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1 Inledning   
Sundbyberg är en växande stad som är belägen nordväst om Stockholms innerstad. Genom 
centrala Sundbyberg löper Mälarbanan som kopplar ihop flera städer norr om Mälaren. 
Dagens lokalisering av järnvägen genom Sundbyberg innebär en uppdelning av 
stadskärnan. Järnvägen utgör även en barriär för alla trafikslag, men speciellt för gående 
och cyklister, som vill ta sig mellan norra och södra delen av centrum. Trafikverkets 
”Projekt Mälarbanan” innebär att järnvägen läggs i en tunnel genom Sundbyberg och att 
barriären försvinner vilket skapar nya förutsättningar för utveckling av stadens centrala 
delar. 

Till följd av projekt Mälarbanan har Sundbybergs stad tagit fram ”Planprogram för 
Sundbybergs nya stadskärna”, som godkändes av kommunstyrelsen i mars 2018. 
Programmet visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när Mälarbanan grävts 
ned. Dokumentet ligger till grund för detaljplanearbetet och är ett stöd vid vissa strategiska 
vägval och översiktliga frågor. I samband med programarbetet identifierades ett behov av 
att ta fram en trafikutredning för att beskriva nuvarande trafiksituation kring 
programområdet och studera hur trafiknätet kan utvecklas utifrån de nya 
förutsättningarna. Denna rapport sammanfattar arbetet med trafikutredningen. 

1.1 Syfte med utredningen 
Syftet med trafikutredningen är att analysera nuvarande trafiksituation inom centrala 
Sundbyberg. Vidare syftar trafikutredningen till att hitta en inriktning för hur 
trafiksystemet ska utvecklas inom ramen för Sundbybergs nya stadskärna. Utredningen ska 
ge stöd i detaljplanearbete och projektering. Utredningen hanterar inte temporära 
lösningar under byggtiden. 

Rapporten visar på vilka alternativ som har studerats under utredningen beskriver förslag 
för trafikinfrastruktur samt belyser utformningsprinciper och åtgärdsmöjligheter. 

1.2 Fortsatt arbete 
Rapporten beskriver den övergripande trafikplaneringen för Sundbybergs nya stadskärna. I 
takt med att det fortsatta arbetet blir mer detaljerat behövs ytterligare utredningar. I 
kapitel 5 redovisas behov av fortsatt utredning utifrån olika trafikslag.  
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1.3 Projekt Mälarbanan 
Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två 
till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med 
Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet, 
2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det 
innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. 

Pendeltågen får egna spår i mitten medan fjärrtåg och andra tåg kommer köra på 
ytterspåren. I projektet ingår även att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågstationer i 
Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg med bra anslutningar till buss och tunnelbana. När hela 
järnvägssträckan från Tomteboda till Kallhäll är utbyggd kommer resenärerna att få det 
bättre genom ökad turtäthet, bättre punktlighet och förkortade restider. 

 
1. Karta över Mälarbanan och delsträckan Huvudsta till Duvbo. Källa: Trafikverket. 

Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra 
spår inklusive välfungerande stationer. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och 
ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en 
fungerande stadsmiljö. 
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1.4 Beskrivning av programområdet 
För att Sundbybergs stad ska kunna åstadkomma en fungerande och trivsam stadsmiljö 
har staden tagit fram ett planprogram för den nya stadskärnan, se avsnitt 1.4. Där har ett 
programområde pekats ut. Stadens arbete med den nya stadskärnan går under 
projektnamnet ”Sundbybergs nya stadskärna”. 

Programområdet omfattar mark från kommungränsen i sydost mot Solna och i sydväst mot 
Stockholm. I norr avgränsas programområdet av Järnvägsgatan. Totalt omfattar 
programområdet 31 hektar mark. Mälarbanans fyra spår kommer att läggas ner i en 1,4 km 
lång tunnel genom centrala Sundbyberg, vilket gör att cirka 3 hektar mark frigörs för 
stadsutveckling. Marken ägs av en rad olika aktörer. Sundbyberg stad och dess bolag äger 
endast en del av marken.  

Projektet möjliggör en ny stadsdel, som växer fram på den mark som frigörs vid 
nedgrävningen av järnvägen och gör att staden kan läka ihop den norra och södra halvan av 
staden. Kopplingen mot vattnet i Bällstaviken kommer att stärkas, liksom kopplingarna till 
Marabouparken vars läge blir mer centralt. Även kopplingarna mot Annedal och Rissne 
förstärks. Ett modernt resecentrum kommer att byggas i anslutning till tunnelbana, bussar, 
spårväg samt pendel- och regionaltåg.  

 
2. Karta över centrala Sundbyberg, blå markering visar programområdet, röda linjer visar gränser av nu 
gällande detaljplaner, ljusblå streckade linjer visar gränser för tillläggsplaner. 
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1.5 Relevanta styrdokument  

1.5.1 Sundbybergs stads vision 
Sundbybergs stads övergripande vision för Sundbyberg år 2030 lyder Sundbyberg växer 
med dig! och utgår från de tre kärnvärdena levande, nytänkande och tillsammans. 
Visionen, som antogs av kommunfullmäktige under hösten 2016, anger stadens långsiktiga 
riktning.  

1.5.2 Översiktsplan 

I april 2018 antogs Sundbybergs stads översiktsplan ”Sundbyberg 2030 – urbant och 
hållbart”. Översiktsplanen utgår från stadens vision och presenterar fem målbilder med 
tillhörande strategier för stadsutveckling i Sundbyberg: 

• En sammanhållen stad 
• Plats för alla 
• Levande stadsrum 
• Grönska och vatten av god kvalitet  
• Den smarta staden 

Målbilderna beskriver att det ska bli enklare att röra sig i staden till fots och med cykel. Nya 
mötesplatser ska ge rum för samvaro och aktiviteter med god tillgänglighet för människor i 
alla åldrar. Den goda tillgängligheten till grönområden och vatten ger förutsättningar för 
god livskvalitet. Gående, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras vid planering och 
byggnation. Områden ska byggas ut så att turtäthet och utbyggnad av kollektivtrafik kan 
främjas. Staden ska också utvecklas med hjälp av nya smarta lösningar så som effektiva 
logistiksystem.  

1.5.3 Policy för hållbart resande och Mobilitetsprogram 

Sundbybergs stads ”Policy för ett hållbart resande” antogs av kommunfullmäktige i 
december 2016 och fastställer att stadens arbete ska genomsyras av en strävan efter en 
hållbar stad med ett hållbart resande, där behovet av bil och transporter minskar. Som ett 
stöd i detta arbete finns stadens Mobilitetsprogram, antaget av kommunfullmäktige i 
december 2017. Mobilitetsprogrammet innehåller stadens strategier och 
ställningstaganden vad gäller infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. Strategier 
och åtgärder inom båda områdena behöver kombineras för att åstadkomma en hållbar 
stadsutveckling.  

Mobilitetsprogrammet innehåller även en målbild och prioriteringsordning för hur 
färdmedelsfördelningen ska se ut år 2030, se figur 3. Med en målstyrd planering kan 
staden nå ett ökat hållbart resande till fots, med cykel och kollektivtrafik. 

 
3. Till vänster: Sundbybergs stads prioriteringspyramid mellan färdmedel. Till höger: Målbild över 
Sundbybergs stads färdmedelsfördelning under en vardag år 2030 (se Mobilitetsprogrammet för jämförelse 
med utgångsläget år 2016). Källa: Sundbybergs stad, ”Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad” 
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1.5.4 Mobilitetsnorm 

Sundbybergs stads Mobilitetsnorm har antagits av Stadsmiljö- och tekniska nämnden och 
gäller från och med maj 2018. Den anger hur många parkeringsplatser för cykel och bil som 
exploatörer ska bygga vid ny-, till- och ombyggnation. Normen utgår från flexibla 
parkeringstal för bil och beskriver mobilitetsåtgärder som ska genomföras i samband med 
detta. 

1.5.5 Teknisk handbok 

Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för planering, 
projektering och utförande i Sundbybergs stad. Handboken är ett verktyg för att säkerställa 
kvaliteten på den allmänna platsmarken i Sundbybergs stad. Teknisk handbok innehåller 
även en lista av andra styrande dokument, lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter 
som är tillämpliga under planerings- och projekteringsskede i Sundbyberg.   

1.5.6 Andra styrande dokument 

Utöver de ovan beskrivna styrdokument som Sundbybergs stad har tagit fram, finns ett 
antal regionala utvecklingsplaner och program som trafikutredningen tar hänsyn till. Dessa 
är bland annat:  

• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. RUFS 2050 – Europas mest 
attraktiva storstadsregion (Stockholms läns landsting, 2018). 

• Regional cykelplan för Stockholms län (Trafikverket m.fl., 2014). 

• Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (Stockholms läns 
landsting, 2017). 

• Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen (Stockholms läns landsting, 
2017). 

• Förslag till klimatfärdplan 2050 (Stockholms läns landsting, 2017). 

1.6 Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna 
Till följd av projekt Mälarbanan har Sundbybergs stad tagit fram ”Planprogram för 
Sundbybergs nya stadskärna”, som godkändes av kommunstyrelsen i mars 2018. 
Programmet visar en strukturplan för hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när 
Mälarbanan grävts ned, se Figur 4. 

 
4. Strukturplan ur planprogram för Sundbybergs nya stadskärna. 
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I planprogrammet finns även sex principer för stadsutvecklingen i nya stadskärnan vilka 
sammanfattas nedan.  

