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Kv. Päronet 2 

Bakgrund 
Inom kvarteret Päronet 2 består fastigheterna av kontor och verksamheter. En av fastigheterna ska 

rymmas inom detaljplanen för att möjliggöra planer för kontor, kultur/fritid, gruppboende och/eller 

förskola. Kvarteret är beläget inom Ursvik, Sundbyberg stad och angränsas av Grahamsvägen och 

Ursviksvägen. Ursvik består av bostäder av blandad art, flerbostadshus, villor samt radhus. Inom Ursvik 

finns en gammal del, lilla Ursvik, och en ny del, stora Ursvik. Kvarteret Päronet ligger i lilla Ursvik men 

vid gränsen mot stora Ursvik. Stadsbygggnadsprojektet Ursvik påbörjades 2005 och beräknas vara 

färdigställt 2016 med boende för 4 000 personer, tillsammans med lilla Ursvik bor det 4 800 personer 

i området. 

Kvarteret Päronet 2 
För att möjliggöra exploatering ska verksamheternas trafikbehov utredas utifrån nedanstående 

punkter. 

- Parkeringstal för bil och cykel, anställda och besökande samt handikapparkering 

- Angöring varor och sopor 

- Gång- och cykelstråk till och från verksamheten 

- Tillkommande trafiks påverkan på området 

Då detaljplanen ska reglera förskola, gruppboende, kontor samt kultur/fritid kommer flera 

trafiklösningar att presenteras. 
 
 
 

 

Figur: Befintlig utformning 
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Bakgrund och förutsättningar 

Gång- och cykelstråk 
Fastigheten är belägen i lilla Ursvik men angränsar mot stora Ursvik. Områdena söder och öster om 

fastigheten är villaområden från 50-talet. Gaturummen är av villagatukaraktär, ett 

låghastighetsområde där trafiken rör sig i blandtrafik. Fastigheten angränsas av Grahamsvägen, drygt 

300 meter med villagatukaraktär. Vägen kantas av villor och utfarter. Hastighetsbegränsningen är 30 

km/t och körbanebredden varierar mellan 5,5- 6,0 meter. 

Ursviksvägen sträcker sig genom lilla Ursvik, mellan Enköpingsvägen och Milstensvägen och är nästan 

en kilometer lång. Vägen varierar i karaktär från avfarten från Enköpingsvägen förbi villorna. 

Hastigheten är 30 km/t med hastighetssänkande åtgärder, avsmalningar, då gatan bl.a. passerar 

Ursviksskolan. Södra sidan har en genomgående gångbana medan norra sidan saknar genomgående 

gångbana. Gångbanan längs södra Ursviksvägens fortsätter ned längs Grahamsvägen men mynnar 

ut i körbanan efter 30 meter. Cykeltrafiken sker i blandtrafik. 

I korsningen Grahamsvägen – Ursviksvägen finns ett övergångsställe mellan norra och södra 

Ursviksvägen. Övergångsstället ger även en avsmalning för körbanan. 

Vägen trafikeras av buss 504. 
 
 
 

 

Figur: Översikt Ursvik 
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Parkering 
Detaljplanen ska reglera verksamheterna kontor, gruppboende, kultur/fritid och/eller förskola. 

Parkeringsbehovet för respektive verksamhet varierar. Nedan presenteras kontor, gruppboende samt 

förskolans parkeringsbehov. 

Kontor 

Bilparkering/ cykelparkering  

Sundbybergs trafikplan har använts som dimensionerande för antal bil- och cykelplatser för kontor. 

Dimensionerande faktor för parkeringstalet anges i områden med mindre god 

kollektivtrafikförsörjning. 
 

P-norm, bpl/1000 Kollektivtrafikförsöjning, mindre god standard 

Bilplatser 
Kontor, inkl. 10 % besöksparkering 

20-30 

Cykelparkering 
Kontor, inkl. 10 % besöksparkering 

20-30 

 
 

Med 600 kvm bruksarea beräknas parkeringsbehovet för bilplatser variera mellan 12-18 p-platser och 

12-18 cykelparkeringsplatser. En handikapparkering ska kunna anläggas inom 25 m från huvudentré. 

