som visar att invånare ställer sig positiva till att omvandla stadskärnor
så att ytor blir mer cykel- och gångvänliga samt lockar till vistelse.8
6 Lawlor E, The pedestrian pound - The business case for better streets and places. Living streets,
Just Economics. (https://www.livingstreets.org.uk/media/1391/pedestrianpound_fullreport_web.
pdf) Hämtat: 2017-03-30. New York City, DOT. The Economic Benefits of Sustainable Streets.
(http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot-economic-benefits-of-sustainable-streets.pdf).
Hämtat: 2017-03-30.
7 Trivector, 2003. Bilfria centrumgator – Litteraturstudie och enkät i svenska kommuner. Nr
2003:42
8 Svensson T, Henriksson P, 2012. Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna – Resultat från en enkätundersökning. VTI, Nr 5-2012.
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De studier som påvisar att goda kollektivtrafikförbindelser och en
stadsmiljö som inbjuder till rörelse och vistelse idag har större betydelse
för företags val av lokalisering än tillgängligheten med bil.9 Satsningar
på gång, cykel och kollektivtrafik kan alltså ha en positiv inverkan på både
befintliga och framtida företags ekonomiska utveckling.

Figur 6. S
 ektion som visar exempel på en stad där kollektivtrafiken får utrymme
liksom uteserveringar och grönska. Illustration: Håkan Blanck

Vid samhällsekonomiska beräkningar av infrastruktursatsningar är
tidsvinster en viktig parameter. Investeringar som leder till att det går
snabbare att färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik kan bidra till
nyttor utifrån ett samhällsperspektiv. Här visar studier att insatser för
ökad gång- och cykeltrafik har väldigt stora vinster även om traditionella
beräkningsmetoder inte alltid har varit så bra på att fånga upp det.10 Det
finns också ett antal indirekta samhällsekonomiska vinster kopplade
till att människor går, cyklar och reser med kollektivtrafiken. Detta kan
exempelvis bestå i att både kommun, landsting och företag kan spara in
pengar på vårdinsatser till följd av bättre folkhälsa.

9 Stockholms läns landsting et al, 2011. Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen
– Betalningsvilja för kontor. Nr 3:2011.
10 Börjesson M, Eliasson J, 2012. The benefits of cycling: Viewing cyclists as travellers rather
than non‐motorists. i John Parkin (ed.) Cycling and Sustainability, Emerald Group Publishing
Limited, 2012, s. 247-268.
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Utsläpp från inrikes transporter står idag för cirka en tredjedel av Sveriges
utsläpp av växthusgaser. Av dessa utsläpp kommer huvuddelen från vägtrafiken.11 Motorfordon står för en stor andel av städers buller som i sin tur
påverkar människors hälsa, samt upplevelse och vistelsevärden, negativt. 12
Genom att en större andel av resandet sker till fots, med cykel och
kollektivtrafik är det således möjligt att minska utsläpp av miljöskadliga
ämnen och partiklar samt buller från trafiken. Lägre utsläpp och minskad
påverkan på miljö leder även till samhällsekonomiska nyttor.

11 Naturvårdsverket, 2017. National Inventory Report Sweden 2017 – Greenhouse Gas Emission
Inventories 1990-2015..
12 Folkhälsomyndigheten, (2017): Hälsoeffekter av buller. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/
livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/inomhusmiljo-allmanna-lokaler-och-platser/
buller/halsoeffekter/) Hämtat: 2017-03-29.
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Vägen till ett
hållbart resande
För att skapa förutsättningar för hållbart resande behövs
en kombination av åtgärder såsom fungerande infrastruktur,
styrmedel och beteendepåverkande åtgärder. Detta kapitel
presenterar övergripande strategier och viktiga strategier
för samhällsplaneringens olika skeden. Därefter beskrivs
strategier som gäller specifikt för respektive färdmedel.

3
I detta kapitel definieras strategier skrivna i fetstil. Under flera
strategier finns en punktlista
som beskriver hur de kan
uppfyllas. Därefter följer en
förklarande text med exempel
i kursiv stil.

3.1 Övergripande strategier
För att prioritera och öka attraktiviteten för hållbara färdmedel krävs en
planering som möjliggör god framkomlighet och orienterbarhet för resenären.
Därutöver ska det vara tryggt, tillgängligt och trafiksäkert att använda
dessa färdmedel. För att fler ska vilja röra sig i staden är det även viktigt att
planeringen tar vistelse och upplevelsen av vår stadsmiljö i beaktande.

Staden ska prioritera gång, cykel och kollektivtrafik.
För att uppnå en god mobilitet och ett hållbart resande är det viktigt att främja
de kapacitetsstarka färdmedlen. Detta innebär en prioritering av gång, cykel
och kollektivtrafik. Eftersom gång utgör en förutsättning för många resor ska
det prioriteras allra högst, följt av cykel och kollektivtrafik. Därefter ska behov
för gods- och nyttotrafik samt taxi tillgodoses. Hänsyn tas i sista hand till
personbilstrafik och parkerade motorfordon. Prioriteringen visas i Figur 7.

Figur 7. Sundbybergs stads prioritering mellan färdmedel.

 otgängare eller gående
F
avser en person som
färdas till fots, inklusive
rullstolsburna. I trafikförordningen omfattar
gående även de som
åker skidor, rullskidor,
skridskor, rullskridskor
eller liknande.
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Målstyrd planering ska användas i syfte att öka
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.

Utformning av gaturummet ska gynna fotgängare,
cyklister och kollektivtrafikresenärer.
•Y
 tor i gaturummet ska i större utsträckning än idag användas för gång,
cykel och kollektivtrafik.
Både utformning och utbredning av trafikinfrastruktur ska anpassas och
planeras för att ge mer yta till hållbara färdmedel och tydliggöra prioritering
av fotgängare samt cyklister. Detta kan exempelvis ske genom att befintliga
parkeringsplatser för bil tas i anspråk och nyttjas som cykelbana, bredare
trottoarer eller popup-parker. Popup-parker innebär att gatuutrymme
temporärt görs om till småparker med exempelvis soffgrupper, växtlighet
eller cykelparkering. Detta kan ske där åtgärden inte riskerar att försämra
framkomligheten för cykel och kollektivtrafik eller har en väsentligt stor
påverkan på antalet parkeringsplatser i en stadsdel.

De hållbara färdmedlen ska ha god framkomlighet.
• S tråk för fotgängare, cyklister och resenärer med kollektivtrafiken ska
vara gena, dimensionerade för hög kapacitet, sammanhängande samt
binda samman stadens olika målpunkter.
Det är viktigt att lätt kunna ta sig med de hållbara färdmedlen till stadens
större målpunkter, såsom skolor, arbetsplatser, service, rekreation och
bytespunkter för kollektivtrafik. Hög kapacitet innebär att dimensioneringen
tillgodoser befintliga och framtida reseströmmar utifrån en målstyrd
planering.
Genom utveckling av befintliga kopplingar och utbyggnad av nya stråk
ska effekter av trafikbarriärer och topografiska barriärer minskas. När ny
infrastruktur anläggs ska utformningen anpassas så att eventuell ny barriär
ger minsta möjliga negativa påverkan för gång, cykel och kollektivtrafik.
I vissa fall kan tunnlar och broar behövas om de ökar framkomligheten samt
är befogade utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. De ska då utformas med hänsyn
till trygghetsaspekter.
Framkomlighet ska säkerställas för de hållbara färdmedlen under genomförandeskedet vilket exempelvis kan innebära att alternativa vägar ska
iordningställas. Se avsnitt 3.2.4 Genomförande.
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Det ska upplevas attraktivt att vistas och röra sig i staden.
• Stråk och offentliga miljöer ska utvecklas med fokus på variation och
upplevelsevärden.
En positiv upplevelse av stads- och gaturum kan stärka människors vilja
att färdas till fots eller med cykel, hela resan eller delar av den. Attraktivitet
innebär i detta fall att miljöer är intressanta och varierade bland annat genom
växtlighet, utsmyckning och serviceutbud. Därutöver påverkar belysning,
vägvisning och passerande fordons hastighet attraktiviteten liksom om
miljöerna är trygga, säkra och möjliga att nå på ett enkelt sätt.

Staden ska vara fysiskt tillgänglig för alla oavsett
funktionsförmåga.
• Stråk och bytespunkter ska utformas med fokus på fysisk tillgänglighet.
Tillgänglighet innebär att kunna röra sig fritt i staden och att platser är
nåbara för alla. Att säkerställa att en miljö är fysiskt tillgänglig innebär
bland annat att tekniska krav vad det gäller tillgänglighet tillgodoses.

Staden ska vara trygg att vistas och röra sig i oavsett kön,
ålder, bakgrund och funktionsförmåga.
• Offentliga miljöer ska ha en god belysning och bör vara överblickbara.
• Aktiva bottenvåningar ska eftersträvas längs frekvent använda eller
uppsamlande stråk.
För att möjliggöra hållbart resande är en grundläggande förutsättning att
resenärer upplever stråk, hållplatser och miljöer som trygga. Detta ska gälla
oavsett kön, ålder, bakgrund och funktionsförmåga. Generellt sett definieras
trygghet som individens upplevelse av sin egen säkerhet.
Viktiga aspekter för att öka tryggheten är att miljöer är tydliga och
överblickbara samt att många människor vistas där. Stråk blir mer trygga
och använda med hjälp av god gestaltning, rätt belysning och tydlig vägvisning. Aktiva bottenvåningar med verksamheter som har öppet både
dag- och kvällstid har också stor betydelse för att skapa en levande, trygg
och intressant stad. Gestaltning kan i sin tur göra att en plats blir mer
överblickbar och på så sätt upplevas trygg. Drift och underhåll av offentliga
miljöer påverkar även tryggheten och ska därför hålla hög standard. Se mer
under avsnitt 3.2.5 Drift och underhåll.

19

VÄGEN TILL ETT HÅLLBART RESANDE

Staden ska vara trafiksäker.
•T
 rafiksäkerhetsarbetet ska ta hänsyn till olika typer av trafikanters
förutsättningar att resa hållbart.
• Vid planering ska säkerhetsaspekter för olika färdmedel hanteras
sammanhållet så att trafikmiljön blir trafiksäker.
•Ö
 versyn av trafiksäkerheten ska ske löpande och systematiskt.
Trafiksäkerhetsarbetet ska leda till att olycks- och skaderiskerna i trafiksystemet
minskar. Ett viktigt led i att minimera olyckor och konflikter är att olika typer
av trafikanter såsom fotgängare, cyklister och motordriven trafik separeras från
varandra. Avvägningar behöver göras gentemot framkomligheten och därför
är det viktigt med ett strukturerat arbete så att avvägningarna sker på ett
genomtänkt sätt. En medvetenhet om trafiksäkerhet ska finnas med i planering,
gatuutformning, drift och underhåll.