• En stad för alla.  

Staden ska inbjuda till samvaro och aktiviteter för alla. Barnens och de äldres perspektiv 
ska utgöra viktiga utgångspunkter i planeringen, liksom framkomlighet for personer med 
funktionsnedsättning. Ambitionen är att utveckla mötesplatser för olika åldersgrupper. 
Stadsrummen ska vara säkra, trygga och inspirerande. I arbetet med Sundbybergs nya 
stadskärna prioriteras fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer. En bredd av 
upplåtelse- och ägarformer ger en robusthet inför framtiden. Nya stadskärnan bidrar till att 
vidareutveckla Sundbyberg som destination.  

• En stark knutpunkt. 

Centrala Sundbyberg är redan idag en framstående kollektivtrafikknutpunkt i länet där 
tunnelbana, tvärbana, bussar samt fjärr, regional- och pendeltåg möts. 
Resandeströmmarna förväntas bara öka i framtiden. Stationsområdet ska vara en 
tillgänglig och säker mötesplats. Bra utrymmen för den väntande resenären samt goda 
cykelparkeringsmöjligheter skapar en attraktiv mål- och bytespunkt. Närliggande handel, 
restauranger och trevliga stadsrum skapar mervärde för resenärer. Stationsbyggnaden är 
en av stadens viktigaste entréer. Stationsbyggnaden ska fungera som en märkesbyggnad 
och symbol för Sundbyberg och dess invånare. 

• En grönare stad. 

Grönskan ska vara ett bärande inslag i den Nya stadskärnan. Parkrum, gröna stråk och 
trädplanterade gator skapas. Förutsättningarna för användande av de befintliga gröna 
rummen förbättras. Ovanpå järnvägstunneln skapas en gata med ett brett, grönt 
promenadstråk som binder samman Sundbybergs central med Marabouparken och som 
leder vidare mot Duvbo. Sundbybergs torg utvecklas med gröna delar. Strandpromenaden 
längs Bällstaån blir mer tillgänglig och Marabouparken hamnar i ett mer centralt läge. 
Parker och planteringar kan spela en större roll i anpassningen till ett förändrat klimat, 
exempelvis för dagvattenhantering. 

• Sammanlänkad stad. 

Tack vare järnvägstunneln kan vi ersätta en barriär med ett stråk som kopplar ihop öst med 
väst, och norr med söder. En viktig del av att läka samman staden handlar om också om att 
förbättra kontakten till vattnet. Möjligheten att röra sig längs Bällstaån förbättras samtidigt 
som nya vattennära vistelseytor skapas. Gaturummen erbjuder goda möjligheter att röra 
sig i en urban miljö. 

• Kulturhistorien lyfts fram. 

Staden ska utvecklas och förändras, men vara stolt över sin historia. Järnvägen och 
industrin är centrala delar av Sundbybergs identitet och bär på viktiga berättelser. 
Historiska byggnader och miljöer ska utnyttjas för att förankra det nya som tillförs. 
Historia, nutid och framtid ska samspela och samverka. Byggnader anpassas till nya 
förutsättningar utifrån historiska värden. Marabouparken med omgivande byggnader ska 
ses som en av stadskärnans viktigaste delar.  

• Trygga och trivsamma stadskvarter.  

Bebyggelse och stadsrum ska utvecklas med hög ambition vad gäller arkitektonisk kvalitet 
och med robusta material som står sig väl över tid. Kvarter med levande bottenvåningar 
mot alla gator och skyddade gårdar kompletterar bebyggelsen i Centrala Sundbyberg. De 
bidrar till en varierad stadsmiljö med bra bostadsmiljöer och tydliga, trygga gaturum. 
Upphöjda gårdar och varierad hushöjd ger förutsättningar för bättre ljusförhållanden inom 
och runt kvarteren.  
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1.7 Målbild för Sundbybergs nya stadskärna 
I arbetet med planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna togs en målbild fram 
utifrån stadens Vision 2030 och andra styrdokument. Målbilden för stadskärnan är:  

”Med projektet Nya stadskärnan skapar vi en levande, trygg och sammanlänkad 
stadskärna. Den är fylld av mötesplatser och gröna ytor i samspel med bostäder, kontor, 
butiker och samhällsservice. Vardagen är enklare genom att det är lätt att röra sig i 
staden till fots, med cykel och kollektivtrafik. Det finns möjligheter till många olika 
aktiviteter, med nytänkande och flexibla lösningar som ger plats för människor i alla 
åldrar oavsett livsstil och förutsättningar. Tillsammans med de som bor, besöker och 
verkar i Sundbyberg utvecklar vi en stad för kommande generationer.” 

1.8 Utgångspunkter för trafik i Sundbybergs nya stadskärna 
Vad det gäller trafikfrågor så arbetar projektet utifrån utgångspunkterna nedan. Dessa 
baseras på stadens styrande dokument.  

• Stadskärnan ska erbjuda bra förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. För 
att det ska bli verklighet behöver gatunätet och standarden prioritera dessa 
trafikslag. 

• Stadsmiljön ska utformas så att den är varierad och uppmuntrar till att vistas och 
röra sig. 

• Det ska kännas tryggt och vara trafiksäkert att vistas och röra sig i staden. 
• Det ska vara enkelt att orientera sig i staden. 
• Gatunätet utformas så att de är tillgängliga för alla oavsett förutsättningar och 

funktionsförmåga.  
• Leveranser och avfallshämtning ska anpassas till en stad där hållbara färdmedel är 

i fokus. Det kan påverka fordonens storlek, tider samt ytor som används. 
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2 Behovsanalys 
Behovsanalysen baseras på en kartläggning av nuläget som återfinns i bilaga 1 samt 
Sundbybergs stads målstyrda planering. Behoven som nämns i detta kapitel är en viktig 
utgångspunkt för att uppnå ett hållbart resande. För att få en bakgrund till behovsanalysen 
och mer detaljer om trafikala utmaningar rekommenderas läsning av bilaga 1. 

2.1 Markanvändning 
För att avgöra hur det framtida behovet av transportfunktioner ser ut är det grundläggande 
att förstå hur platsen kommer att bebyggas. Figur 5 visar planerad markanvändning inom 
programområdet och dess närhet. Aprikos färg betyder utveckling av bebyggelse och blå 
färg betyder utveckling av transportinfrastruktur. Siffrorna i kartbilden refererar till 
objekten som beskrivs i Tabell 1.  

 
5. Planerad markanvändning inom programområdet och dess närhet. Blå färg innebär utveckling av 
transportinfrastruktur och aprikos betyder utveckling av bebyggelse. Siffrorna kopplas samman med 
objekten beskrivna i Tabell 1.  
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Tabell 1. Utveckling av transportinfrastruktur och bebyggelse inom programområdet och dess närhet. Se 
figur 5 för lokalisering av objekten.  

Transportinfrastruktur 
1 Mälarbanan – Nedgrävning av Mälarbanan och nytt resecentrum skapar möjlighet för 

staden att utveckla stadskärnan. Beslutat projekt som tillhör DP Järnväg. 
2 Ekensbergsbron – Rivning av bron, till följd av projektet. Bron ligger inom Solna stad. 

Utredning pågår inom projekt Mälarbanan.  
3 Strandpromenaden – utveckling av strandpromenaden leder till en ökad attraktivitet 

för att färdas till fots och med cykel längs vattnet. Utredning pågår. Delen norr om 
Bällsta bro tillhör DP Södra delen. 

4 Bällsta bro – En gemensam utredning av Sundbybergs stad och Stockholms stad pågår 
för att förbättra framkomlighet och säkerhet för gång och cykel samt skapa möjlighet 
till ett gent, regionalt cykelstråk.  

5 Rosengatan – Byggnation av dubbelriktad cykelbana på Rosengatan skapar 
förutsättningar för cykeltrafik mellan de centrala och norra delarna av Sundbyberg. 
Beslutat projekt. Byggnation påbörjas år 2019.  

6 Kv. Bageriet – Ett underjordiskt garage som alternativ för gatuparkering i centrala 
Sundbyberg. Markreservat finns enligt gällande detaljplaner. Inga planer för 
genomförande finns i dagsläget.  

Bebyggelse 
1 Kv. Kronan 1. Tillkommande centrumändamål och kontor. Ny detaljplan för kvarteret 

vann laga kraft år 2017. Pågående byggnation. 
2 Kv. Tallbacken 4. Pågående planarbete för bostadsbebyggelse. 
3 Kv. Godset. Pågående planarbete för kontorsbebyggelse. Tillhör DP Järnväg. 
4 Kv. Sundbyberg 2:78. Pågående planarbete för kontorsbebyggelse. Tillhör DP Järnväg. 
5 Kv. Spiken 11 och 12. Nybyggnation av två flerbostadshus på kvartersmark. 
6 Kv. Alfa, Tråden och Blåslampan. Pågående byggnation av flerbostadshus och 

kontor/handel på kvartersmark. 
7 Kv. Hamnen 8. Nyproduktion av bostäder i befintlig byggnad samt bostäder i 

nyproducerad byggnad. Pågående planarbete för bostadsbebyggelse. 
8 Kv. Franstorp 1. Påbyggnation av befintligt bostadshus. Pågående planarbete. 
9 Kv. Berghällen 10. Ändring av användning i befintlig bebyggelse till handels- och 

restaurangverksamhet. Pågående planarbete. 
10 Ny möjlig byggrätt ovan stationsnedgången tillhör DP Järnväg.   
11 Ny möjlig byggrätt på Sundbybergs torg tillhör DP Järnväg.    
12 Kv. Ekdungen. Pågående planarbete för garaget. Tillhör DP Järnväg.    
13 Kv. Lönnen, kv. Ängen, kv. Kilen och delvis kv. Sundbyberg 2:17. Ny möjlig byggrätt 

tillhör DP Västra delen. 
14 Kv. Kabeln. Ny möjlig byggrätt tillhör DP Södra delen. 
15 Kv. Eken 14. Ny möjlig ombyggnation av befintlig bebyggelse tillhör DP Södra delen. 
16 Kv. Eken 11. Ny möjlig byggrätt tillhör DP Södra delen. 