Förskola 

Bilparkering/ cykelparkering  

Då Sundbybergs stads trafikplan saknar anvisningar för parkeringsbehov för förskola har egna 
beräkningar gjorts. 

Enligt Barnverket ska varje avdelning med 15 barn ha tre heltidsanställda och en halvtidsanställning. 

Parkeringsbehovet har dimensionerats för tre avledningar med 15 barn per avdelning, vilket resulterar 

i 60 barn och 14 anställda. 

Statistiskt sett bor förskolepedagoger inom kortare avstånd till sin arbetsplats än övriga anställda i 

Sverige. För personalparkeringen antas därför ett parkeringstal om 0,3 parkeringsplatser per anställd1. 

Barn i förskola kommer i regel från närområdet och kan antas gå eller cykla tillsammans med vuxen i 

hög utsträckning. Det är även önskvärt att inte uppmuntra bilåkande till vare sig förskola eller skola 

genom att anordna för mycket parkering. Ett visst antal platser behöver dock anläggas för hämtning 

och lämning för att säkerställa en god tillgänglighet. 1 parkeringsplats per 15 barn antas nödvändigt 

vilket resulterar i fyra bilplatser. 

Med 600 kvm bruksarea och 1 parkeringsplats per 15e barn antas fyra parkeringsplatser för besökande 

och fyra parkeringsplatser för anställda. En handikapparkering ska kunna anläggas inom 25 m från 

huvudentré. 

Antalet cykelparkeringar bör motsvara efterfrågan en dag med god väderlek. För att främja cyklandet 

antas att andelen cyklande ska öka inom Sundbyberg stad från dagens nivå varför antalet 

cykelparkeringar har dimensioneras högre. Parkeringsantalen utgår från en cykelandel om 0,3 per 

anställd/besökande vilket motsvarar 22 cykelparkeringar. Det ska finnas plats för 

lådkärror/cykelkärror. 
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1 
Resonemang har förts utifrån: Förväntad arbetstäthet x förväntat bilförarandel = miniminorm antal parkeringsplatser för 

verksamheter 
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Gruppboende 

Bilparkering/ cykelparkering  

Resonemanget för förskolans parkeringsbehov följer även för gruppboendets personal. För anställda 

antas ett parkeringstal 0,3 cykelparkeringsplatser/anställd.   Cykelparkeringsbehovet 

för besöksparkering antas vara 0,1 platser per lägenhet per boende. 

Gällande bilparkering antas de boende inte ha tillgång till bil. De arbetande antas behöva 0,35 

parkeringsplatser/ anställd. För besökande antas samma antal som för vanliga lägenheter, 0,1 

parkeringsplatser/ lägenhet. 

Angöring 
För verksamheterna ska angöring för varor och sopor finnas. Avstånd mellan angöring för sopbil och 

miljörum/soprum får maximalt vara 10 meter för att klassas som god standard enligt arbetsmiljökrav. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikförsörjningen inom området består av buss. Närmsta busshållplats är inom drygt 50 

meter och trafikeras av busslinje 504 som går mellan Sundbyberg station och Rissne. Turtätheten är 

var 15e minut under rusning och var 30e minut resterande tid. 

Framtida trafikalstrings påverkan på området 
Den framtida fastighetens verksamheter kommer att alstra trafik. De olika verksamhetstyperna har 

olika resmönster vilket påverkar framtida alstringen och påverkan på kvarterets gator. För 

gruppboende kommer trafiken att vara koncentrerad till anställda och besökandes resor samt 

varuleveranser och sopor. Dessa resor kommer att vara utspridda över veckodagarna och under 

dygnet. Dessa tillkommande resor kommer inte att belasta områdets gatunät märkbart. 