Orienterbarhet inom, till och från staden ska vara god.
•D
 et ska finnas tydlig vägvisning av hög standard längs gång- och cykelstråk till stadens stadsdelar, anslutande kommuner samt till regionala och
lokala målpunkter.
• I nformation och skyltning ska hålla hög kvalitet vid kollektivtrafikens
bytespunkter för att underlätta effektiva byten.
Det ska som boende, besökare och verksamhetsutövare i Sundbyberg vara lätt
att hitta till stadens målpunkter. God orienterbarhet och tydlig vägvisning
bidrar till trygghet och gör det möjligt att välja gena vägar för fotgängare och
cyklister. En synlig vägvisning ökar statusen för de båda färdmedlen och kan
fungera som reklam för gång och cykel.
Information och skyltning ska finnas vid bytespunkter för att göra det
enkelt och tydligt att byta mellan färdmedel.
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3.2 Samhällsplanering

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Samhällsplanering handlar om att skapa goda förutsättningar för utveckling
och förvaltning av bebyggelse, service, infrastruktur och miljö med målet att
skapa ett hållbart samhälle.
För att hållbart resande ska upplevas enkelt och självklart är det viktigt
att allt från planering till genomförande och drift gör de hållbara färdmedlen
till de mest attraktiva. Det är även viktigt att arbetet ständigt utvecklas
samt att ny kunskap och erfarenheter tas tillvara.
Den strategiska planeringen liksom drift och underhåll sker ständigt
medan planläggning, utformning, projektering och genomförande har ett
mer linjärt och projektspecifikt samband. Alla ingående delar måste
ständigt utvecklas för att nå önskat resultat.
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3.2.1 Strategisk planering
Staden ska vara funktionsblandad och bebyggelsen ska
lokaliseras i områden med god tillgång till kollektivtrafik.
Förutsättningar för resande formas i stor utsträckning av var målpunkter
lokaliseras samt av vilka färdmedel som finns tillgängliga för att röra sig
mellan dessa platser. Staden ska planeras så att bostäder, kontor, verksamheter och service blandas vilket gör att avståndet mellan dessa är litet och
det blir lätt att fördas mellan dem. Målpunkter och bebyggelse ska med
fördel lokaliseras i anslutning till befintliga och kommande kapacitetsstarka
stationer och hållplatser för kollektivtrafik. I annat fall ska ny bebyggelse
främja god turtäthet eller utbyggnad av kollektivtrafik.

Planeringen ska bidra till ett sammanhängande trafiksystem
såväl vid färdigställande som under genomförandetiden.
För att staden ska vara lätt att röra sig i krävs ett stadsövergripande
helhetstänk kring hur trafiksystemet ska utvecklas och utformas. Detta kan
uppnås genom ett kontinuerligt utredningsarbete. Helhetsperspektivet gör att
respektive plan och projekt bidrar med en lösning som stämmer överens med
önskad utveckling av trafiksystemet. Staden ska även ha en ständig överblick
över framtida och pågående projekt för att kunna samordna dem samt
minimera negativa effekter på mobiliteten under genomförandetiden.

Planeringen ska bidra till att minska barriäreffekter mellan
enskilda stadsdelar och inom staden i stort.
För att staden ska skapa förutsättningar för hållbart resande krävs att
barriäreffekter minimeras. Barriärerna består bland annat av höjdskillnader
och infrastruktur exempelvis trafikleder eller järnväg. Avstånd och otrygga
miljöer är ytterligare exempel som skapar barriäreffekter.

En strategisk och framsynt dialog ska föras med externa
aktörer om framtida utveckling av bebyggelse och trafiksystem i Sundbyberg.
Externa aktörer består exempelvis av omkringliggande kommuner, regionala
planeringsaktörer, trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting,
kollektivtrafikentreprenörer och privata intressenter. Genom tidig dialog
möjliggörs exempelvis att kollektivtrafikförsörjning sker redan då de första
boende flyttat in i nya bostadsområden.

3.2.2 Planprogram, detaljplan och förstudie
En trafik- och mobilitetsutredning ska genomföras för
att analysera områdets funktioner och rörelser.
En utredning ska ske i samband med utformning av ny bebyggelsestruktur
för att definiera vilka funktioner som olika gator ska ha. På så vis säkerställs

22

VÄGEN TILL ETT HÅLLBART RESANDE

att de hållbara färdmedlen samt samhällsfunktioner får tillräckligt utrymme
i gaturummet. Rörelser inom samt till och från intilliggande områden ska
framgå i utredningen liksom särskilda behov som ska tillgodoses, exempelvis
anpassningar i anslutning till skola eller äldreboende.

Staden ska föra dialog med exploatörer för att uppmuntra
till att mobilitetsåtgärder som bidrar till hållbart resande
genomförs.
Åtgärder som skapar förutsättningar för hållbart resande ska hanteras tidigt
i planprocessen. Åtgärder kan exempelvis innefatta goda cykelfaciliteter,
tillgång till bilpool och information till boende om hållbart resande.

Stadens krav på god mobilitet och framkomlighet för
hållbara färdmedel under genomförandeskedet ska
kommuniceras gentemot exploatörer och entreprenörer.
Tidig information till exploatörer och entreprenörer ska säkerställa
goda temporära förbindelser för gång, cykel och kollektivtrafik under
genomförandeskedet i samband med större om- och nybyggnationer. Stadens
krav omfattar förutsättningar för god mobilitet samt att exploatören och
entreprenören informerar boende och verksamheter som berörs.

Åtgärder som gynnar hållbara färdmedel ska kunna
genomföras i väntan på framtida stadsutvecklingsprojekt.
Planerade stadsutvecklingsprojekt, som ligger långt fram i tiden, bör inte
innebära att viktiga åtgärder som gynnar hållbara färdmedel skjuts på
framtiden. Åtgärder som är av stor betydelse för framkomlighet, tillgänglighet,
trygghet och säkerhet för de hållbara färdmedlen ska inte skjutas fram
i tiden utan kunna genomföras innan stadsutvecklingsprojektet påbörjas
om de bedöms rimliga.

3.2.3 Utformning och projektering
Trafiksystemets utformning ska säkerställa att
fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer
prioriteras i gaturummet.
Utformningen ska tillgodose framkomlighet, hög kapacitet, orienterbarhet,
tillgänglighet, säkerhet, trygghet och god gestaltning. Därutöver är det viktigt
att säkerställa att ytor för de hållbara färdmedlen kan underhållas på ett bra
sätt. Utformning och projektering ska genomföras i enlighet med tekniska krav.
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3.2.4 Genomförande
Fotgängares, cyklisters och kollektivtrafikresenärers
framkomlighet, trygghet och säkerhet ska prioriteras under
genomförandetiden.
De hållbara färdmedlen ska prioriteras vid bygg- och anläggningsprojekt.
Omledning och temporära lösningar för oskyddade trafikanter ska säkerställas
innan avstängningar av gång- och cykelbanor får ske. Vid omledning ska
stråk för dessa färdmedel vara gena och sammanhängande. Avstängning
och omledning kan komma att ske på bekostnad av biltrafiken där det
är utrymmesbrist.

Exploatören och entreprenören ska arbeta aktivt med
beteendepåverkande åtgärder inför och i genomförandeskedet.
Boende och verksamheter som berörs av förändringar i trafiksystemet ska
få tidig information om temporära lösningar, hur trafiken kommer att ledas
om samt om möjligheter att resa hållbart. Informationen ska vara riktad,
vilket skulle kunna ske genom brevutskick, men även allmän information,
exempelvis i form av skyltning.
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3.2.5 Drift och underhåll
Stråk för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik samt
bytespunkter ska prioriteras vid drift och underhåll.
De mest frekvent använda och gena stråken samt stråk i anslutning till
viktiga bytespunkter och serviceinrättningar ska ges högst prioritet vid drift.
Serviceinrättningar kan vara vårdcentral, förskola, skola och äldreboende.
Denna prioritering kan exempelvis innebära att trappor, belägna i sådana
stråk, kan behöva vinterunderhållas.
Vid underhåll är det till exempel viktigt att säkerställa att beläggningen
på gång- och cykelnätet är god och inte har sprickor, håligheter och andra
hindrande ojämnheter.
I prioritering mellan vägar ska vägar för kollektivtrafik driftas och
underhållas först. Bytespunkter och hållplatser för kollektivtrafik ska även
de prioriteras.

Det ska vara hög kvalitet på drift av gång- och cykelstråk
under hela året.
Kvaliteten på driften påverkar förutsättningarna för att röra sig i staden och
kan bidra till att öka det hållbara resandet. En god drift bidrar till att det är
tryggt, säkert och framkomligt längs stadens stråk och på allmänna platser.
En hög kvalitet på driften under hela året kan exempelvis innebära att
staden satsar på sopsaltning av gång- och cykelstråk eller annan ny teknik
som möjliggör god framkomlighet vintertid. Därutöver ska borttagning av
grus ske tidigt på våren samt då det är möjligt under vintern, eftersom singelolyckor bland fotgängare och cyklister är vanliga längs stråk som har mycket
grus. I övrigt är det av vikt att röjning av löv på stråk sker på hösten och att
skymmande vegetation röjs undan årligen. Vegetation ska inte skymma
belysning och skyltar eller inkräkta på gång- och cykelbanor.

3.2.6 Utveckling och förbättring
Informations- och utbildningsinsatser avseende hållbart
resande ska genomföras kontinuerligt.
Genom kontinuerliga utbildningar och kunskapshöjande arbetsmöten ska
kännedomen om hållbart resande öka, liksom samsyn i hur vi ska arbeta
mot gemensamma mål. Information och utbildning ska främst riktas till
förtroendevalda och berörda tjänstepersoner.