 

Enligt planprogrammet är en av utgångpunkterna att tillföra staden trygga och trivsamma 
bostadsmiljöer. Den västra delen av programområdet beräknas generera cirka 1500 
bostäder. Det kommer även att byggas nya kontor, framförallt i programområdets östra del 
i anslutning till resecentrum och Solna Business Park. Hur stort nytillskottet av 
arbetsplatser är utreds vidare under detaljplaneskedet. 
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2.2 Gångtrafik  
Järnvägen är en stor barriär i centrala Sundbyberg och det finns behov av att öka antalet 
kopplingar mellan den södra och norra sidan av spåren. I och med detta projekt finns goda 
möjligheter att åstadkomma en sammanhållen stad. Det finns även behov av att hålla 
samman staden i öst-västlig inriktning och säkerställa koppling mellan resecentrum och 
Duvbo, Annedal samt Solna Business Park. Att förlägga stråk på tunneltaket skapar goda 
möjligheter att uppnå detta.  

Ytterligare ett behov är att uppmuntra till vistelse och att skapa mötesplatser i staden 
exempelvis genom att reservera utrymme för uteserveringar och andra typer av 
aktivitetsytor. 

  
6. Pilarna markerar behov av förbättrade kopplingar för gångtrafik genom programområdet.  
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2.3 Cykeltrafik och parkering för cykel 
Cykeltrafiken i och genom Sundbyberg ökar och enligt stadens styrande dokument ska 
stadens arbete möjliggöra en fortsatt ökning. Detta innebär behov av åtgärder som 
resulterar i sammanhängande cykelnät med tillräcklig kapacitet. Nulägesanalysen i bilaga 1 
visar att det finns brister i befintlig cykelinfrastruktur eftersom vissa kopplingar saknas 
eller har mindre kapacitet än vad som nu behövs. Därutöver skapar järnvägen genom 
centrala Sundbyberg en barriäreffekt, precis som tidigare nämnt för gångtrafikanter.   

Programområdet är en viktig del av staden där både regionala och kommunala 
huvudcykelstråk möts. Befintlig topografi, lokalisering av målpunkter och etablerade 
cykelförbindelser är grund för att anta att programområdet även fortsättningsvis ska vara 
en knutpunkt men även målpunkt för regionala stråk och huvudcykelstråk. I Figur 7 visar 
pilarna vilka kopplingar som behöver förstärkas. 

Ett regionalt cykelstråk, Bällstastråket, passerar stadskärnan och bytespunkten. Det 
finns ett stort behov att säkerställa att cykelstråket har den kapacitet som krävs för 
ökande cykeltrafiksflöden samt att säkerställa stråkets koppling till resecentrumet och 
möjliggöra för effektiva byten till spårbunden kollektivtrafik. 

 
7. Behov av förbättrade kopplingar för cykeltrafik i programområdet och dess närområde.  

2.3.1 Parkering på fastighetmark 

I samband med ny-, om- och tillbyggnation av flerbostadshus, kontor och verksamheter har 
staden en mobilitetsnorm som reglerar parkeringstal för cykel.  

2.3.2 Parkering på gatumark 

Allmänna parkeringsplatser för cyklar behövs längs huvudstråk, vid målpunkter i centrala 
delar och vid resecentrum. Funktionsutredningen som är genomförd för bytespunkten 
visar att ca 1300 platser kommer att efterfrågas i anslutning till bytespunkten. Behovet av 
parkeringsplatser för cyklar på allmän mark behöver vidare utredas under 
detaljplaneskedet.  
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2.4 Kollektivtrafik 

2.4.1 Tvärbanan 

Enligt Trafikförvaltningen (Region Stockholm) förväntas Tvärbanans Solnagren få en 
högre turtäthet när Kistagrenen är i drift. Turtätheten kommer att öka från dagens 7,5-
minutstrafik till 6 minuter inom fem år. Längre fram i tiden kan turtätheten förbättras 
ytterligare. För att möjliggöra detta krävs åtgärder som förbättrar tvärbanans 
framkomlighet genom centrala Sundbyberg, särskilt på Landsvägen där tvärbanan delar 
gaturum med biltrafik. 

2.4.2 Busstrafik 

Trafikförvaltningen arbetar med att utveckla det framtida busslinjenätet i centrala 
Sundbyberg. Förslaget, som än så länge är ett arbetsmaterial, innehåller två scenarier med 
sju eller åtta busslinjer som trafikerar Sundbyberg centrum år 2050. Materialet innehåller 
förslag på nya linjer och högre turtäthet på vissa linjer jämfört med dagens trafikering. 
Trafikförvaltningen kommer att arbeta vidare med förslagen. 

Jämfört med idag innebär förslaget att dagens stomlinje 6 (linje E enligt Stockholms läns 
landsting och Trafikverkets projekt Grönt Ljus Stombuss) som trafikerar mellan Ropsten 
och Karolinska sjukhuset förlängs till Vällingby genom Sundbybergs centrum och Solna 
centrum. Förlängningen av linje 6 kan ske redan till år 2030. I ett framtida scenario kan 
linje 6 ha en turtäthet upp till 2,5 minut under vardagar mellan Sundbyberg och Ropsten 
samt en turtäthet på 5 minuter mellan Sundbyberg och Vällingby. Inom projektet behöver 
busshållplatser, reglerplatser och vändslingor säkerställas för att möjliggöra 
Trafikförvaltningens önskemål för en ökad busstrafikering.  

Med utgångspunkt i scenariot med 8 busslinjer kommer totalt 154 bussar att trafikera 
bytespunkten under maxtimmen. Således kommer busstrafiken att öka med upp till 90 % 
jämfört med dagens maxtimme.  

För att säkerställa alla busslinjer i bytespunkten Sundbyberg C så har Trafikförvaltningen 
pekat på följande behov av hållplatslägen och uppställningsplatser: 

• 14 enkla hållplatser för påstigning (inkl. kommersiell- och ersättningstrafik) 
alternativt 8 dubbla hållplatser och 1 enkel. 

• 4 enkla uppställningsplatser 

• 1 dubbel hållplats för avstigning 

Utöver ovan nämnda behov behövs det möjlighet för bussar att vända i anslutning till 
bytespunkten, rast- eller pauslokal (ca 70 kvm) nära uppställningsplatserna (max 100 m 
bort), utrymme för färdtjänst, taxi, på- och avstigningsplats, cykelparkering och 
angöringsplatser för leveransfordon i anslutning till bytespunkten. 

Planerad bostadsbyggnation i västra delen av programområdet kommer att ligga0,7-1,1 km 
från närmaste spårbundna trafikslag så som tvärbanan, tunnelbanan och pendeltåg. För att 
skapa förutsättningar för hållbart resande i den västra delen är det av vikt att gatustruktur 
och utformning möjliggör goda bussförbindelser.  
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2.5 Nyttotrafik 

2.5.1 Färdtjänst inklusive närtrafik  

Enligt Trafikförvaltningens krav ska angöring för färdtjänst och närtrafik (anropsstyrd 
kollektivtrafik) säkerställas vid resecentrum. Det behöver även finnas goda förutsättningar 
för närtrafik i resten av programområdet i form av bra lokalisering av hållplatslägen och 
utformning i anslutning till dem. 

2.5.2 Taxi 

Trafikförvaltningen har uttalat krav på att angöringsplatser för taxi ska finnas vid 
bytespunkter. Det finns däremot inga riktlinjer som visar hur stort behovet är relativt antal 
resenärer. Som referensexempel kan ”Transport of Londons” nämnas vars erfarenhet är att 
en angöringsplats försörjer 50 taxiresenärer per timme. Behovet av angöringsplatser bör 
utredas vidare. 

2.5.3 Gods, leveranser och logistik 

Den förändrade markanvändningen i programområdet, så som nya bostäder och kontor, 
medför ett behov av smidiga varuleveranser och angöringsplatser på ett rimligt avstånd. 
Inriktningen är att angöringsplatser bör lösas på kvartersmark. Antal platser som behövs 
inom programområdet och deras lokalisering behöver utredas vidare. 

Angöring av leveransfordon till befintliga fastigheter måste också säkerställas och ska inte 
försämras i jämförelse med nuläget. Antal angöringsplatser och deras utformning beror av 
stadens strategier och planer för att samordna leveranser.  

I mobilitetsprogrammet står att staden ska verka för att transporter och leveranser ska ske 
samordnat. Där skrivs exempelvis att leveranser till stadens egna verksamheter skulle 
kunna hanteras gemensamt och att staden ska verka för ett samarbete med andra 
kommuner för att möjliggöra en gemensam omlastningscentral. För att komma vidare i 
arbetet krävs en utredning som kartlägger omfattningen på transporter i staden idag, ger 
förslag på åtgärder och deras effekter samt resulterar i ett fortsatt arbete där åtgärderna 
genomförs. Med tanke på att detta är en kommunövergripande förändring behöver en 
utredning och samarbetsforum skapas utanför detta projekt. 