För kontorsverksamhet kommer trafiken att vara koncentrerad vid morgon och eftermiddag/kväll. Alla 

anställda kommer inte vara på kontoret utan med flexibiliteten att arbete på annan ort kan resandet 

gå ner. Alla anställda antas inte anlända till kontoret under samma timme utan utspritt över tre 

timmar. Under maxtimmen uppskattas cirka 10 f/t anlända vilket inte kommer att belasta gatunätet 

märkbart. 

Av förskolans resor antas inte samtliga anlända med bil utan även med gång, cykel och buss. Av de 60 

barn antas 20 % ha ett syskon. Av 54 barn antas 50 % anlända med bil, motsvarande 27 bilresor. Under 

morgonen antas lämning ske mellan 7:00–9:00 och hämtning mellan 15:00-18:00. Under maxtimmen 

beräknas 20 barn att anlända med bil vilket ger en maximal belastning på 20 f/t. Det tillkommande 

trafikflödet som kvarteret alstrar anses inte påverka gatunätet märkbart. 
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Föreslagna åtgärder – Förskola 

Gång och cykel 
Till och från förskolan kommer gående att komma från Grahamsvägen, Ursviksvägen och 

busshållplatserna. Gående väljer vanligtvis den kortaste, genaste vägen. För gående till fastigheten 

från Ursviksvägen och busshållplatserna har en genomgående gångbana över infarten till fastigheten 

anlagts. Genom att anlägga en upphöjd genomgående gångbana prioriteras gående samtidigt som en 

hastighetssänkande effekt uppnås. Gångbanan fortsätter sedan parallellt i backen till husets entré. 

Gångbanan blir 2,0 m bred och körbanan 5,5 m bred som kommer ge ett smalare gaturum än befintlig 

utformning och därmed dra ned hastigheten. 

För gående från busshållplatserna längs Ursviksvägen saknas full bredd på gångbanorna. 

Övergångsställe mellan busshållplatserna saknas utan gående hänvisas till ett övergångsställe 20 - 50 

m österut. Eftersom gatan trafikeras av buss ställs det krav från Trafikförvaltningen på körbanebredd 

och utformning. Längs sträckan är det dessutom många utfarter från fastigheter och parkering.  

Kombinationen av gatans smala sektion, att den trafikeras av buss och dess utfarter minimerar 

möjligheterna till att göra åtgärder. 

På grund av utfarter och parkeringsplatser saknas yta för ett övergångsställe. Att anlägga en 

timglashållplats eller farthinder gör att fordon till och från utfarter eller parkering kommer att köra/ 

backa över hindret/ hållplatsen. Vilket inte är att föredra. Ett övergångsställe vid korsningen 

Ursviksvägen – Grahamsvägen anses inte lämpligt då passagen hamnar inom tio meter från 

busshållplatsen. På grund av gatans utformning har inga åtgärder föreslagits. 

Som trafiksäkerhetshöjande åtgärder har hastighetssänkande åtgärder placerats ut på två platser 

längs Grahamsvägen.  För att garanterat få ned hastigheten föreslås gupp. För att informera 

bilisterna om att de kommer in i en trafikmiljö med barn ska varningsskyltar med lekande barn sättas 

upp vid korsningen Grahamsvägen – Frejavägen samt Ursviksvägen - Grahamsvägen. 

Då det inte finns någon cykelbana eller cykelfält att ansluta till sker cykeltrafiken i blandtrafik. 

På förslag från Sundbybergs stad har en sträckning av gångbana längs hela Grahamsvägen utretts. För 

att uppnå stadens standard på gångbanebredd 2,25m, blir gatan för smal för att två personbilar ska 

kunna mötas. Även om standard på gångbanan sänks till 2,0 m kan inte två personbilar mötas längs 

hela sträckan. Om gångbanan placeras längs gatans västra sida kommer fordonen från parkeringen 

att backa över gångbanan vilket k a n  b l i  e n trafikfara. Östra sidan av gatan kantas av 

konfliktpunkter med befintliga utfarter och grindar samt befintliga belysningsstolpar och elskåp 

vilket ger förutsättningarna för en otrygg gångbana. 