Staden ska föra dialog med personer som bor, verkar och
vistas i Sundbybergs stad.
Genom att öka kunskap och förståelse om hur boende, verksamhetsutövare
och besökare använder och upplever trafiksystemet kan infrastruktur
anpassas och på så vis bidra till bättre mobilitet. Det är därför viktigt att
föra dialog exempelvis genom arrangemang på stan, workshops och
testresenärsprojekt.
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3.3 Hela resan
Under de allra flesta resor används flera typer av färdmedel mellan start
och målpunkt. När flera färdmedel används är resan intermodal, såsom
att gå till hållplatsen för att kliva på bussen. När vi reser gör vi stopp längs
vägen, exempelvis för hämtning/lämning av barn, inköp eller utövande av
fritidsaktiviteter. Genom god infrastruktur, kollektivtrafiknära lokalisering
och smidiga byten kan hela resan underlättas. Utifrån ett hela resanperspektiv är det även viktigt att planering, utformning och underhåll
sker med ett helhetstänk.

Kollektivtrafik och markanvändning ska planeras
samordnat.
• S taden ska planera för att kollektivtrafiknära bostäder ökar, vilket kan
gynna närservice.
• S taden ska löpande utreda förutsättningar för arbetsplatser vid
kollektivtrafikpunkter i sådana koncentrationer att mer omfattande
handel och service möjliggörs.
• S taden ska planera för lokaler för service i anslutning till kollektivtrafikpunkter i en omfattning som är anpassad till platsens tillgänglighet.
Kollektivtrafiken blir mer attraktiv om det är möjligt att uträtta ärenden och ta
del av service i anslutning till bytespunkter. Om många bor, arbetar och vistas
i kollektivtrafiknära lägen skapas bättre förutsättningar för ett varierat serviceutbud. Med service avses bland annat apotek, vårdinrättningar och matbutiker.

Stråk för gång, cykel och kollektivtrafik ska mötas och
komplettera varandra.
• Kopplingar ska finnas mellan stråk för olika färdmedel.
• S amordning och samarbete ska ske med omkringliggande kommuner
samt trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting för att
säkerställa en sammanhängande och tydlig infrastruktur.
Trafiknätet, med dess olika färdmedel, ska planeras, driftas och underhållas
för att det ska upplevas som ett sammanhängande system. Detta gäller även
vid resor över administrativa gränser. När stråk möts och kompletterar
varandra ökar möjligheterna att kombinera olika färdmedel vilket bidrar till
en flexibilitet vid val av resa. Detta kan exempelvis innebära att gång- och
cykelnätet sträcker sig hela vägen fram till kollektivtrafikens hållplatser samt
att det finns cykelparkering vid bytespunkten.
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Det ska vara enkelt och tydligt att byta mellan färdmedel.
• Planera för ett gott samspel mellan olika kollektivtrafikslag vid bytespunkter samt gentemot övriga trafikslag.
• Bytespunkter ska ha god orienterbarhet.
• Vid bytespunkter ska det finnas cykelparkeringar av hög standard.
• Staden ska verka för lokalisering av lånecykelsystem vid bytespunkter.

FOTO: SUNDBYBERGS STAD

Utformning av bytespunkter ska bidra till korta bytestider samt till att
förbindelser mellan olika färdmedel ska ha sådan kapacitet att det inte blir
trångt eller svårt att ta sig fram. En god orienterbarhet innebär att det är lätt att
överblicka bytespunkten samt att det finns tydlig vägvisning och tydlig
reseinformation.
Cykelparkeringar ska finnas i nära anslutning till hållplatser och entréer
så att det blir enkelt att kombinera cykeln med andra färdmedel. Standarden
som gäller för cykelparkeringar beskrivs under avsnitt 3.9.1 Strategier för
parkering och angöring. Antalet cykelparkeringar ska utgå från befintliga och
framtida reseströmmar baserad på målstyrd planering.
Genom ett utbrett lånecykelsystem säkerställs att de som inte har tillgång
till en egen cykel får förutsättningar att transportera sig med cykel.
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3.4 Gång
I en stad med stora gångflöden upplevs omgivningen som levande
och trygg. För att öka andelen resor till fots är det viktigt att det upplevs
attraktivt, framkomligt, tryggt och säkert att röra sig i staden. I planeringen
av infrastruktur för gång är det även viktigt att beakta att förutsättningar
och behov kan skilja sig mellan olika fotgängare exempelvis beroende på
funktionsförmåga och resans syfte.

3.4.1 Strategier för gång
Stadens gångnät ska vara sammanhängande och
fritt från hinder.
•G
 ångstråk ska vara gena, sammanhängande, utan barriärer och hinder
samt utgöra bra förbindelser mellan resenärers start- och målpunkter.
•G
 ångnätet ska genom hög täthet av korsningsmöjligheter skapa närhet
inom och mellan stadens bebyggelse.
• Gångstråk ska ansluta till gångnätet i angränsande kommuner.
Ett sammanhängande gångnät med goda korsningsmöjligheter är viktigt för
att de som färdas till fots, på ett enkelt och gent sätt, ska nå de målpunkter de
önskar. Täthet mellan korsningar medför även fler möjligheter vid val av färdväg. Gångstråken ska inte påverkas av hinder som gör det svårt eller omöjligt
att ta sig fram. Detta gäller exempelvis uteserveringar och byggarbetsplatser
samt mindre hinder såsom skyltar, stolpar och gatupratare.

Framkomlighet för fotgängare ska säkerställas.
• Gångbanor ska dimensioneras så att en målbild med hög andel fotgängare
kan uppnås.
• Gator och korsningars utformning samt reglering ska gynna fotgängare.
•G
 ångstråk bör separeras från cykel- och motorfordonstrafik i de fall gatan
inte är reglerad som gågata eller gångfartsområde.
Det är viktigt att gångstråk har god framkomlighet, vilket åstadkoms genom
hög kapacitet avseende befintliga och framtida reseströmmar baserad på
målstyrd planering.
För att gynna fotgängare kan gator, korsningar och platser anpassas
genom utformning och reglering. I de fall gågator och gångfartsområden inte
väljs bör fotgängare separeras från cykel- och motorfordonstrafik. Gator kan
även under perioder ombildas för att gynna fotgängare, exempelvis under
sommarmånaderna, helger eller vid kampanjer.
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Stråk ska vara fysiskt tillgängliga för alla oavsett
funktionsförmåga.
• Gångstråk ska hålla hög standard avseende fysisk tillgänglighet.
Alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna förflytta sig i staden. Hög
standard innebär till exempel att gångstråkens beläggning är plan och
hårdgjord samt att det finns sittplatser för vila längs stråken. Stråk för
fotgängare ska, med avseende på fysisk tillgänglighet, utformas utifrån
tekniska krav.

Gångstråk ska vara trafiksäkra.
• Korsningspunkter med motorfordonstrafik ska vara tydliga, tillgänglighetsanpassade och hastighetssäkrade.
• Gångstråk vid viktiga målpunkter ska utformas med särskilt fokus på
trafiksäkerhet för fotgängare.
• Trygghetsaspekten för fotgängare ska beaktas vid planering och
utformning samt vid genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder.
En trafiksäker miljö innebär att gatuutformningen ska vara tydlig och skapa
förståelse för vilka situationer som kan uppstå i trafikmiljön. Med trygghet i
trafikmiljön avses i detta fall den upplevda risken för att något kan inträffa.
Om en plats känns tryggare ur trafiksäkerhetssynpunkt än vad den faktiskt
är kan det innebära en falsk trygghet, vilket i sin tur innebär att risker kan
underskattas av fotgängare.

Gångstråk ska vara attraktiva.
• Gångstråk ska utvecklas med fokus på variation och upplevelsevärden
utifrån platsens förutsättningar.
• Gångstråk ska vara överblickbara, lätta att orientera sig i och ha god belysning.
Stråk blir attraktiva genom intressanta och varierade miljöer vad det
gäller växtlighet, utsmyckning, serviceutbud etcetera. Därutöver påverkar
belysning, vägvisning och passerande fordons hastighet attraktiviteten liksom
om miljöerna är trygga, säkra och möjliga att nå på ett enkelt sätt. Tunnlar
ska vara utformade med särskild hänsyn till trygghet för att de ska användas
och upplevas attraktiva.

3.4.2 Infrastruktur för gång
Gångnätet i nuläget
Sundbyberg har till stora delar ett sammanhängande och funktionellt
gångnät. I Figur 8 visas stadens övergripande gångnät, det vill säga de
viktigaste gångstråken som binder samman stadsdelar, målpunkter och
kollektivtrafiknoder. De största barriärerna för fotgängare inom staden är
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topografiska höjdskillnader, järnvägen genom centrala Sundbyberg samt
Enköpingsvägen. Passager över järnvägen och trafikerade vägar sker i vissa
fall i tunnel eller bro samt i vissa fall i plan.
Förutom det övergripande gångnätet finns även ett stort antal lokala
länkar för fotgängare. De vägar som idag saknar gångbanor ligger i huvudsak inom villaområden med lite motorfordonstrafik.

Gångnätets standard i nuläget

FOTO: FREDRIK HJERLING

På vissa gångstråk uppstår trängsel mellan fotgängare samt mellan
fotgängare och cyklister. I förekommande fall är det även trångt för
fotgängare att passera uteserveringar, byggarbetsplatser och lastningszoner
för varuleveranser. Dessa typer av konflikter behöver beaktas i stadens
planering och arbete.
Eftersom staden är kuperad och flera stadsdelar ligger på kullar är god
tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar svårt
att uppnå på vissa sträckor.
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Figur 8. Karta som visar övergripande gångnät 2017.
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3.5 Cykel
För att det ska vara attraktivt att cykla är det viktigt att cykelnätet är sammanhängande, gent och utan barriärer. Cykelbanorna ska dimensioneras för
hög kapacitet, vara trygga och trafiksäkra året om. Att det finns offentliga
cykelpumpar och servicestationer kan även det bidra till att det blir lättare
att välja cykeln som färdmedel.

3.5.1 Strategier för cykel
Stadens cykelnät ska vara sammanhängande.
•P
 lanering av cykelbanornas lokalisering samt typ av cykelbana ska ske så
att ett sammanhängande nät i hela staden uppnås.
• Cykelstråk ska ansluta till cykelnätet i angränsande kommuner.
•C
 ykelstråk ska vara gena, sammanhängande, utan barriärer och koppla
samman stadens målpunkter och stadsdelar.
Det ska vara lätt att cykla inom staden samt till angränsande kommuner
vilket kräver att staden ska bygga cykelbanor där det idag saknas länkar. För
att planer och projekt ska bidra till att nätet blir sammanhängande avseende
utformning och standard krävs en samordning inom staden. En cykelbana
kan exempelvis vara dubbelriktad eller enkelriktad samt separerad på olika
sätt. I valet mellan dessa alternativ ska målsättningen vara att skapa ett
funktionellt och tydligt nät som inte skapar konflikter mellan trafikanter. På
sträckor med höga flöden och många målpunkter samt vid barriäreffekter som
inte kan byggas bort kan dubbelriktad cykelbana vara lämpligt och ibland
behövas på båda sidor om barriären.
Åtgärder på regionala nätet och huvudnätet ska prioriteras före åtgärder
på det lokala nätet.