2.5.4 Avfallshantering 

I dialog med SAVAB har det identifierats att dessa frågor behöver bevakas: 

• Plats för en sopsugsterminal. 

• Plats för återvinningsstation dit boende i befintlig och ny bebyggelse kan gå för att 
lämna förpackningar och tidningar. 

• Platser där stadens mobila avfallssystem kan stanna. 

• Vid nybyggnation och i befintliga fastigheter ska avfallshantering på kvartersmark 
fungera kopplat till gatustruktur.  

• Möjligheten till att förbättra redan idag svåra hämtställen (till exempel Bangatan, 
gågata på Landsvägen i anslutning till Gjuteribacken). 

• Som ett komplement till återvinningscentralen, skapa plats för så kallade 
returpunkter (miljöhus).  Returpunkter kan göras multifunktionella och 
exempelvis användas vid utställningar och dialoger med medborgare samt för 
studiebesök för förskolor och skolor.  
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2.6 Biltrafik och parkering för bil 
Nulägeanalysen identifierar ett behov av lokala bilförbindelser över järnvägen mellan södra 
och norra delen av centrala Sundbyberg. Det finns ett särskilt behov av en bra 
sammanlänkning av de tre huvudgator som möts i västra delen av programområdet: 
Löfströms allé, Ursviksvägen och Järnvägsgatan. Gatukorsningar måste säkerställa 
huvudgatornas funktioner samt ha anpassad reglering och tillräcklig kapacitet för att 
minska trängsel.  

I samband med att en ny kvartersstruktur bildas i västra delen av programområdet behöver 
nya gator och deras funktioner utredas. Det finns även ett fortsatt behov av åtgärder som 
kan minska biltrafik i centrala Sundbyberg så som reglering, utformning och 
mobilitetsåtgärder. 

2.6.1 Parkering på fastighetsmark 

Många byggnader i centrala Sundbyberg byggdes under den tid när efterfrågan på 
parkering var lägre. Det betyder att flera fastigheter inte har parkering inom sin 
kvartersmark.  Därmed finns ett visst behov av parkering på gatumark.  

I samband med ny-, om- och tillbyggnation av flerbostadshus har staden en 
mobilitetsnorm som reglerar parkeringstal för bil. Behov av parkeringsplatser för kontor 
och verksamheter måste utredas vidare i detaljplaneskedet. 

2.6.2 Parkering på gatumark 

Pågående ombyggnation i staden samt påverkan på grund av projekt Sundbybergs nya 
stadskärna kan eventuellt komma att minska antalet parkeringsplatser på 
allmänplatsmark. I det aktuella området finns cirka 400 parkeringsplatser som kan komma 
att påverkas. Fastigheter som inte har sina egna parkeringar kommer att drabbas i större 
utsträckning. Antal platser som ska återställas samt alternativa lösningar för boende- och 
besöksparkering bör utredas vidare. 

 



Trafikutredning för Sundbybergs nya stadskärna 

19 

3 Alternativstudie av övergripande gatustruktur 
För att möjliggöra en prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik behövs en övergripande 
gatustruktur som skapar bra förutsättningar. I följande avsnitt presenteras övergripande 
gatustrukturer för centrala Sundbyberg som har utgjort alternativ under programarbetet. I 
avsnitt 3.1 - 3.3 beskrivs tre huvudalternativ och i avsnitt 3.4 jämförs de.  

I alternativen som presenteras i denna trafikutredning avser Gata 1 koppling mellan 
befintliga Järnvägsgatan och Gata 3. Gata 2 avser fortsättning av Björkhagsvägen i riktning 
mot Marabouparken. Gata 3 avser sträckan på tunneltaket mellan Gata 1 och 
Starrbäcksgatan. Järnvägspromenaden avser gång- och cykelstråk på tunneltaket mellan 
västra tunnelmynningen och Sundbybergs torg. Järnvägsgatan avser befintlig lokalisering.  

I alla alternativ har utgångspunkten varit att Ekensbergsbron inom Solna stad ersätts med 
en körbana i plan som kopplar samman Ekensbergsvägen med Cirkusgränd.  

 

3.1 Alternativ 1  
Alternativet innebär att Järnvägsgatans körbanor för biltrafik ligger på södra sidan av 
gatusektionen. I den västra delen, mellan Duvmossen och Gata 1, fungerar Järnvägsgatan 
som en huvudgata. Öster om Gata 1 övergår Järnvägsgatan till att bli lokalgata. Gata 1, Gata 
3 väster om Ursviksvägen samt Ursviksvägen blir huvudgator. De andra nya gatorna blir 
lokala gator.  

Järnvägspromenaden ligger norr om körbanan på Järnvägsgatan och Gata 3. 
Huvudcykelbana blir del av Järnvägspromenaden. Dubbelriktad busstrafik är möjlig på 
Järnvägsgatan, Gata 1 och Gata 3.  

 

 
8. Illustration över alternativ 1. Järnvägsgatans körbanor för biltrafik ligger på södra sidan av gatusektionen. 
Järnvägspromenaden ligger på norra sidan av gatusektionen. 
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3.2 Alternativ 2  
Alternativ 2 skiljer sig från alternativ 1 genom att Järnvägspromenaden hamnar i mitten av 
gatusektionen med en enkelriktad körbana i varje riktning på norra respektive södra sidan 
av gatan. Gata 1 och Gata 3 blir enkelriktade för motortrafik österut. Järnvägsgatan mellan 
Ursviksvägen fram till Gata 1 är enkelriktad västerut. Gata 1 samt både Järnvägsgatan och 
Gata 3 väster om Ursviksvägen blir huvudgator. 

Huvudcykelbana blir en del av Järnvägspromenaden och fortsätta i mitten mellan de 
enkelriktade körbanorna. Busstrafik är möjlig på Gata 1, Gata 3 och Järnvägsgatan.  

 

 
9. Illustration över alternativ 2. Järnvägspromenaden löper mellan enkelriktade körfält. 
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3.3 Alternativ 3  
Alternativ 3 skiljer sig från alternativ 1 och 2 genom att körbanorna på Järnvägsgatan ligger 
på den norra sidan av gatusektionen. Järnvägsgatan är huvudgata väster om Ursviksvägen. 
Järnvägsgatan öster om Ursviksvägen samt andra nya gator i programområdet är lokala 
gator.  

Järnvägspromenaden ligger söder om körbanan på Järnvägsgatan och norr om Gata 3. 
Huvudcykelbana blir del av Järnvägspromenaden. Dubbelriktad busstrafik är möjlig på 
Järnvägsgatan, Gata 1 och Gata 3.  

 

 

 
10. Illustration över alternativ 3. Körbanor för biltrafik ligger på den norra sidan av gatusektionen och 
Järnvägspromenaden på den södra sidan. 
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3.4 Jämförelse mellan alternativen 
Den inledande jämförelsen av alternativ utgick från trafikala förutsättningar, se avsnitt 
3.4.1. Därefter vägdes ytterligare parametrar in, så som exploateringsmöjligheter och 
kvaliteter för stadsmiljö, se resonemang i avsnitt 3.4.2. För att landa i ett huvudalternativ 
genomfördes slutligen en simulering, se avsnitt 3.4.3. 

3.4.1 Övergripande jämförelse 

En första övergripande och grov jämförelse av trafikala förutsättningar mellan alternativen 
utgår från hur gatunätet är utformat, hur komplicerat det är för olika trafikantgrupper 
samt vilka risker och möjligheter nätet skapar. Bedömningen grundar sig i följande 
parametrar: 

• Konfliktpunkter som uppstår mellan olika trafikslag längs Järnvägspromenaden. 
Antal konfliktpunkter beror på antal korsningar mellan gång/cykelflöden längs 
Järnvägspromenaden och motorfordonsflöden. Färre antal korsningar mellan 
trafikslagen längs Järnvägspromenaden gör det trafiksäkrare för gående och 
cyklister. 

• Antal korsningar i programområdet – färre korsningar i gatunätet ger ökad 
trafiksäkerhet. Här gäller samma resonemang som för konfliktpunkter längs 
promenadstråket.  

• En bra busslösning genom västra delen av programområdet är viktigt för att ge bra 
förutsättningar för hållbart resande för boende och besökare i denna del av staden. 
Om en busskoppling till Annedal går att genomföra så skapas goda möjligheter för 
en tillgänglig kollektivtrafik. 

• Raka gator gör det lättare att förstå gatustrukturen. Det bidrar också till kortare 
restid samt till bättre sikt och orientering. Å andra sidan kan raka gator medföra 
höga hastigheter. Detta hanteras som två olika parametrar i analysen nedan. I 
analysen jämförs utformningen av Järnvägsgatan/Järnvägspromenaden.  

• Kilometer körbana – färre kilometer körbana innebär att trafik koncentreras och 
att det blir färre korsningar för gående och cyklister. Det bidrar i sin tur till ett 
tydligt och trafiksäkert gatunät. 

• Andel dubbelriktade gator. Ju större andel som är dubbelriktade desto enklare och 
tydligare är gatunätet för trafikanter. Enkelriktade gator bidrar även till omvägar.  