Den befintliga gångbanan som finns längs Grahamsvägen föreslås att fortsätta söderut längs husfasad 

och sedan gå längs med befintlig stödmur. På så vis skapas ett genomgående gångstråk för gående från 

busshållplats till förskolan. Gångbanan breddas till 2,0 m och vid sektionens smalaste snitt blir 

körbanan 4,0 m. Breddningen blir en naturlig avsmalning av körbanan och ger en hastighetsdämpande 

effekt. 

Gatuutformning har stor betydelse för trafiksäkerheten liksom för gåendes och cyklisters upplevda 

säkerhet och trygghet. Utformning har en avgörande betydelse för vilka informella regler och sociala 

normer som kommer att gälla i ett område. Gående vuxna och barn från södra området kommer att 

behöva gå i blandtrafik då detta är områdets karaktär. Föreslagen gångbana föreslås därför att stanna 

vid fastighetsgränsen. Om en gångbana önskas fortsätta längs hela Grahamsvägen borde detta vara 

genomgående i hela området och inte endast för Grahamsvägen. Gångbanor ska vara konsekventa, 

gena, säkra och trygga. 
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Parkering 
Cykelparkering kommer att anläggas utspritt inom fastigheten, det kommer finnas cykelparkering vid 

huvudentrén, längs Grahamsvägen och längs infarten till fastigheten. Totalt har 30 cykelparkeringar 

placerats ut. Plats för cykellådor och kärror kommer att finnas. För att öka cykelandelen i området har 

fler cykelparkeringar än befintligt behov placerats ut. Cykelparkeringen kan byggas ut i etapper för att 

undvika att stå tomma och ta yta. 

I befintlig utformning finns 19 bilplatser längs Grahamsvägen. Av denna yta kan upp till tolv bilplatser 

anläggas för anställda. I förslaget nedan har tio platser placerats ut varav två bilplatser har ersatts av 

cykelparkering. För besökande görs en avsläppningsficka för fyra fordon, fickan tidsregleras för att 

endast användas som korttidsparkering. En gångbana anläggs mellan stödmur och parkering för att 

oskyddade trafikanter ska ha en fredad yta att stå på. Avsläppningsfickan breddas upp till 3,0 m för att 

en bildörr ska kunna öppnas utan att komma i konflikt med trafiken längs Grahamsvägen. 

Handikapparkering anläggs vid huvudentrén i enighet med BBR:s riktlinjer. För att undvika att 

handikapparkeringen backar över gångbanan föreslås en genomgående entré. 

Lastplats 
Soprum kommer att anläggas i fastighetens bottenplan. För att uppnå de arbetsmiljökrav som ställs på 

dragväg 10 meter från dörr till sopbil anläggs lastplatsen längs Grahamsvägen. Då det kommer 

hämtning av sopor cirka en gång i veckan under uppskattningsvis tio minuter kan ytan för gångbana 

samnyttjas som lastplats. Trottoarkanten sänks och fasas av, platsen skyltas lastplats 0-15 m och kan 

tidsbegränsas efter samråd med sophämtningsföretag och Sundbybergs stad. Det ska även vara 

parkeringsförbud längs Grahamsvägen för att undvika dubbelparkering samt att obehöriga använder 

lastplatsen. 

Lastplatsen yta är 15 m lång och 2,5 m bred. Dragvägen uppgår till cirka åtta meter och bredden på 

hämtvägen 1,4 m. Hämtvägens lutning ska inte överstiga 1:12. 

För varuleveranser finns en befintlig lastplats cirka 15 meter från huvudentrén. Denna lastplats ska 

vara för de varuleveranser som ska levereras till fastighetens huvudentré. Lastplatsen har bl.a. en 

lastkaj som nyttjas av befintlig verksamhet. Denna lastplats ska i framtiden samnyttjas med övriga 

verksamheter. 