Cykelbanor ska vara framkomliga och av hög kvalitet.
•C
 ykelbanor ska dimensioneras så att en målbild med hög andel
cyklister kan uppnås.
•C
 ykelbanor ska separeras från övriga trafikslag på regionala cykelstråk
och huvudcykelstråk.
• Cykelbanor ska ha god sikt och vara fria från hinder.
•G
 ators och korsningars utformning ska anpassas så att de gynnar
cyklister gentemot motorfordon på de gator där det är möjligt och befogat.
Cykelnätet ska dimensioneras för hög kapacitet avseende befintliga och
framtida reseströmmar baserad på målstyrd planering. Vid utformning är
det viktigt att ta hänsyn till olika typer av cyklisters preferenser såsom typ av
cykel, hastighet de färdas i samt om de arbetspendlar eller fritidscyklar.
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Det ska inte finnas hinder på cykelbanorna eller fasta sidohinder i anslutning
till dem. Sidohinder kan utgöras av stolpar och elskåp vilket försämrar
framkomlighet och trafiksäkerhet samt kan innebära att cykelbanans hela
bredd inte används. För att sikten ska vara god längs cykelbanan är det
viktigt med tillräcklig kurvradie samt att röjning av vegetation utförs.
För att gynna cyklister kan gator och korsningar anpassas genom utformning.
Gatan kan exempelvis utformas som cykelfartsgata vilket ger cyklister en
prioritet i gaturummet utan att tillgängligheten för biltrafik påverkas, se Figur
9. Ett annat exempel är att tillåta cyklister att cykla i motorfordonstrafikens
motsatta riktning. Vid korsningar kan prioritering av cyklister säkras exempelvis genom grön våg i trafiksignaler eller genom att anlägga cykelöverfarter.
En cykelöverfart innebär att motorfordonsförare har väjningsplikt mot cyklister.
Åtgärder på regionala nätet och huvudnätet ska prioriteras före åtgärder
på det lokala nätet.
Figur 9. Cykelfartsgata på Västra Hamngatan i Göteborg.

Källa: Göteborgs stad.

Cykelvägar ska vara trafiksäkra.
• Cykelvägar ska separeras från övriga trafikslag på regionala cykelstråk
och huvudcykelstråk.
• Cykelvägar och korsningspunkter ska ha en tydlig utformning så att
både cyklister och övriga trafikanter uppmärksammar varandra.
• Cykelvägnätet ska utformas så att trafiksäkerheten kan upprätthållas
för cyklister året om.
För trafiksäkerheten är det viktigt att cykelvägar inte leds ut i motorfordonstrafik samt att de är separerade från fotgängare.
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En tydlig utformning genom upphöjning av korsningspunkter och
passager skapar ett säkrare cykelvägnät samt visar att cykling prioriteras
som färdmedel.
En trafiksäker miljö för cyklister innebär andra krav än för motorfordonstrafik och gångtrafik eftersom cyklister är beroende av sin balans. Det ställer
krav på god beläggning och generösa svängradier. Därutöver är det viktigt
med väl genomtänkt placering och utformning av exempelvis trafikanordningar,
belysning, papperskorgar, räcken och kantstenar så att dessa inte utgör hinder
eller faror för cyklister.
För att upprätthålla en trafiksäker miljö är det viktigt att utformningen
tar hänsyn till att driften ska kunna utföras under hela året. Det kan innebära
att ytor ska vara tillgängliga så att sopning och upptagning av grus och snö
fungerar. Drift och underhåll behandlas under avsnitt 3.2.5 Drift och underhåll.

Staden ska erbjuda god service för cyklister.
• Det ska finnas offentliga cykelpumpar i alla stadsdelar.
• Det kan finnas servicestationer vid större målpunkter.
God service för cyklister kan göra det mer attraktivt att välja cykeln. Service
kan innebära att tillhandahålla offentliga cykelpumpar och servicestationer.
En servicestation innebär att det exempelvis finns tillgång till cykelpump,
multiverktyg, möjlighet att fylla vattenflaskan samt att spola av cykeln.

3.5.2 Infrastruktur för cykel
Cykelnätet i nuläget
Cykelnätet i Sundbyberg är relativt väl utbyggt. Det saknas dock länkar i
och med att cyklister och motorfordonstrafik delar samma utrymme på
flera sträckor. Därutöver saknas kopplingar till angränsande kommuner i
vissa delar av staden. I Figur 10 visas hur cykelnätet såg ut vid inventering
under sommaren 2016. Kartan visar både cykelbanor på stadens mark och
privat mark.
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Figur 10. Karta över cykelnätet sommaren 2016. Kartan visar cykelbanor både på stadens
mark och på privat mark.
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Stadens huvudnät och regionala nät visas i Figur 11. Där visas även
vilka länkar i huvudnätet som kommer att justeras i takt med att nya
cykelbanor byggs ut. Huvudcykelstråken inkluderar både cykelbanor och
cykling i blandtrafik.
Fyra cykelstråk i staden är utpekade i Regional cykelplan för Stockholms
län 2014-2030.13 Dessa är Hjulsta-Bergshamrastråket, Sundbybergsstråket,
Kymlingestråket och Bällstastråket, se Figur 11.

Cykelnätets standard i nuläget
Standarden på cykelnätet är funktionell men har brister. De främsta
bristerna utgörs av smala cykelbanor, mindre säkra korsningar avseende
utformning och skymd sikt samt fasta sidohinder exempelvis i form av
stolpar. Därutöver behövs separering gentemot andra transportslag, god
orienterbarhet i nätet samt god drift under hela året.

Cykelnätets utveckling

FOTO: FREDRIK HJERLING

För att stärka sambanden mellan stadsdelar, målpunkter samt uppnå
ett mer sammanhängande cykelnät behöver nya kopplingar utredas.
Dessa visas i Figur 12. I nuläget går det inte att säga om utredningsstråken
kommer att genomföras eller vilken exakt sträckning de i så fall kommer
att få. I Figur 12 visas även planerade cykelbanor som utreds eller är
utredda. Alla projekt har dock inte en tidplan för genomförande.

13 Trafikverket et al., 2014. Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030. Publikationsnummer:
2014:041, ISBN: 978-91-7467-563-4.
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Figur 11. Karta med regionalt nät och huvudnät för cykel.
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Figur 12. Karta med planerade cykelbanor och kopplingar som ska utredas.
I kartan visas även cykelnätet från 2016.
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3.6 Kollektivtrafik
För Sundbybergs utveckling är det centralt att det finns goda kopplingar
med kollektivtrafik till omkringliggande kommuner. Därutöver är ett
heltäckande kollektivtrafiknät ett sätt att överbrygga nuvarande barriärer
mellan stadens olika bostads- och verksamhetsområden.
Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting planerar utbyggnad
av kollektivtrafik, linjedragning, turtäthet etcetera. Staden kan dock i sin
planering arbeta strategiskt med förbättringar i kollektivtrafiknätet och på
så sätt ha en tydlig dialog med trafikförvaltningen om hur nätet bör utvecklas.
Detta är inte minst viktigt i och med att Sundbyberg har en hög utbyggnadstakt och att kollektivtrafiken måste knyta samman stadsdelar och målpunkter
för att möjliggöra ett hållbart resande. Därutöver kan staden förbättra
förutsättningarna att resa med kollektivtrafiken genom att säkerställa gångoch cykelbanor fram till hållplatser och stationer, definiera och utforma
lämpliga vägar för vägburen kollektivtrafik samt genom drift och underhåll
av dessa.

3.6.1 Strategi för kollektivtrafik
Staden ska arbeta strategiskt med utveckling av
kollektivtrafiken.
• Staden ska ha en kommunövergripande plan för hur kollektivtrafiken ska
utvecklas i takt med utbyggnaden av staden.
• Kollektivtrafik och markanvändning ska planeras samordnat.
En kommunövergripande plan samt samordning av markanvändning och
kollektivtrafikutveckling är viktigt i och med att Sundbyberg har en hög
utbyggnadstakt. Finns kollektivtrafiken på plats redan då nya stadsdelar
är klara för inflyttning bidrar det till goda förutsättningar för ett hållbart
resebeteende. Att planera för kollektivtrafiken i tidigt skede kan även vara en
viktig förutsättning för att nya sträckningar överhuvudtaget kan åstadkommas,
exempelvis avseende samordnings- och finansieringsvinster såväl som fysiskt
genomförande. Se även strategi Kollektivtrafik och markanvändning ska
planeras samordnat under avsnitt 3.3 Hela resan.
En förutsättning i stadens planering är att busstrafik i huvudsak ska föras
på huvudgator samt lokalgator med uppsamlande funktion. Dessa gator
redovisas i Figur 15.
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Framkomligheten ska vara god för kollektivtrafiken
och dess resenärer.
• Staden kan underlätta framkomlighet och öka restidens tillförlitlighet.
Genom god framkomlighet ökar förutsättningarna för god restidspålitlighet.
God framkomlighet kan exempelvis åstadkommas genom kollektivtrafikkörfält, signalprioritering i korsningspunkter och hållplatsutformning som
medför att övrig trafik får vänta när bussen stannar. För god framkomlighet
för kollektivtrafiken krävs god drift året om, se mer under avsnitt 3.2.5 Drift
och underhåll.

3.6.2 Infrastruktur för kollektivtrafik
Kollektivtrafiknätet i nuläget
Inom Sundbybergs stad finns flera typer av kollektivtrafik såsom
regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana, spårväg och buss. I detta system
är Sundbybergs centrum en viktig nod och bytespunkt eftersom
regionaltåg, pendeltåg, spårvagn och tunnelbanans blå linje mot
Hjulsta/Kungsträdgården trafikerar platsen. Tunnelbanan löper vidare
genom Sundbyberg med en station i Duvbo och en i Rissne. Inom
staden finns även tunnelbanans blå linje mot Akalla/Kungsträdgården
med station Näckrosen inom stadsdelen Storskogen samt station
Hallonbergen. Tvärbanans Solnagren passerar centrala Sundbyberg och
har spårvagnshållplatser intill Bällsta bro och i Sundbybergs centrum.
Tolv busslinjer trafikerar Sundbyberg dagtid. Utöver dessa finns två
anropsstyrda servicelinjer samt nattbussar.