• Huvudgatans lokalisering i västra delen av programområdet. En huvudgata 
påverkar ofta stadsmiljön mer negativt än en lokalgata på grund av bilavgaser och 
buller samt sämre trafiksäkerhet och trafiktrygghet. I analysen jämförs 
utformningen av Järnvägsgatan/Järnvägspromenaden. 

Resultatet från jämförelsen sammanfattas i tabell 2. Färgkodningen i tabellen indikerar 
rangordningen mellan de olika alternativen för respektive parameter. Mörkgrön indikerar 
att alternativet är det bästa bland de studerade alternativen medan ljusgrönt är bra och 
rosa är mindre bra.  
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Tabell 2. Övergripande jämförelse mellan huvudalternativ. 

Parameter Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Konfliktpunkter som 
uppstår mellan olika 
trafikslag längs 
Järnvägspromenaden. 

7 korsningar 8 korsningar 5 korsningar 

Antal korsningar i 
programområdet. 

12 korsningar 17 korsningar 11 korsningar 

Busslösning genom västra 
del av programområdet (i 
tabellen nämnd som 
”området”) och 
busskoppling till Annedal  

- Bra läge att skapa 
busshållplatser i mitten av 
området.  

- Enklare rutt till Annedal 
(inga spetsiga vinklar). 

- En av två busshållplatser 
måste ligga norr om 
området. 

- Bussar följer inte samma 
rutt i båda riktningar 
genom området. 

- Svårt att skapa busshållplatser i 
området. Det finns två 
alternativ: 
a) busshållplatser i mitten av 
området innebär en krånglig 
omväg för busstrafik;  
b) busshållplatser vid 
huvudgatan innebär en sämre 
tillgänglighet. 

Sikt och orientering på 
Järnvägsgatan. 

sämre mellan bättre 

Risk för högre hastighet på 
Järnvägsgatan. 

mindre mellan större 

Kilometer körbana. 2,0 km 2,6 km 1,9 km 
Andel dubbelriktade gator. 80% 30% 100% 
Huvudgatans lokalisering i 
västra delen av 
programområdet. 

Huvudgatan går genom 
området och skapar 
förutsättningar för sämre 
gatumiljö längs 
Järnvägspromenaden. 

Enkelriktad huvudgata går 
genom området och innebär 
en viss negativ påverkan på 
gatumiljön längs 
Järnvägspromenaden. 

Huvudgatan går norr om området 
och skapar inga större förändringar 
för befintliga fastigheter. 
Alternativet ger bättre 
förutsättningar för gatumiljön längs 
Järnvägspromenaden. 

 

3.4.2 Jämförelse utifrån exploateringsmöjligheter och kvaliteter för stadsmiljö 

Vid val av övergripande gatustruktur för den nya stadskärnan har staden delvis utgått från 
trafikala förutsättningar, nämnda ovan. Därutöver har även andra parametrar varit 
avgörande såsom möjliggörande av exploaterbar mark, möjlighet att skapa ett grönt 
promenadstråk, förutsättningar för uteserveringar i soliga lägen etcetera.   

Huvudgatan på Järnvägsgatan mellan Duvmossen och Starrbäcksgatan i alternativ 3 kräver 
mycket yta och ett brett gaturum för att fylla alla funktioner som är utmärkande för   
huvudgator. Detta innebär att bebyggelse norr om tunneltaket enbart kan ske i begränsad 
omfattning. Alternativ 3 skapar dessutom sämre förutsättningar för vistelse och 
användning av gatuytan på Järnvägsgatan eftersom körbanorna ligger på norra sidan i 
gatusektionen medan grönytan och andra vistelseytor ligger i den södra och därmed 
skuggiga sidan av gatan.  

 

3.4.3 Mesosimulering 

En mesosimulering genomfördes av alternativ 1 och 2 med syfte att se om trafikmängder 
och hastigheter på stadens centrala gator skiljer sig åt mellan alternativen. En simulering 
innebär att stadens gatunät ritas upp i en programvara som sedan simulerar hur trafiken 
flödar. Trafikflöden i modellen baseras på trafikräkningar som genomförts i Sundbyberg 
hösten 2016 samt på antaganden om trafik som genereras på grund av tillkommande 
bebyggelse fram till år 2040. Att simuleringen genomförs på mesonivå innebär i detta fall 

Slutsats  

Den översiktliga analysen av trafikala förutsättningar visar att alternativ 3 har ett enklare gatunät 
med bättre förutsättningar för de flesta trafikslag utom kollektivtrafik, jämfört med alternativ 1 
och 2. Alternativ 2 skapar minst bra förutsättningar för trafik, vilket gäller samtliga färdmedel.  

Slutsats 

Utifrån resonemanget ovan beslutade projektgruppen att lämna alternativ 3 och fortsätta med 
analyser av de två resterande alternativen trots att alternativ 3 i stort sett hade bättre trafikala 
förutsättningar.  
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att ett större område än enbart Sundbybergs centrala har varit med i simuleringen 
exempelvis E4, Ulvsundavägen, Huvudstaleden.  

Analys av de centrala delarna i modellen visar att skillnaderna i trafikarbetet för samtliga 
fordon i området är försumbara mellan de två alternativen. Dessutom visar resultatet att 
genomfartstrafiken är lika stor i båda alternativen samt att medelhastigheten för 
kollektivtrafiken är densamma. 

Mesosimuleringen visade även att de nya kopplingarna över dagens järnvägsområde 
innebär att motorfordonstrafikanter väljer lokalgator som smitvägar i större utsträckning 
än idag. Detta gäller bland andra Starrbäcksgatan, Fredsgatan och ”Max Sieverts gata” 
snarare än de planerade huvudgatorna Löfströms allé och Ursviksvägen. Ett exempel på 
detta är att Fredsgatan mellan Järnvägsgatan och Tulegatan har 2,5-3 gånger mer trafik än 
samma sträcka på Ursviksvägen. 

Utredningen pekar på att inget av de studerade alternativen kan minska trafikmängderna 
längs Järnvägsgatan, särskilt i västra delen av programområdet. Detta kan påverka nya och 
befintliga bostäder negativt, i och med att de drabbas av buller och avgaser, samt 
försämrad trafiksäkerhet. För att minimera detta krävs åtgärder som minskar 
motorfordonstrafik. 

Stort antal motorfordon i centrum innebär låga hastigheter och låg framkomlighet för 
kollektivtrafik som behöver dela körbana med andra trafikslag. Detta kan leda till 
förseningar under rusningstimmarna. Hastigheterna på gatorna var dock desamma i bägge 
alternativ som simulerades. 

 

3.4.4 Busskoppling till Annedal 

I det tidiga arbetet har en koppling över till Annedal utretts för gång, cykel och busstrafik. I 
gatustrukturerna i Figur 8-10 finns kopplingen till Annedal med. 

 

Slutsats 

Mesosimuleringen visade ingen större skillnad i resultat mellan de två alternativen. Utifrån 
parametrar såsom exploatering och stadsmiljökvaliteter skapar alternativ 1 goda förutsättningar. 
Därför beslutade projektgruppen att gå vidare med detta alternativ.  

Mesosimuleringen visar på risker med att lokala gator i Sundbyberg blir mer belastade än de 
klarar utifrån deras funktion. I kapitel 5 beskrivs vilka utformningsprinciper och fördjupningar 
som behöver hanteras inom alternativ 1 i det fortsatta arbetet. 

 

Slutsats 

Det har visat sig svårt att genomföra en busskoppling till Annedal bland annat på grund av 
höjdproblematik på bägge sidor av vattnet samt möjligheter till en tydlig och funktionell 
stadsbyggnadsstruktur inom de nya kvarteren. Tappvägen inom Stockholms stad är därutöver 
inte anpassad för dubbelriktad busstrafik. Av dessa anledningar har förslaget med busskoppling 
till Annedal utgått.  

Kopplingen till Annedal för fotgängare och cyklister föreslås vara densamma som idag, vilket 
kommer att vara utgångspunkten i fortsatt arbete. Kopplingen ska även förse eventuellt behov av 
passage för motorfordonstrafik så som räddningstjänst etcetera. 
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4 Alternativstudie av lokala variationer 
Nedan beskrivs variationer som skulle kunna appliceras i alternativen till övergripande 
gatustrukturer som presenterades i föregående kapitel. Variationer inom programområdets 
västra del (väster om Esplanaden) visas i avsnitt 4.1 och trafikering av bussar i 
programområdets östra del (öster om Esplanaden) beskrivs i avsnitt 4.2. Alternativa 
lokaliseringar av funktioner i direkt anslutning till bytespunkten beskrivs i avsnitt 4.3. 

Variationerna har diskuterats under trafikutredningens olika skeden.  

4.1 Gator i programområdets västra del 
I programområdets västra del kommer nya gator att byggas. Här presenteras några av de 
förslag som diskuterats under arbetets gång. 

4.1.1 Y-korsning 

Förslaget är en kombination av Alternativ 1 och 2 (se kapitel 3) med Y-korsning mellan 
Järnvägsgatan och Ursviksvägen. Y-korsningen valdes bort på grund av följande nackdelar:  

• Komplicerade förutsättningar för gående och cyklister vid korsningen vid 
Starrbäcksgatan. Trafikanterna måste korsa två körbanor tätt inpå varandra vid 
Starbäcksgatan för att fortsätta längs Järnvägspromenaden. 

• Utformningen skapar svåra förutsättningar för busstrafikering. Antigen kommer 
busshållplatser i vardera riktning att ligga på parallella gator med stort avstånd 
mellan varandra eller så förläggs de på samma gata men med en krånglig och 
ineffektiv trafikering.  