Utanför fastighetsgräns 

Trafikanordningar  25 000 

Ny gångbana längs Grahamsv.  45 000 

Trafikrefug m båge  0 

Trafikhinder/pollare  5 000 

Gupp  3 000 

Ny korsningsutformning  38 000 

Uppställning sopbil  31 500 

Höjdjustering brunn  1 000 

Flytt av brunn  4 000 

SUMMA  152 500 



1
0 
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Föreslagen utformning – Kontor 

Gång och cykel 
Kontor ställer inte lika höga krav på trafiksäkerheten som för förskola. Det ska finnas tydliga gångstråk 

från parkering samt busshållplats. Gångbanan längs Grahamsvägen kan antingen anläggas i enighet 

med förskolans förslag eller fasas av för att inte ge gående en falsk trygghet i att gångbanan fortsätter 

längs Grahamsvägen. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna anses inte vara nödvändiga för att bedriva 

verksamheten. Övriga förslag som presenteras i utformning för förskola föreslås även för kontor. 

Parkering 
Befintliga parkeringsplatser ligger kvar, 19 platser. Handikapparkering anläggs vid huvudentrén i 

enighet med BBR:s riktlinjer. 

Cykelparkering placeras enligt utformning för förskola. 

Lastplats 
Lastplatsernas utformning och placering görs enligt utformning för förskolan    eller en 

avsläppningsficka. Lastplatsen ska skyltas lastplats 0-15 m och eventuellt tidsbegränsas. 

Utanför fastighetsgräns 

Ny gångbana längs Grahamsv.  45 000 

Flytt av brunn  4 000 

Höjdjustering brunn  1 000 

Ny korsningsutformning  38 000 

Uppställning sopbil  31 500 

Trafikanordningar  25 000 

SUMMA  144 500 
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Föreslagen utformning – Gruppboende 

Gång och cykel 
I förslaget för förskolan leds gångtrafikanterna med antagandet att gå kortaste vägen. I förslaget för 

gruppboendet antas majoriteten av boende och besökande komma med bil. Från Ursviksvägen och 

busshållplatserna görs en genomgående, upphöjd, gångbana över infarten till kvarteret päronet för att 

få ned hastigheten och skapa ett genomgående gångstråk från busshållplatsen. Befintlig gångbana 

längs Grahamsvägen breddas till 2,0 m2 och ansluter mot en ny gångbana som sträcker sig mellan 

stödmur och parkering. Då Grahamsvägen är smal och i denna sektion 4,0 m, blir det en naturlig 

avsmalning och en hastighetssänkande åtgärd. För att få ned hastigheten har även en avsmalning 

söderut föreslagits längs sträckan. 

Då det inte finns någon cykelbana eller cykelfält att ansluta till sker cykeltrafiken i blandtrafik. 

Parkering 
För gruppboende finns det inget behov av ordinarie cykelparkering. Det ska finnas ytor för större cyklar 

som används i rehabiliteringssyfte ex. duo-cykel. För anställda och besökande har 20 cykelparkering 

placerats längs Grahamsvägen. 

Längs Grahamsvägen kan upp till tolv parkeringsfickor och en avsläppningsficka med fyra 

parkeringsplatser anläggas. Handikapparkering anläggs vid huvudentrén i enighet med BBR:s riktlinjer. 

Då fler handikapparkeringar kan uppstå kan fler av de föreslagna platserna göras om till 

handikapparkering. Angöring för färdtjänst sker från lastplatsen inom kvarteret vid huvudentrén. Finns 

behov av ytterligare angöring eller korttidsparkering kan fickan regleras. I figuren nedan, visas två 

handikapparkering, 13parkering för besökande och anställda samt en angöringsficka för färdtjänst eller 

korttidsparkering. 