Tillgänglighet till kollektivtrafik i nuläget
Tillgängligheten till kollektivtrafik är god i centrala delar av staden vilket
visas i klassificeringen som staden genomfört, se Figur 13.
Klassificeringen är baserad på fågelavstånd till stationer för spårburen
kollektivtrafik, fågelavståndet till busshållplatser, turtäthet under rusningstid samt eventuell påverkan av barriärer i form av topografi och trafikerade
vägar. Kartan är ett resultat av en övergripande analys och kan behöva
kompletteras med fördjupade studier i enskilda projekt för att klargöra
det faktiska avståndet och tillgängligheten till kollektivtrafik.
Figur 13 visar även att Ursviks västra delar kommer att få bättre
tillgänglighet till kollektivtrafiken i och med Tvärbanans Kistagren som
medför två hållplatser i området samt bron över E18 som gör det möjligt
att nå tunnelbanestationen i Rinkeby. Därutöver planeras byggandet av
en ny gata för busstrafik som ska dras parallellt med spårvägen och
ansluta till Kista.
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Figur 13. Karta över tillgänglighet till kollektivtrafik under rusningstid.
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Behov av utveckling i kollektivtrafiksystemet
Sundbybergs stad har relativt goda kollektivtrafikförbindelser till övriga
regionen. Tvärförbindelser samt kopplingar till relativt närliggande
målpunkter utanför Sundbyberg är däremot delvis bristfälliga, exempelvis
handelsområdet Arenastaden och Mall of Scandinavia i Solna.
Sundbybergs centrum, Hallonbergen och Rissne är viktiga för
kollektivtrafikresandet och har potential att stärkas som kollektivtrafiknoder
och bytespunkter. Sundbybergs centrala delar kommer att genomgå stora
förändringar när järnvägen genom centrum grävs ned. I samband med
utvecklingen i stadskärnan finns det bland annat möjlighet att se över
bussförbindelserna och hållplatslägen. Inom arbetet möjliggörs även ett
nytt resecentrum med goda funktioner för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafikanter. Förändringar sker även i Rissne då Tvärbanans Kistagren
kommer att ha en hållplats där. På så vis kommer Rissne att få ökad
betydelse som bytespunkt för kapacitetsstark kollektivtrafik. I Hallonbergen
finns behov av att förändra utformningen av terminalen, utöka kapaciteten
för busstrafik och förbättra möjligheten till smidiga byten.
Staden ser behov av att förbättra förbindelserna mellan ovan nämnda
kollektivtrafiknoder för att öka tillgängligheten mellan stadsdelarna och
flexibiliteten för resenärerna. Detta gäller inte minst mellan Hallonbergen
och Rissne som trafikeras av två olika tunnelbanelinjer. I ett framtida
kollektivtrafiknät är det även viktigt att Ursvik och Brotorp får starkare
förbindelser till Hallonbergen och Sundbybergs centrum samt målpunkter
utanför kommunen. Stadsdelarna norr om Enköpingsvägen behöver
dessutom kollektivtrafik med högre turtäthet utanför rusningstid.
Det är även viktigt att säkerställa kollektivtrafikförsörjning i samband
med stadsutvecklingen kring Enköpingsvägen samt att skapa nya kopplingar
till andra kommuner. Det senare kan ske genom potentiell kollektivtrafikbro
mellan Rissne och Spångadalen, kollektivtrafikbro över till Annedal samt
möjliggörande av pendelbåtstrafik från Bällstaviken. I Figur 14 visas
planerad utveckling av kollektivtrafiksystemet samt behov som staden
definierat gällande kollektivtrafiksystemet.
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Figur 14. Planerad utveckling av kollektivtrafik samt önskemål och behov av utredning som staden ser.
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3.7 Gods och logistik
Leveranser inom staden är en förutsättning för att butiker, restauranger
och andra aktörer ska kunna bedriva sin verksamhet. Dessa transporter
bidrar dock till buller, trängsel och i vissa fall försämrad trafiksäkerhet. För
att minska transporternas påverkan är det viktigt att verka för samordning
av leveranser, tidreglering samt anpassning av fordon.

3.7.1 Strategier för gods och logistik
Staden ska verka för att transporter och leveranser ska
ske samordnat.
• Staden ska verka för att stadens egna leveranser ska ske samordnat.
• S taden ska verka för samarbete med intilliggande kommuner för att
skapa en central där omlastning av varor kan ske och samordnad logistik
kan utgå ifrån.
• Staden ska verka för en samordnad bygglogistik där det är genomförbart.
Det krävs ett helhetsgrepp för att samordna och effektivisera transporterna,
minska antalet leveranser och dessutom möjliggöra för användning av
mindre fordon. Detta kan minska buller samt minska antalet leveranser till
verksamheter. Genom att samarbeta med andra kommuner i denna fråga kan
en central för omlastning av varor bli aktuell.
Genom att samordna leveranser till och från byggprojekt i staden
minskar antalet transporter vilket är positivt för boendeförhållanden och
framkomlighet. Detta kan vara aktuellt att applicera i specifika projekt där
det är genomförbart samt där det finns särskilda behov.

Staden ska verka för mindre, tystare och mer miljövänliga
leveransfordon.
• S taden ska verka för att fossilbränslefria fordon, lastcyklar och mindre
fordon ska användas för distribution av varor.
• S taden ska följa den tekniska utvecklingen av fordon och de nya
möjligheter som de kan innebära.
Genom att arbeta med effektiva och resurssnåla godstransporter kan
stadsmiljöer bli mer trivsamma. Lastcyklar och mindre fordon är tystare
och tar mindre yta i anspråk än konventionella fordon vilket bidrar till
bättre stadsmiljö och mer effektiv ytanvändning. Anpassning av utrustning
och mottagningsrum kan även vara sätt att möjliggöra leveranser nattetid.
Därutöver kan det vara intressant att följa utvecklingen av självkörande
fordon och vad det innebär för gods och logistik.
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3.7.2 Infrastruktur för gods och logistik
Förutsättningar för gods och logistik i nuläget
Stadens gatunät är generellt dimensionerat för tunga lastbilar och har
bärighetsklass 2 (BK2) med undantag för Enköpingsvägen som har
bärighetsklass 1 (BK 1). På gatunätet i Lilla Ursvik och i Duvbo gäller
förbud mot fordon med högre axeltryck än 8 ton.
Inga vägar inom Sundbybergs stad är idag klassade som
rekommenderad primär eller sekundär transportväg för farligt gods. Detta
innebär dock inte ett förbud mot sådana transporter på vägar genom
Sundbyberg. Farligt gods kan även fraktas på Mälarbanan genom centrala
Sundbyberg.
E18/Kymlingelänken samt Ulvsundavägen ligger i Stockholms stad
men gränsar till Sundbyberg. De utgör rekommenderad primär transportled för farligt gods.

3.8 Motorfordonstrafik
Sundbyberg kommer att öka sin befolkning vilket innebär att fler ska ta sig
fram på stadens gator. Vissa typer av resor med bil är svåra att ersätta. Det
kommer däremot inte vara möjligt för alla att alltid färdas med bil och det
är därför viktigt att utveckla alternativen så att de blir mer attraktiva. Det
innebär i sin tur att motorfordonens utbredning balanseras i förhållande
till ytan som andra färdmedel tilldelas.

3.8.1 Strategier för motorfordonstrafik
Staden ska inte prioritera framkomlighet för
personbilstrafik.
• Trafikreglering ska användas som verktyg för att styra mot hållbara sätt
att resa.
Hur mycket utrymme som tas i anspråk i trafiksystemet regleras exempelvis
genom korsningars dimension och körfältens bredd samt genom reglering av
parkering. Genom att fördela yta i gaturummet annorlunda kan framkomlighet
för hållbara färdmedel prioriteras. På så vis kan infrastrukturen även bidra till
en ökad total transportkapacitet samt förstärkt framkomlighet för de som har
behov av bil i vardagen.
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Staden ska verka för tillgång till bil istället för ägande av bil.
• S taden ska verka för att förbättra förutsättningarna för bilpoolsoch bildelningstjänster i staden.
Att ha tillgång till bil istället för att äga den är en fördel för staden
eftersom det bland annat innebär att parkeringsyta minskar. Den yta som
frigörs kan istället användas av andra färdmedel eller bidra till en trivsam
stadsmiljö. Att förbättra förutsättningarna för bilpooler kan exempelvis
innebära att bilpoolsplatser upplåts på gatumark i anslutning till bostadsområden, service och kollektivtrafiknoder.
Ytterligare ett sätt att öka incitamentet för tillgång till bil, snarare än att
äga bil, är att använda prissättning av parkeringsplatser som ett styrmedel.
Se strategi under avsnitt 3.9.1 Strategier för parkering och angöring.

Nya och befintliga områden ska utformas så att
trafikmiljön blir säker.
•T
 rafikmiljön ska anpassas efter de oskyddade trafikantgrupperna vad det
gäller trafiksäkerhet.
•M
 otorfordonstrafikens hastighet ska vara låg där det i vägnätet finns risk
för konflikter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter.
• Gatan ska vara utformad så att hastighetsbegränsningar följs.
Om en plats är avsedd för oskyddade trafikanter ska motorfordonstrafiken
styras så att det i första hand blir säkert för de oskyddade trafikanterna.
Där det i vägnätet finns risk för konflikter mellan motorfordon, cyklister och
fotgängare ska utformningen medföra att hastigheten är låg och följs. Detta
gäller exempelvis i korsningspunkter och i blandtrafik.

3.8.2 Infrastruktur för motorfordonstrafik
Vägnät för motorfordonstrafik i nuläget
Vägnätet för motorfordonstrafik delas upp i två huvudgrupper med olika
funktioner; lokalnät och huvudnät. Lokalnätet har sin huvudsakliga funktion inom stadsdelarna. En del lokalgator kan samla större trafikflöden, det
vill säga har en uppsamlande funktion inom området. Huvudnätet består
av huvudgator och genomfartsleder med övergripande funktion. I Tabell
1 beskrivs funktionen för de olika gatutyperna. De gator som i nuläget
betecknas som huvudgata respektive lokalgata med uppsamlande funktion
visas i Figur 15.
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Tabell 1.  Uppdelning av motorfordonstrafikens vägnät samt funktioner som i första hand ska gälla.
Typ av gata

Funktion

Lokalnät – prioritering
av omgivningens behov
framför framkomlighet för
biltrafiken.