• Komplicerad korsningsutformning med Ursviksvägen gör det svårt för buss- och 
biltrafikframkomlighet. Båda korsningar behöver troligtvis reglering med 
trafiksignal.  

• Förslaget minskar exploateringsmöjligheterna i kvarteret mellan Ursviksvägen och 
Starrbäcksgatan.  

 
11. Illustration över förslaget med "Y-korsning". 

4.1.2 Körbana på vardera sida om promenadstråket 

Förslaget innebär en dubbelriktad körbana på norra sidan av Järnvägsgatan och en 
enkelriktad körbana på södra sidan. Den enkelriktade körbanan är i sitt västra läge 
ansluten till Starrbäcksgatan, men inte till Ursviksvägen, för att minska mängden trafik. 
Förslaget har fördelen att det ger goda möjligheter att lätt angöra till fastigheter i 
anslutning till Järnvägspromenaden. Förslaget valdes bort på grund av att: 

• Två körbanor skapar många korsningspunkter mellan gång, cykel och biltrafik 
vilket är negativt för trafiksäkerheten.   

• Två körbanor skapar en upplevelse av att det är ett bilorienterat stadsrum. 

• Promenadstråket mellan körbanorna blir smalt.   
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12. Illustration över alternativet med två körbanor på Järnvägsgatan. 

4.1.3 Sneda eller raka tvärgator 

Det har funnits två alternativa lösningar för utformningen av Gata 1 och Gata 2. De kan 
ansluta mellan Järnvägsgatan och Järnvägspromenaden antigen med sned eller rak vinkel. 
Om huvudgatan ska fortsätta på tunneltaket är bedömningen att en sned vinkel av Gata 1 
och Gata 2 fungerar bättre för trafik eftersom:  

• Huvudgatans sträckning blir tydligare när Gata 1 upplevs som en naturlig 
fortsättning av Järnvägspromenaden. Utformningen blir även bekväm för långa 
fordon så som bussar och lastbilar eftersom de får en mjukare kurvradie.   

• Gata 2 blir en naturlig fortsättning av Björkhagsvägen vilket kopplar samman 
Duvbo och Marabouparken. 

  
13. Gatustrukturen i den västra delen av programområdet med sneda tvärgator.  

När andra perspektiv, utöver de trafikala, har vägts in har Gata 1 och Gata 2 utformats som 
raka tvärgator. Bakgrunden till beslutet är: 

• Utifrån exploateringsperspektiv möjliggör raka tvärgator ett mer effektivt 
nyttjande av kvarteren. Kvarter med räta vinklar gör det även lättare att tillskapa 
bra bostäder i hörnlägen. 

• Kvarteren blir lämpliga måttmässigt. 

 
14. Gatustrukturen i den västra delen av programområdet med raka tvärgator.   
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4.2 Busstrafikering i programområdets östra del 
Olika lösningar har diskuterats för hur busstrafiken ska ansluta till det nya resecentrumet. 
De alternativ som varit aktuella har i denna utredning generaliserats till fem 
huvudutformningar.  

4.2.1 Bussalternativ 1, Befintlig trafikering 

Alla busslinjer fortsätter trafikera Sundbyberg C så som de gör idag. Det finns två 
hållplatsområden, en på Järnvägsgatan och en på Landsvägen. 

 
15. Bussalternativ 1 med busstrafikering liknande nuvarande trafikmönster. Röda linjer visar bussarnas 
huvudsakliga rörelser.  

Fördelar: 

• Inga förändringar av busslinjedragningar då de trafikerar på samma sätt som idag 
vilket kan underlätta för resenärer att använda det nya bussnätet.  

• Hållplatser kan lokaliseras närmare resecentrum än i övriga alternativ, i och med 
att de fördelas på två gator.  

Nackdelar: 

• Landsvägen har begränsad kapacitet i och med att Tvärbanans Solnagren 
trafikerar gatan samt att Trafikförvaltningen önskar öka dess turtäthet.  

• Tvärbana och bussar delar hållplatslägen vilket gör att de kan försena varandra.  

• Separata hållplatslägen för tvärbana och buss skulle innebära att yta tas i anspråk, 
vilket står i konflikt med torg och exploateringar på torget. 
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4.2.2 Bussalternativ 2, Cirkulation runt Resecentrum 

Busslinjer trafikerar runt resecentrum via Landsvägen och Järnvägsgatan. Flödet är 
enkelriktat och hållplatser ligger i en riktning på Järnvägsgatan och motsatt riktning på 
Landsvägen. 

 
16. Bussalternativ 2 med busstrafik som cirkulerar runt Sundbybergs torg och resecentrum. Röda linjer visar 
bussarnas huvudsakliga rörelser. 

Fördelar: 

• Busshållplatserna ligger på torget i bägge riktningar vilket gör att resenärer mellan 
buss och pendeltåg inte behöver korsa några gator.   

Nackdelar: 

• Landsvägen har begränsad kapacitet i och med att Tvärbanans Solnagren 
trafikerar gatan samt att Trafikförvaltningen önskar öka dess turtäthet.  

• Tvärbana och bussar delar hållplatslägen vilket gör att de kan försena varandra.  

• Separata hållplatslägen för tvärbana och buss skulle innebära att yta tas i anspråk, 
vilket står i konflikt med torgbildning och exploateringar på torget. 

• Busslinjernas sträckning genom centrala Sundbyberg blir upp till 0,5 km längre 
jämfört med idag.  
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4.2.3 Bussalternativ 3, Samlad busstrafik på Järnvägsgatan 

Alla busslinjer trafikerar längs Esplanaden och Järnvägsgatan.  Hållplatser i båda 
riktningar ligger på Järnvägsgatan. 

 
17. Bussalternativ 3 med busstrafik samlad på Esplanaden och Järnvägsgatan. Röda linjer visar bussarnas 
huvudsakliga rörelser. 

Fördelar: 

• Få konfliktpunkter mellan Tvärbanans Solnagren och busstrafik. 

• Alla busshållplatser ligger på Järnvägsgatan vilket gör det enkelt att orientera sig.  

• Alla busslinjer samlas i ett stråk, i båda riktningarna, vilket ger bra möjligheter att 
prioritera kollektivtrafiken, exempelvis med signalreglering eller med bussgator. 
Detta skulle kunna samordnas med tvärbanas prioritet. 

Nackdelar: 

• Busslinjer som idag trafikerar via Landsvägen får en längre trafikeringssträcka på 
0,5 km.  

• En stor del av Järnvägsgatan kommer att ha hållplatser vilket tar yta i anspråk och 
konkurrerar med torgbildning.   

• För resenärer som använder bussar med hållplatslägen längst västerut blir 
avståndet för byte mellan buss och annan kollektivtrafik långt.   
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4.2.4 Bussalternativ 4, Cirkulation via Järnvägsgatan och Sturegatan 

Busslinjer trafikerar centrala Sundbyberg via Esplanaden, Järnvägsgatan och Sturegatan. 
Flödet är enkelriktat och hållplatser ligger i en riktning på Järnvägsgatan och i motsatt 
riktning på Sturegatan. 

 
18. Bussalternativ 4 med busstrafik som cirkulerar via Sturegatan. Röda linjer visar bussarnas huvudsakliga 
rörelser. 

Fördelar: 

• Få konfliktpunkter mellan Tvärbanans Solnagren och busstrafik. 

• Alla busslinjer samlas i ett stråk på Esplanaden, i båda riktningarna, vilket ger bra 
möjligheter att prioritera kollektivtrafiken, exempelvis med signalreglering eller 
med bussgator. Detta skulle kunna samordnas med tvärbanas prioritet. 

Nackdelar: 

• Begränsad kapacitet på Sturegatan för busstrafik. Befintlig utformning med en fil 
gör att busstrafik inte kan köra om bussar som reglerar sin tid på busshållplatser, 
vilket bidrar till sämre buss- och biltrafikframkomlighet. Om man utformar 
Sturegatan med bussfickor så kvarstår problemet på grund av högt biltrafikflöde.  

• Om Sturegatan förändras och blir tvåfiliga så blir bussarnas framkomlighet bättre 
men det gör att andra funktioner som finns idag, eller är önskvärda kan påverkas 
eller försvinna, (till exempel angöringsyta, separerad cykelväg).   

• Busstrafik på Sturegatan begränsar möjligheten att använda gatan på andra sätt, 
exempelvis som sommargågata eller liknande.  

• Busshållplatserna är lokaliserade på olika gator vilket bidrar till sämre 
orientbarhet, längre avstånd och höjdskillnader än i andra alternativ. Detta 
försvårar byten mellan bussar samt andra trafikslag inom bytespunkten. 

• Busslinjer som idag trafikerar via Landsvägen får en längre trafikeringssträcka på 
cirka 0,5 km. 
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4.2.5 Bussalternativ 5, Busstorg 

Alla busslinjer trafikerar Esplanaden och Järnvägsgatan. Hållplatser lokaliseras på ett 
busstorg, som nyttjas för båda riktningar, i nära anslutning till resecentrum. 

 
19. Bussalternativ 5 med busstrafik samlad på Järnvägsgatan och ett busstorg på Sundbybergs torg. Röda 
linjer visar bussarnas huvudsakliga rörelser. 

Fördelar: 

• Få konfliktpunkter mellan Tvärbanans Solnagren och busstrafik. 

• Alla busshållplatser samlas på torget nära andra kollektivtrafikslag, vilket bidrar 
till en funktionell bytespunkt.  