Om behov av tillgängligt stråk för rullstol från Grahamsvägen kan en ramp från parkering till 

huvudentré anläggas. 

 

 
Utanför fastighetsgräns 

Trafikanordningar  25 000 

Ny korsningsutformning  38 000 

Ny gångbana längs Grahamsv.  45 000 

Uppställning sopbil  31 500 

Höjdjustering brunn  1 000 

Flytt av brunn  4 000 

SUMMA  144 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Enligt Sundbyberg stads tekniska handbok 
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Lastplatser 
Lastplats för sophämtning och varuleveranser föreslås enligt förslag för förskola. 
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Resultat 

 
Kvarteret är beläget mellan ett villaområde och ett verksamhetsområde som bedriver kontor och 

lättindustri. Gatustrukturen runt kvarteret är av villagatukaraktär från 50-talet vilket gör att 

gaturummet kantas av villautfarter och trafiken sker i blandtrafik. Aktiviteten inom 

verksamhetsområdet är inramat av parkering och fasader men trafiken ut från området är till viss del 

tung trafik (små lastbilar och skåpbilar). Kv. Päronet 2 ska i framtiden möjliggöra för kontor, 

gruppboende samt förskoleverksamhet. Framtida plan ska uppfylla kommunens krav på bil- och 

cykelparkering, angöring för sophämtning och varuleveranser samt säkra gång- och cykelstråk till och 

från fastigheten. 

Förskolans utformning ställer högst krav på trafikmiljön, vilket har varit utredningens 

dimensionerande förutsättningar. För gruppboende och kontor har mindre justeringar gjorts från 

förskolans utformning för att anpassas efter deras behov. Vikt läggs på säkra gångstråk till och från 

busshållplats, parkering och befintliga gångbanor. Området är av villagatukaraktär där gående och 

cyklister rör sig i blandtrafik. Utformningen har en avgörande betydelse för vilka informella regler och 

sociala normer som kommer att gälla i området. Dessa regler kommer att gälla längs Grahamsvägen 

som längs övriga gator i området. Därför har ingen gångbana förslagits längs Grahamsvägen. Önskas 

flera gå och cykla till fastigheten kan det i framtiden behöva anläggas en gång- och cykelbana med 

förutsättningen att den leder vidare genom hela området och inte endast längs Grahamsvägen, det 

skapar enbart en falskt trygg.  

För att få ner hastigheten för fordonen som kommer från verksamhetsområdet har 

hastighetssänkning (gupp, genomgående gångbana och avsmalning) föreslagits. Efter åtgärden 

kommer det vara farthinder längs både Ursviksvägen och Grahamsvägen vilket kommer ta bort 

Grahamsvägen som smitväg. För att uppmärksamma att trafikmiljön nu ändras från lättindustri till 

förskola har även skyltning (varning för lekande barn) föreslagits. Samtliga av föreslagna åtgärder 

uppfyller stadens krav på parkering, sophämtning och varuleveranser. Omkring bilplatserna har 

hänsyn tagits till varje verksamhets behov av yta för uppslagna dörrar och fredade ytor för gående att 

stå på. Utformningen av bilplatserna är flexibla och regleringen anpassas för framtida behov ex. 

tidsbegränsning, färdtjänst, handikapparkering. För att få ner antalet bilplatser och nyttja ytan till 

andra behov måste turtätheten på busstrafiken öka. Ett incitament för att cykelandelen ska öka i 

staden har fler cykelparkeringar än vad staden kräver placerats ut.  

Föreslagen utformning är dimensionerad för att kunna hantera förväntat trafik. För att ändra 

resebeteende från bil till kollektivtrafik eller gång- och cykel kan, förutom Sundbybergs stads påverkan, 

verksamheten ha en strategi för hur anställda och besökande ska resa till och från platsen. Utifrån 

ovanstående utformning ska verksamheten kunna bedrivas utan några märkbara trafikproblem. 
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