Lokalgata

Tillgänglighet till fastighet.

Lokalgata med uppsamlande funktion

Samlar upp trafik från lokalgator
och leder den mot huvudgatorna.

Huvudnät - utformas i stor
utsträckning för transport
och rörelse.

Huvudgata

Leder mellan stadens stadsdelar.

Genomfartsled

Övergripande funktion, löper genom staden och fungerar
som en länk mellan olika kommuner.
Ej relevant inom Sundbybergs stad.

I Sundbyberg finns inga gator som betecknas genomfartsled, däremot
finns det genomfartstrafik. Detta förekommer i hög eller viss utsträckning
på Enköpingsvägen, Rissneleden, Tulegatan, Järnvägsgatan, Hamngatan
och Landsvägen. Förutom Enköpingsvägen är ingen av de nämnda gatorna
utformade för att klara sådan kapacitet. I samband med att området kring
Enköpingsvägen utvecklas kommer inte heller den att vara utformad för
genomfartstrafik. Sundbyberg är lokaliserad mellan och i nära anslutning
till större trafikleder såsom E18/Kymlingelänken och E4. Dessa vägar är
mer lämpade för större trafikmängder jämfört med gatorna inom
Sundbyberg.

Trafikflöden i nuläget
Mätningar av fordonsflöden på stadens vägnät genomfördes under hösten
2016 på cirka 40 platser inom Sundbyberg. I Figur 16 visas
genomsnittliga flöden av motorfordon under ett vardagsdygn.

Vägnätets hastigheter
Huvudsakliga strategier i Sundbybergs stads hastighetsplan från 2017
är att huvudgator och lokalgator med uppsamlande funktion har en
hastighetsbegränsning på 40 km/timme eller 60 km/timme beroende på
omgivningens karaktär. Övriga gator har en hastighetsbegränsning på
30 km/timme. I Figur 17 visas de hastigheter som regleras i Sundbybergs
stads hastighetsplan.
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Figur 15. K
 arta över huvudgator och lokalgator med uppsamlande funktion 2017.
Gator som ej är markerade inom staden är lokalgator.
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Figur 16. Karta över motorfordonstrafik hösten 2016.
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Figur 17. Karta från hastighetsplan 2017 antagen av Stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-04-25.
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3.9 Parkering och angöring
Varje resa med cykel eller bil börjar och slutar på en parkeringsplats.
Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur
staden upplevs och fungerar. Eftersom parkeringsplatser med stillastående
motorfordon upptar attraktiva och centrala ytor behöver reglering av dessa
ses över i syfte att använda ytan på ett effektivt sätt.
Viss typ av parkering behöver finnas även fortsättningsvis. Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska säkerställas i enlighet med Boverkets byggregler.

3.9.1 Strategier för parkering och angöring
Parkering ska lösas inom kvartersmark vid nybyggnation.
• Parkeringsplatser för bostäder och verksamheter som uppkommer
utifrån exploateringens behov ska lösas inom kvartersmark.
Allmän platsmark är till för alla oavsett tillgång till bil. Cykel- och bilparkeringsplatser för boende och verksamheter i staden ska ordnas på kvartersmark,
vilket även inkluderar parkering för besökande. Bilparkering på kvartersmark
får inte ta yta i anspråk som kan användas som förskolegård eller där det har
en negativ effekt på fastighetens grönytefaktor eller tillgänglighet.
På de platser där parkering har lösts på kvartersmark är det som huvudregel inte möjligt att få tillstånd för boendeparkering.

Cykelparkeringar ska finnas vid målpunkter och vara av
hög standard.
• Cykelparkeringar ska lokaliseras i nära anslutning till entréer, viktiga
målpunkter och bytespunkter för kollektivtrafik.
• Cykelparkeringar ska vara trygga och ha hög standard.
• Antalet cykelparkeringar ska täcka efterfrågan och klara framtida
reseströmmar.
Avståndet från målpunkt till parkering är avgörande för om cykelparkeringen
används. Cykelparkering av hög standard ska finnas i nära anslutning till
målpunkter såsom centrum, skolor, kultur, idrott och rekreation samt bytespunkter för kollektivtrafik. Cykelparkering bör även finnas i anslutning till
hållplatser för kollektivtrafik samt på andra lämpliga platser i gaturummet.
Cykelparkeringar ska vara trygga vilket innebär att de är överblickbara och ha
god belysning. Hög standard på cykelparkering innebär att det finns parkeringar
med väderskydd, möjlighet att låsa fast ramen, god belysning samt att övergivna cyklar tas bort regelbundet. I övrigt ska cykelparkeringarna vara anpassade
för olika typer av cyklar. Vid viktiga målpunkter ska parkeringsgarage för
cyklar övervägas. Antalet cykelparkeringar ska dimensioneras för att tillgodose
befintliga och framtida reseströmmar utifrån en målstyrd planering.
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Cykelparkering ska ges högre prioritet än parkering för bil.
•P
 arkering för cykel bör finnas i närmare anslutning till målpunkten än
parkering för bil.
• Vid brist på utrymme för parkering ska cykelparkering prioriteras.
För att cykelparkeringar ska användas i hög utsträckning ska de placeras
nära målpunkten och i anslutning till cykelbanor.

Staden ska arbeta med en flexibel mobilitetsnorm för
bilparkering vid nybyggnation av flerbostadshus och
verksamheter.
•F
 ör att flexibla parkeringstal för bil ska gälla krävs att mobilitetsåtgärder
genomförs.
Staden ska arbeta med flexibla parkeringstal för att möjliggöra en mångfald
av mobilitetsåtgärder. Flexibla parkeringstal innebär att parkeringstal för
bilparkering kan höjas eller sänkas beroende på vilka mobilitetsåtgärder som
genomförs. Mobilitetsåtgärder kan exempelvis vara att tillhandahålla bilpool,
cykelpool, erbjuda SL-kort och information till de boende om vilka möjligheter
som finns till att resa hållbart. I och med detta ger staden exploatörer möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med
uppförandet av nya flerbostadshus och verksamheter utan att göra avkall på
tillgången till de olika mobilitetslösningar som behövs.

Parkering för personbil vid nybyggnation ska planeras med
hänsyn till förtätning av staden.
•P
 arkering vid nybyggnation av flerbostadshus bör lösas med
garage eller genom parkeringsköp.
Genom att undvika markparkering är det möjligt att förtäta staden och ge
plats till nya bostäder och arbetsplatser alternativt vistelseytor. Detta kan
uppnås genom att lokalisera parkeringsplatser under jord eller i parkeringshus. Parkeringsplatser för fastigheten kan även lösas genom så kallade
parkeringsköp i andra fastigheter.
Garagen ska utformas så att de upplevs trygga med avseende på överblickbarhet, belysning, skyltning och bevakning. Om de inte upplevs trygga finns
risken att bilägare föredrar att parkera sin bil på gatan och garagen står tomma.
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Reglering av parkering ska bidra till att efterfrågan på
parkering för motorfordon minskar.
• Avgiften för parkering för motorfordon på gata och allmän platsmark ska
vara lika hög eller högre än för parkering på kvartersmark.
• Parkering för motorfordon ska tidregleras så att avsedd målgrupp prioriteras.

FOTO: SUNDBYBERGS STAD

Rätt reglering av avgift och tid kan bidra till att efterfrågan på parkering för
personbil minskar, att avsedd målgrupp använder parkeringarna samt att
ytor kan frigöras. Detta kan förstärka stadens attraktivitet.
Det är viktigt att skillnaden i pris mellan parkering på kvartersmark och
på allmän platsmark leder till att boende väljer att parkera på kvartersmark.
Detta gäller både prissättning av parkeringsavgifter och av avgift för boendeparkering.
Tidreglering bör utgå från vilka målgrupper som avses såsom boende,
besökare eller arbetspendlare. Exempelvis parkerar besökare ofta kort tid för
att kunna uträtta ärenden såsom shopping eller lunch.
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Angöring bör lösas inom kvartersmark vid nybyggnation.
• Angöring för leveransfordon bör lösas inom kvartersmark.
• Angöring för avfallsfordon kan lösas inom kvartersmark.
Utgångspunkten vid planering ska vara att inte påverka framkomligheten
för fotgängare och cyklister när leveransfordon och avfallsfordon ska angöra
fastigheten. Av den anledningen är det fördelaktigt att angöringen sker på
kvartersmark. Detta får inte inverka negativt på fastighetens grönytefaktor
eller tillgänglighet.

Staden ska minimera konflikter mellan leveransfordon/
avfallsfordon och övriga trafikanter.
• Staden ska utgå från att leveranser och avfallshantering sker från lokalgator.
• Om angöring måste ske på gator med busstrafik ska lastplats finnas.
• Staden ska verka för att styra tider för leveranser.
Framkomligheten för hållbara färdmedel skulle kunna påverkas negativt om
fordonen måste angöra på, alternativt dra eventuell utrustningen över, gångeller cykelbanor. Även lastplatser kan påverka framkomligheten eftersom
gång- och cykelbanor riskerar att smalnas av. Detta ska undvikas genom att
leveransfordon och avfallsfordon angör från lokalgator samt att tekniska krav
för lastplatsens utformning följs, i de fall lastplats används. Konflikter kan
även minska om leveranser sker på tider då färre trafikanter är i rörelse.
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3.10 Innovationer
Staden ska känna till och våga använda ny teknik.
• Staden ska följa utvecklingen avseende infrastruktur, fordon och
ny teknik.
• Staden ska våga prova innovativa metoder.
Utvecklingen går snabbt framåt vilket ställer krav på att staden aktivt tar
del av innovationer. Det kan ske genom omvärldsspaning, utbildning och
samarbeten med externa aktörer. Utveckling som är intressant att följa är
bland annat framsteg vad gäller självkörande fordon och andra typer av
färdmedel. Staden kan även verka för att de bästa alternativen lyfts fram vad
det gäller infrastruktur för fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel.
För att möjliggöra utveckling av bättre mobilitetslösningar ska staden
tillvarata digitaliseringens möjligheter samt tillhandahålla öppna data där
det är möjligt. I övrigt är det viktigt att följa utvecklingen av metoder som rör
exempelvis driftsfrågor och beteendepåverkande åtgärder.
Figur 18. Framtidens färdmedel enligt Moa. TECKNING: MOA SKAPA
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Beteendepåverkande
åtgärder/Mobility
management
Mobility management (MM) är ett arbetssätt för beteendepåverkan inom transportområdet och är ett komplement till
traditionell trafikplanering. Mobility management definieras
som ett koncept för att påverka resan innan den börjat genom
att främja hållbara transporter och att förändra resenärers
attityder samt beteenden.