Nackdelar: 

• Busshållplatserna tar en stor del av torgets yta i anspråk framför resecentrum 
vilket begränsar eller omöjliggör tillskapandet av andra funktioner så som 
cykelparkering, ny bebyggelse och gröna ytor. 

• Eftersom stor yta trafikeras med buss ökar antalet konfliktpunkter mellan gående, 
cyklister och busstrafik (fler körbanor för busstrafik som leder till fler 
övergångställen och passager). Det skapar otrygghet och minskad trafiksäkerhet.  

• Busslinjer som idag trafikerar via Landsvägen får en längre trafikeringssträcka på 
cirka 0,5 km.  

 

  

Slutsats 

Under arbetets gång har Bussalternativ 3 bedömts vara det bästa alternativet utifrån de 
olika intressen och perspektiv som dykt upp under processen. Alternativet har varit 
utgångspunkt för den Funktionsutredning som tagits fram under 2018. 
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4.3 Funktioner i direkt anslutning till resecentrum 
Utöver de övergripande alternativ för busstrafikering som presenteras i avsnitt 4.2 har 
även ytterligare trafikala funktioner och variationer diskuterats. En av de mest 
problematiska frågorna är hur ytorna i närmast anslutning till stationsnedgången och 
resecentrum ska användas för att tillgodose funktioner som det finns behov av.   

4.3.1 Regionalt cykelstråk 

Ett regionalt cykelstråk passerar centrala Sundbyberg och är i den regionala cykelplanen 
utpekat på Ekensbergsvägen och Ekensbergsbron för att sedan följa Landsvägen till Bällsta 
bro. I samband med att resecentrum byggs om och att Ekensbergsbron tas bort finns behov 
av att säkerställa en ny dragning av stråket. I figur 20 visas olika alternativ som utreds för 
lokalisering av det regionala stråket. 

 
20. Alternativ för olika dragningar av regionalt cykelstråk. Alternativ 1 via Rosengatan och Sturegatan; 
alternativ 2 via passage mellan resecentrum och kv. Godset; alternativ 3 genom resecentrum; alternativ 4 
via Landsvägen och cykelbro; alternativ 5 via Cirkusgränd. 

4.3.2 En tredje nedgång från gatuplan till tunnelbana 

När Mälarbanan grävs ner i tunnel genom Sundbyberg innebär det att den befintliga 
gångtunneln, som förbinder Järnvägsgatan och Landsvägen, försvinner. Det betyder att 
resenärer som byter från till exempel pendeltåg till tunnelbana i framtiden behöver ta sig 
upp på gatunivå för att sedan ta sig ned till tunnelbanan. För att underlätta detta kan 
eventuellt en tredje nedgång till tunnelbanan byggas vid sydvästra hörnet av kv Godset.  

4.3.3 Bussgata mellan stationsnedgång och kv Godset 

Möjligheten att låta buss- och eventuellt biltrafik trafikera mellan resecentrum och kv 
Godset har diskuterats. Förslaget innebär att två enkla busshållplatser med kort avstånd till 
resecentrumet kan skapas. Dock innebär det en försämring för resenärer som byter mellan 
tunnelbana och pendeltåg då körbanan skulle passera på en plats med stort gångflöde. Det 
skulle även omöjliggöra den tredje nedgången som nämns i stycket ovan. Utformningen 
skulle även innebära trånga trottoarer och en otrivsam gatumiljö med låg trafiksäkerhet. 
Förslaget skulle även kunna påverka byggrätten för resecentrum. 
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För att minska konflikten mellan gående och motorfordonstrafik samt skapa en bättre 
gatumiljö mellan stationsnedgången och kv Godset föreslås det att begränsa 
genomfartstrafiken i denna passage.  Busstrafiken föreslås istället trafikera Järnvägsgatan 
– Lysgränd – Sturegatan. Biltrafiken trafikerar Järnvägsgatan – Rosengatan – Sturegatan.  

 

   
21. Till vänster: Alternativ med gata för busstrafik mellan stationsnedgången och kv Godset. Till höger: 
Alternativa körvägar för buss- och biltrafik genom Lysgränd. I bakgrunden syns befintligt läge för spår och 
perrong. 

4.3.4 Bussgata mellan stationsnedgång och kv Sundbyberg 2:78 

Bredden på ytan mellan stationsnedgången och kv Sundbyberg 2:78 är 12 meter, vilket inte 
är tillräckligt för en dubbelriktad gata med hållplatser på ömse sidor. Om gatan ska vara 
dubbelriktad placeras hållplatser väster om stationsnedgången, på torget. Ett annat 
alternativ är att gatan mellan stationsnedgången och kv Sundbyberg 2:78 är enkelriktad. I 
sådant fall får man plats med hållplatser vid stationsnedgången, men det kräver också att 
Järnvägsgatan trafikeras av buss och har hållplatser.  

En ny bussgata mellan stationsnedgång och kv Sundbyberg 2:78 innebär körbanor på 
torget vilket kan påverka trafiksäkerheten och ta yta i anspråk från andra funktioner som är 
önskvärda. Lösningen är endast kompatibel med Bussalternativ 2, se avsnitt 4.2.2.  

 

 

22. Till vänster: Enkelriktad bussgata mellan stationsnedgång och kv. Sundbyberg 2:78, med hållplatser 
längs den nya gatan och på Järnvägsgatan. Till höger: Dubbelriktad bussgata mellan stationsnedgång och kv. 
Sundbyberg 2:78, med hållplatser på torget. I bakgrunden syns befintligt läge för spår och perrong. 
  

! 
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4.3.5 Tvärgata genom Sundbybergs torg för kollektivtrafik  

Med nedgrävningen av Mälarbanan skapas möjlighet till nya vägkopplingar mellan den 
norra och södra delen av centrala Sundbyberg genom en ny tvärgata. Tvärgatan skulle 
kunna användas av kollektivtrafik men också av biltrafik. Placeringen av tvärgatan beror på 
vilket trafikslag som planeras använda den. Möjliga lokaliseringar är mellan Gjuteribacken 
och Lysgränd samt mellan kv Posten och Landsvägen, se figur 23.  

En tvärgata möjliggör en mer effektiv bussterminal. Dock skulle en tvärgata innebära 
minskad torgyta och yta för andra funktioner samt bidra till försämrad trafiksäkerhet och 
trygghet. Tvärgatan skulle också försvåra möjligheten till att minska biltrafikens påverkan 
på Tvärbanan på Landsvägen.  

 
23. Alternativ för tvärgata för kollektivtrafik över Sundbybergs torg. 

4.3.6 Flytt av tvärbanan 

I ett tidigt skede har tvärbanans lokalisering utretts för att se om en eventuell flytt av 
spåren skulle möjliggöra en bättre bytespunkt. Alternativen som utretts visas i Figur 24. 
Det har under utredningen konstaterats att flytt av tvärbanans spår är kostsamt och inte 
genererar tillräckliga nyttor för att försvara kostnaden. Ur ett kostnads- och 
nyttoperspektiv är stadens utgångspunkt att behålla befintligt läge på tvärbanan genom 
centrala Sundbyberg och att inte utreda frågan om flytt av spåren ytterligare. 

 
24. Alternativ för olika dragningar av tvärbanan. Alternativ 1 via Sundbybergs torg och passage mellan 
resecentrum och kv. Sundbyberg 2:78; alternativ 2 via Sundbybergs torg och passage mellan resecentrum 
och kv. Godset; alternativ 3 via Esplanaden och Järnvägsgatan; alternativ 4 via Sturegatan. 
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5 Utformningsprinciper och åtgärdsmöjligheter 
Som nämnts i kapitel 3 har tre huvudalternativ studerats och alternativ 1 valdes som 
utgångspunkt i det fortsatta arbetet. I detta kapitel presenteras alternativet mer ingående 
utifrån respektive färdmedel. För varje färdmedel beskrivs utformningsprinciper som är 
viktiga att utgå från i det fortsatta arbetet samt frågor som behöver utredas vidare.   

5.1 Övergripande gatustruktur 
Mellan Stationsgatan och Gata 1, ligger körbanan på den södra sidan av Järnvägsgatans 
gatusektion. Detta för att bidra till att skapa en trivsam miljö på den norra sidan av 
Järnvägsgatan, vilken är den soliga sidan av gatusektionen. Den norra sidan av 
gatusektionen planeras för gång- och cykeltrafik, angöring samt till aktivitets- och 
grönytor. Alternativ 1 visas i figur 25. 

 
25. Förslag för övergripande gatustruktur.  
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5.2 Gångtrafik 
För att skapa en attraktiv stad för alla där det är enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram till 
fots och utifrån olika typer av funktionsnedsättningar bör följande utformningsprinciper 
vara en grund i fortsatt planering och projektering. 

• Gångtrafik prioriteras gentemot andra trafikslag. 

• Gångnätet binder samman målpunkter inom och till/från staden. Gångnätet är 
tätt, kontinuerligt och gent. Bristande länkar i gångstråken kompletteras. Nätet 
har bra kopplingar till kollektivtrafik.  

• Gånginfrastruktur är trafiksäker och trygg dygnet runt. Gångtrafikanter bör vara 
tydligt separerade från cykel, moped och biltrafik för att minska konflikter mellan 
olika trafikantgrupper. Fordonshastigheter anpassas till planerad gångtrafik inom 
programområdet för att skapa trafiksäker miljö.  

• Gånginfrastruktur är tillgänglig för alla och har hinderfri utformning.   