4
I detta kapitel definieras strategier skrivna i fetstil. Under
flera strategier finns en punktlista som beskriver hur de kan
uppfyllas. Därefter följer en
förklarande text med exempel i
kursiv stil.

Mobility management är ett viktigt verktyg för att få befintligt transportsystem att användas på ett effektivt sätt. Genom att använda kampanjer
och information ökar användningen av fysiska åtgärder såsom nya spårvägslinjer, busslinjer, vägar eller cykelstråk. Mobility managementåtgärder
kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar och ger högre
nytta per investerad krona än fysiska investeringar. Avsnitt 4.4 Kampanjer
och information beskriver hur staden ska arbeta med kampanjer och
information.
Mobility management kan även användas i samhällsplaneringen för
att dämpa efterfrågan på resor med bil samt minska behovet av ägande
av privat bil. Mobility managementåtgärder i samhällsplanering omfattar
exempelvis kategorierna i faktarutan nedan.

Utformning handlar om att skapa prioritet för gång, cykel och kollektivtrafik. Lämpliga åtgärder är
kollektivtrafikkörfält och lösningar för ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister.
Utbud handlar om förstärkningar i kollektivtrafiken såsom ökad turtäthet, direktbussar, fler hållplatser
och möjlighet att ta cykel på buss eller tåg. Här ryms också åtgärder såsom färre parkeringsplatser för
bilar och fler för cyklister samt tillgång till bilpooler och hyrcyklar.
Styrning innebär exempelvis förändrade parkeringsavgifter, tidreglering av parkeringsplatser, billigare
kollektivtrafik, gratis lånecyklar eller resplaner för företag.
Information handlar om att ge trafikanterna kunskap om nyttor, störningar, ekonomiska och hälsomässiga vinster, alternativa resvägar och transportslag.
Mobility management används allt oftare i genomförandeskedet. Ett syfte med det är att minska
trafiken i anslutning till det som byggs. Ett annat syfte är att säkerställa att både nåbarhet och framkomlighet med hållbara färdmedel tillgodoses. En ytterligare nytta kan vara att de ändrade resvanorna
bibehålls efter genomförandetiden.
Åtgärder som rör mobility management i samhällsplanering och genomförandeskede hanteras i
huvudsak i kapitel 3 samt i avsnitt 4.3.2 Exploatörer och fastighetsägare.
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 tt sätt att arbeta med
E
mobility management
är att använda
Trafikverkets fyrstegsprincip. Principen innebär att åtgärder som
påverkar efterfrågan på
resor och transporter
ska övervägas innan
satsningar på ny infrastruktur.
 udging är ett sätt att
N
arbeta med beteendepåverkande åtgärder och
innebär att människor
”knuffas” i önskad
riktning. Metoden
innebär att det är enkelt
att agera på ett särskilt
sätt och välja rätt
alternativ utan att
behöva ta ställning till
sitt val. De behöver inte
heller förstå orsakerna
till varför de ska göra på
ett visst sätt. Ett
exempel på nudging är
att skrivaren är
förinställd på dubbelsidig utskrift.

Figur 19. I llustration av ett försök i Köpenhamn där fotsteg leder
individen till en papperskorg.
Resultatet visade på nästan en
halvering av nedskräpningen
vid papperskorgar med målade
fotsteg.
Källa: Fores

4.1 Stadens interna
resor och fordon
Sundbybergs stad ska arbeta för att öka interna resor med hållbara färdmedel samt att behovet av bil och transporter minskar. Förnyelsebar energi
ska öka och vara förstahandsvalet.

Staden ska arbeta för att främja hållbart resande
bland anställda, både resor i tjänsten och resor till
och från arbetet.
• Stadens arbetsplatser ska anpassas till att underlätta hållbara resor.
•T
 jänsteresor ska i första hand ske med hållbara färdmedel vilket ska
kommuniceras till stadens medarbetare.
Staden ska arbeta för att vara ett gott exempel när det kommer till hållbara
resor. Detta betyder att staden ska verka för att de anställda i största möjliga
mån väljer hållbara färdmedel vid tjänsteresor samt vid resor till och från jobbet.
För att uppmuntra till detta kan stadens arbetsplatser behöva anpassas
exempelvis genom att cykelparkeringar med hög standard byggs, laddplatser
för elfordon tillskapas samt att duschrum, omklädningsrum,
torkskåp och skåp för klädförvaring tillhandahålls.
Att tjänsteresor i första hand ska ske med hållbara färdmedel ska
kommuniceras så att det är känt bland stadens medarbetare. Därutöver ska
information kommuniceras om vilka hållbara alternativ som finns för resor
i tjänsten samt till och från jobbet.
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Fordon som drivs med fossila bränslen ska fasas ut.
• Fordon som används i stadens verksamheter ska drivas med
förnyelsebara bränslen.
Staden ska effektivisera sina transporter och minska dess miljöbelastning.
I de fall då fordon som drivs med förnyelsebara bränslen finns ska de
alternativen väljas.

4.2 Resor till och från stadens
verksamheter
Stadens verksamheter ger upphov till resor i och med att de besöks av
invånare, besökare och verksamma i staden. Det är viktigt att staden skapar
förutsättningar för hållbart resande och informerar om de alternativ som
finns för att ta sig till verksamheten.

Staden ska främja hållbart resande bland besökare till
stadens verksamheter.
• Stadens verksamheter ska anpassas för att underlätta hållbara resor.
• Stadens verksamheter ska arbeta aktivt med att informera besökare om
hållbara sätt att ta sig till verksamheten.
För att uppmuntra till hållbart resande kan stadens verksamheter behöva
anpassas genom att cykelparkeringar med hög standard byggs och att laddplatser för elfordon tillskapas. Information om att resa hållbart till och från
verksamheten bör finnas på verksamhetens hemsida, synligt i entréer etcetera.

Staden ska uppmuntra fler att gå, cykla och resa med
kollektivtrafik till och från skola och förskola.
• Staden ska erbjuda stöd till skolor och förskolor som vill arbeta för att fler
barn ska gå, cykla eller resa med kollektivtrafik.
Tillsammans med skolor och förskolor kan staden arbeta för ett hållbart och
säkert resande för barn och elever. Det innefattar bland annat att marknadsföra alternativ såsom vandrande eller cyklande skolbussar, bilfria veckor och
genomföra gå- och cyklatävlingar. Vandrande och cyklande skolbussar innebär
att vuxna turas om att gå eller cykla med sina egna och andras barn till och
från skolan.
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4.3 Samarbete med
externa aktörer
För att förbättra förutsättningarna för hållbara resvanor är det viktigt att
olika aktörer samverkar för att säkerställa att det finns goda resmöjligheter
med gång, cykel och kollektivtrafik. Här ges exempel på samarbeten som
kan etableras för att de som bor och verkar i Sundbyberg ska ha goda
resalternativ hela vägen från start till mål.

4.3.1. Företag och arbetsplatser
Staden ska sträva efter samarbete med företag och arbetsplatser i syfte att öka andelen hållbara resor.
• S taden ska erbjuda rådgivning och inspiration till de företag och arbetsplatser som söker stöd kopplat till hållbart resande.
Genom att uppmuntra företag och verksamheter kan staden bidra till ett
aktivt arbete gentemot medarbetare i syfte att öka andelen hållbara resor.
Detta gäller både resor i tjänsten samt resor till och från arbetsplatsen. Företag
kan vända sig till staden för rådgivning och stöd inom frågor som exempelvis
rör upprättande av gröna resplaner, testresenärsprojekt och tävlingar.

4.3.2 Exploatörer och fastighetsägare
Exploatörer och fastighetsägare som är verksamma i staden
ska känna till stadens arbete för att öka hållbart resande
samt vid behov erbjudas stöd.
•E
 xploatörer, fastighetsägare och andra berörda som är verksamma
i staden ska informeras om stadens arbete med hållbara resor.
• S taden ska i tidigt skede informera exploatörer och fastighetsägare om
att staden tillämpar flexibla parkeringstal.
• S taden ska erbjuda rådgivning och inspiration till de exploatörer och
fastighetsägare som söker stöd kopplat till hållbart resande.
Staden ska arbeta med information vilket till exempel kan innebära att ta
fram en idéskrift som ska motivera exploatörer och fastighetsägare att arbeta
för ett ökat hållbart resande. Informationen ska inkludera stadens inriktning
och förhållningssätt till trafik och mobilitet.
Sundbybergs stad använder flexibla parkeringstal vilket ska kommuniceras
till exploatörer i tidigt skede för att säkerställa att mobilitetsåtgärder
genomförs.
Rådgivning och stöd kan exempelvis vara aktuellt inom frågor som
rör laddinfrastruktur i fastigheter, anslutning till bilpool och förbättring
av cykellfaciliteter.
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Exploatörer och entreprenörer ska informera de som
berörs av bygg- och anläggningsprojekt innan och under
genomförandetiden.
• I tidigt skede ska staden föra dialog med exploatörer och entreprenörer
för att säkerställa att en kommunikationsplan upprättas och att
information till berörda kommuniceras.
Det är viktigt att säkerställa god mobilitet med hållbara färdmedel under
genomförandetiden. Förutom temporära lösningar och säker omledning krävs
bland annat information om hur resenären ska ta sig fram, vilka alternativa
vägar som finns och vilka tider som är mer lämpliga att resa. Kravet gäller
både bygg- och anläggningsprojekt.

Staden ska uppmuntra bostadsbolag att sprida information
om hållbart resande och tillhandahållande av
mobilitetslösningar till boende.
• Staden ska erbjuda rådgivning och inspiration till de bostadsbolag som
söker stöd kopplat till hållbart resande.
Det är positivt om alla nyinflyttade får specifik information om
infrastruktur och färdmedel som finns tillgängliga i staden. Detta kan
exempelvis vara att cykelkartor distribueras liksom information om
kollektivtrafik och bilpool samt hur bokning och betalning går till. Att
förändra beteenden tar tid vilket innebär att det behövs kontinuerlig
information.
För att det ska vara möjligt att resa hållbart krävs viss infrastruktur i
anslutning till bostaden vilket inkluderar tillgång till cykelparkering av hög
standard. Detta innebär bra belysning, bra låsanordning, dimensionering
utifrån olika typer av cyklar samt att antalet cykelparkeringar täcker
efterfrågan. Övriga cykelfaciliteter som är viktiga är tillgång till pump,
möjlighet att spola av cykeln etcetera. I övrigt är det bra om det finns
möjlighet att ladda sin cykel eller bil i anslutning till bostaden.
Om intresse för medlemskap i bilpool finns bland de boende är det
fördelaktigt om bostadsbolaget möjliggör parkeringsplats för bilpoolsbil
inom fastigheten.
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4.4 Kampanjer och
information
Återkommande kampanjer och information är ett viktigt verktyg för att
öka kännedomen om infrastruktur för de hållbara färdmedlen och på så
vis öka användningen av dessa transportslag.

Staden ska genomföra kampanjer och informationsinsatser
för att främja hållbart resande.
• Kampanjer ska genomföras årligen för att uppmuntra till hållbart resande.
• Alla nyinflyttade ska få information om hållbart resande.
•N
 y infrastruktur såsom nya cykelbanor och gångbanor ska uppmärksammas.
• Staden ska kommunicera förutsättningar som påverkar invånares och
besökares resval.

FOTO: FREDRIK HJERLING

Under varje verksamhetsår ska kampanjer genomföras för att uppmärksamma
hållbart resande. Dessa kan exempelvis ske i samband med europeiska
trafikantveckan, nationella cykeldagen eller stadens firande av nationaldagen.
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När människor genomgår förändringar i livet, exempelvis vid flytt eller byte
av arbetsplats, är de benägna att ändra sitt resbeteende. I samband med dessa
förändringar är det särskilt lämpligt med information om hållbara färdmedel.
För att få infrastruktur att nyttjas i önskvärd utsträckning är det viktigt att
informationsinsatser genomförs i samband med att exempelvis nya gång- och
cykelstråk färdigställs.
Förutsättningar som påverkar invånares och besökares resval ska
kommuniceras. Staden kan exempelvis informera om hur drift av gång- och
cykelstråk genomförs och hur prioriteringen sker mellan olika stråk. På så vis
får invånare möjlighet att välja den mest framkomliga vägen.

Staden ska verka för samarbete med andra kommuner och
regionala aktörer i frågor som rör beteendepåverkande
åtgärder.
• Staden ska delta i lokala, regionala och nationella forum som hanterar
beteendepåverkande åtgärder.
Samarbete med andra kommuner och regionala aktörer är viktigt för att
främja hållbart resande. En samordning av beteendepåverkande åtgärder
gynnar det hållbara resandet både inom och utanför staden, exempelvis
kan kampanjer få större effekt om de genomförs tillsammans med andra
kommuner.
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Barriäreffekt. Upplevd eller fysisk inskränkning i rörelsefrihet för
människor, flora och fauna. Barriäreffekter kan orsakas av exempelvis
topografi, högt trafikerade vägar, spårvägar, vattendrag och otrygga platser.
Beteendepåverkande åtgärder. Med beteendepåverkande åtgärder avses
exempelvis upprepad information och kampanjer. Detta kan användas i
syfte att främja hållbara resvanor.
Bilpool. En tjänst där bilar delas mellan hushåll. I konceptet ingår att
service, underhåll och bokningssystem tillhandahålls.
Buller. Störande, skadligt eller på annat sätt oönskat ljud.
Bärighetsklass. Den klassificering som används av Trafikverket i Sverige
för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg
i det allmänna vägnätet får belastas med.
Cykelbana. I mobilitetsprogrammet används ordet som ett övergripande
begrepp för cykelfält, cykelbana och cykelväg.
Cykelfartsgata. En gata där cyklister och motorfordonstrafik samsas om
samma utrymme samt att motorfordonstrafik ska framföras på cyklistens
villkor i cyklistens hastighet.
Cykelpool. En tjänst där cyklar delas mellan hushåll. I konceptet ingår att
service, underhåll och bokningssystem tillhandahålls.
Cykelöverfart. En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är
avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att
korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och
vägmärke.
Cykelpassage. Cykelbana som oreglerat upphör och korsar gata med
motorfordonstrafik. Cyklisten har väjningsplikt mot fordonen på gatan.
Detaljplan. Dokument inom fysisk planering som anger hur mark- och
vattenområdet inom ett avgränsat område i en kommun tillåts användas.
Till skillnad från översiktsplaner är detaljplaner juridiskt bindande.
Exploatör. Vanligen en byggherre eller fastighetsägare som ansvarar för
att utveckla (exploatera) mark eller fastighet. Staden är också en exploatör
i sina egna projekt.
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Flexibla parkeringstal. Flexibla parkeringstal innebär att parkeringstalet
kan höjas eller sänkas beroende på om och vilka mobilitetsåtgärder som
genomförs. Se även parkeringstal.
Fotgängare/gående. Begreppen avser en person som färdas till fots,
inklusive rullstolsburna. I trafikförordningen omfattar gående även de som
åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande.
Framkomlighet. Avser hur lätt eller svårt det är att ta sig fram med något
färdmedel, framför allt i trafiken på vägar och gator med bil.
Funktionsnedsättning/funktionshinder/funktionsförmåga.
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder beskriver i sin tur en
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation
till omgivningen. En person har alltså en funktionsnedsättning, och
funktionshindret uppstår när en person med en funktionsnedsättning
möter bristande tillgänglighet eller andra former av barriärer i den
omgivande miljön. I mobilitetsprogrammet används även ordet funktionsförmåga som inkluderar både de som har och de som inte har en
funktionsnedsättning. Begreppet betonar att alla människor fungerar på
olika sätt och har olika förutsättningar.
Gående. Se fotgängare.
Gågata. På en gågata får motordrivna fordon, förutom nyttotrafik, inte
föras annat än för att korsa den.
Gångbana. En väg eller del av en väg som är avsedd för gående, rullstolsburna samt andra som definieras som gående enligt trafikförordningen.
Gångfartsområde. Ett gångfartsområde innebär att alla trafikanter
samsas om samma yta på fotgängares villkor. På gångfartsområden får
fordon inte framföras i högre hastighet än gångfart. Fordonsförare har
väjningsplikt mot fotgängare.
Hela resan-perspektiv. Begreppet innefattar resans hela förlopp från
dörr till dörr inklusive eventuella ärenden som genomförs längs vägen.
Dessutom tar begreppet hänsyn till att resenären kan använda flera
färdmedel under en och samma resa.
Hållbara färdmedel. I mobilitetsprogrammet avser det färdmedlen gång,
cykel och kollektivtrafik.
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Hållbart resande. Resor och transporter som är yteffektiva och energieffektiva, exempelvis gång, cykel och kollektivtrafik. I vissa fall kan
färdmedlet även gynna folkhälsan, då det innebär att resenären rör
sig under resan.
Hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att säkerställa goda
livsmiljöer för alla människor nu och i framtiden. För att nå en hållbar
utveckling krävs att tre dimensioner beaktas: ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet. I ett hållbart samhälle skapas goda livsvillkor med
ekologin som ram och med ekonomin som verktyg.
Intermodal resa. En resa som sker med utnyttjande av flera färdmedel.
Kollektivtrafiknod. Större bytespunkter för kollektivtrafik.
Logistikcentral. Plats som möjliggör omlastning av varor och
samordnad utkörning.
Mobilitet. Begreppet avser möjligheten för människor och gods att
förflytta sig från en plats till en annan. God mobilitet innebär att trafiksystemet ger resenären en flexibilitet vid val av resalternativ och/eller
möjliggör kombination mellan flera färdmedel.
Mobility management. Begreppet definieras av European Platform on
Mobility Management (EPOMM) som ett koncept för att främja hållbara
transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers
attityder och beteenden.
Målpunkt. Målpunkter kan exempelvis vara kollektivtrafiknoder,
bytespunkter för kollektivtrafik, handel, service, förskolor, skolor, kulturell
verksamhet och parker.
Målstyrd planering. I mobilitetsprogrammet avses önskvärda framtida
utvecklingen som avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs.
Detta kan jämföras med en prognosstyrd planering som utgår från en
framskrivning av trender.
Mötesplats. Begreppet mötesplats kan definieras på flera olika sätt. I sin
vidaste tolkning skulle det kunna innefatta alla platser där människor
möts, det vill säga allt från matbutiken till tunnelbanan. Större målpunkter
avser kollektivtrafiknoder samt viktiga målpunkter för handel, rekreation,
kultur- och fritidsverksamhet.
Nyttotrafik. Nyttotrafik innebär samhällsnyttig transport av varor och
personer såsom färdtjänst, avfallsfordon, räddningstjänst och leveranser.
Nåbarhet. Något är möjligt att nå på ett enkelt sätt.
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Oskyddade trafikanter. Till oskyddade trafikanter räknas fotgängare,
cyklister och mopedförare.
Parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att delar av, eller hela det totala
antalet bilplatser, som åläggs fastighetsägaren att anlägga istället kan
anordnas av annan part.
Parkeringstal. Parkeringstal är regelverk för hur bilparkering ska ordnas
vid ny-, till eller ombyggnation. Den anges vanligen som antal bilplatser
per lägenhet, per anställd, eller per kvadratmeter byggnadsyta.
Popup-parker. Popup-parker innebär att gatuutrymme temporärt görs
om till små parker med exempelvis soffgrupper, växtlighet eller cykelparkering.
Service/serviceutbud. Utbud av handel, kollektivtrafik, skolor med mera.
Servicestation. En servicestation för cykel innebär att det exempelvis kan
finnas tillgång till offentlig cykelpump, multiverktyg, möjlighet att fylla
vattenflaskan samt att spola av cykeln.
Säkerhet. Den faktiska risken att utsättas för till exempel brott, störningar
och olyckor. Detta skiljer sig från upplevd säkerhet som handlar om hur
säker människor upplever att de är.
Tillgänglighet/ Fysisk tillgänglighet. I mobilitetsprogrammet används
tillgänglighet för att beskriva hur lätt det är för människor att ta sig till och
använda sig av kollektivtrafik, en verksamhet, en plats eller en lokal. Begreppet fysisk tillgänglighet används specifikt för att adressera utformning
som gör att personer med funktionsnedsättning har tillgång till den fysiska
miljön, transporter, information och kommunikation på lika villkor som
andra.
Trygghet. Individens upplevelse av sin egen säkerhet.
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