• Gaturum har tillräckligt med utrymme för fotgängare. Infrastrukturen uppfyller 
kraven i stadens tekniska handbok och Vägars och gators utformning, VGU.    

• Det är lätt att hitta och orientera sig i staden. 

• Stadsmiljön ska vara varierad, grön och ha levande bottenvåningar. 

I figur 26 redovisas ett förslag för det övergripande gångnätet. Nedgrävningen av 
Mälarbanan möjliggör att järnvägens befintliga barriäreffekt ersätts med ett 
sammanhängande och lättnavigerat nät för gående. Det finns stor potential i att skapa ett 
brett och grönt promenadstråk som kan attrahera stora gångflöden. 

 

 
26. Förslag för övergripande gångnät. 
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Behov av fortsatt utredning 

Utredning av gångflöden för att säkerställa bra dimensionering och kvalité. 

Korsningar som behöver studeras och utformas med stort fokus på gångtrafikanter och, 
där det är möjligt, prioritera dem i gaturummet:  

• Järnvägsgatan och Stationsgatan 

• Järnvägspromenaden och Gata 2 

• Järnvägsgatan och Fredsgatan/Max Sieverts gata  

• Järnvägsgatan och Fabriksgränd. 

Två gångstråk i anslutning till bytespunkten som måste säkerställas:  

• Lysgränd och Tvärbanans hållplats (ca 2400± 500 fotgängare i maxtimmen 
enligt funktionsutredningen)  

• Öst-västligt stråk i anslutning till resecentrums huvudentré (ca 2050± 500 
fotgängare i maxtimmen enligt funktionsutredningen).  

 
Illustration av minsta föreslagen bredd för gångtrafik vid resecentrum, de gröna pilarna visar minsta 
gångbanebredd som avser 3,5 meter. 
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5.3 Cykeltrafik 
Följande utformningsprinciper bör vara en grund i fortsatt planering och projektering: 

• Cykeltrafik prioriteras gentemot motorfordon. 

• Cykelvägnätet har bekväma och attraktiva cykelstråk som binder målpunkter inom 
och till/från staden så att cykel blir ett bra alternativ till biltrafik. Nätet är gent och 
sammanhängande.  Bristande länkar i cykelstråken kompletteras.  Nätet har bra 
kopplingar till kollektivtrafik. Cykelinfrastruktur kan även kombineras med park- 
och grönytor där det är möjligt vilket kan göra det mer attraktivt att resa med 
cykel. 

• Cykelinfrastruktur är trafiksäker och trygg dygnet runt. Cykeltrafik ska separeras 
från övriga trafikslag på regionala cykelstråk och huvudcykelstråk. Om cykling ska 
ske i blandtrafik bör hastighetsdämpande åtgärder för motortrafiken genomföras.  

• Cykelinfrastruktur ska vara väldimensionerad med hänsyn till hög standard och 
bra kapacitet. Infrastrukturen uppfyller kraven i stadens tekniska handbok och 
Vägars och gators utformning, VGU.    

• Cykelstråk utformas så att de är lättorienterade och förses med bra vägvisning och 
trafikinformation. 

• Det finns en möjlighet att parkera cykeln på allmän plats vid målpunkter. 
Cykelparkeringar i staden är trygga, säkra och bekväma att använda. De anpassas 
till elcyklar (laddstationer) och lastcyklar. Ett antal parkeringsplatser kombineras 
med servicestationer och cykelpumpar. 

• Det finns bra tillgång till cykelpool och hyrcyklar i programområdet.  

I figur 27 redovisas förslag till cykelvägnät. Alla gator inom programområdet ska vara 
anpassade för cykeltrafik.  

 
 

27. Förslag på cykelvägnät och ytterligare servicefunktioner för cykel. 
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Det regionala cykelstråket föreslås fortsätta från Stockholms stad via Landsvägen till 
Sundbybergs torg. Kopplingen mellan torget och Ekensbergsvägen i Solna ska utredas 
vidare. På Järnvägsgatan och Järnvägspromenaden ska ett huvudcykelstråk anläggas som 
kopplar samman de västra och östra delarna av programområdet med Rissne, Annedal och 
Sundbybergs centrum.  

 

5.3.1 Cykelparkering 

Cykelparkeringsplatser är en viktig del av cykelinfrastrukturen och parkeringsplatser ska 
finnas att tillgå i hela programområdet. Det finns exempelvis ett stort behov av 
parkeringsplatser i anslutning till resecentrum vilket kan behöva tillfredsställas genom 
cykelgarage i någon form samt utomhus i nära anslutning. Enligt Funktionsutredningen för 
bytespunkten finns ett behov av 1300 cykelparkeringsplatser exklusive allmänna 
cykelparkeringsställ vid resecentrum. 

Cykelparkering behövs även vid viktiga målpunkter så som Marabouparken och 
Strandpromenaden men även i andra centrala delar. 

Cykelparkeringsplatser för bostäder och verksamheter som uppkommer vid exploatering 
ska lösas inom kvartersmark.  

 

5.3.2 Ytterligare service 

För att uppmuntra till cykling kan cykelpooler, cykeluthyrning, pumpar och 
servicestationer placeras ut i centrala lägen. Detta kan gärna samordnas med bilpooler och 
utgöra så kallat mobilitetshus.  

 
  

Behov av fortsatt utredning 

Cykelflöden bör studeras för att säkerställa cykelinfrastruktur med bra dimensionering 
och kvalité. 

Det regionala cykelstråkets lokalisering genom centrala Sundbyberg på och i anslutning 
till Sundbybergs torg samt koppling till huvudcykelnätet. 

Behov av cykelinfrastruktur på Sturegatan. 

Kopplingen till Annedal genom Löfströmsvägen. 

Korsningar som behöver studeras och utformas med stort fokus på cykeltrafikanter:  

• Järnvägsgatan och Rosengatan 

• Järnvägsgatan och Esplanaden 

• Järnvägspromenaden och Ursviksvägen/Löfströms allé 

• Esplanaden och Landsvägen/Löfströms allé  

 

Behov av fortsatt utredning 

Lokalisering och utformning av cykelparkeringar samt garage vid resecentrum för att 
motsvara behovet.  

 

 

 

Behov av fortsatt utredning 

Lokalisering och utformning av ytterligare service både i de västra delarna av 
programområdet och i anslutning till resecentrum. 
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5.4 Kollektivtrafik 
Följande utformningsprinciper bör vara en grund i fortsatt planering och projektering: 

• Kollektivtrafik och dess framkomlighet prioriteras gentemot annan 
motorfordonstrafik.  

• Spårburen kollektivtrafik som har hög kapacitet prioriteras inom 
programområdet. Hållplatser för tvärbanan och busstrafiken separeras för att 
säkerställa tvärbanans framkomlighet.  

• Stombusstrafik prioriteras vid signalreglerade korsningar framför andra busslinjer 
och andra motorfordon. 

• Stadens torg och stadskärna får liv och rörelse av kollektivtrafikens resenärer och 
förbipasserande buss- och spårtrafik, men får inte domineras vad gäller 
utformning, ytanspråk och ljudnivåer. 

• Busstrafiknät utformas så att de är lättorienterade och förses med bra 
trafikinformation. Busstrafiken följer samma sträckning i båda riktningar för att 
linjesträckningen ska vara tydlig för resenärerna. 

• Gaturum med kollektivtrafikslinjer ska hålla god standard och följa 
Trafikförvaltningens riktlinjer och stadens tekniska handbok. 

• Alla hållplatser i programområdet ska vara tillgängliga, trygga, trafiksäkra och 
attraktiva för alla resenärer.  

• Ambition om att boende och verksamma har en god tillgänglighet till 
kollektivtrafik och avståndet till en busshållplats är max 300 meter inom 
programområdet.  

• Änd- och vändhållplatser, liksom uppställning för tidreglering får inte förekomma 
vid/på stadens torg. 

• Bra parkeringsmöjligheter för cykel ska säkerställas i anslutning till kollektivtrafik. 

5.4.1 Busstrafik 

Figur 28 redovisar vilka gator som busstrafiken kommer att nyttja. I västra delen av 
programområdet kommer bussarna att trafikera de större gatorna. Busshållplatsen i det 
nya bostadsområdet kommer att få en central lokalisering för att säkerställa god 
tillgänglighet för så många som möjligt. 
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28. Förslag för busslinjenät med samlad busstrafik på Järnvägsgatan. De blå cirklarna runt hållplatserna har 
en radie på 300 meter, vilket visar områden med mycket god tillgänglighet till busstrafik. 300 meter 
fågelvägen kan innebära cirka 400 meter i verkligheten.  

 

I östra delen av programområdet utreds en busstrafikering som innebär att hållplatser 
samlas på Järnvägsgatan, se avsnitt 4.2.3. Det innebär att alla nuvarande busslinjer på       
Landsvägen och Sturegatan i framtiden trafikerar via Järnvägsgatan, som blir den primära 
gatan för busstrafiken i programområdet. I och med detta kommer tvärbanans 
framkomlighet att prioriteras på Landsvägen.  

För att förbättra framkomligheten för busstrafiken vid resecentrum ska Lysgränd samt 
Järnvägsgatan mellan Rosengatan och Lysgränd endast vara tillgänglig för busstrafik. 

Nya busshållplatser kommer att ersätta befintliga hållplatser på Järnvägsgatan, nuvarande 
hållplats ”Fredsgatan” och ”Ursviksvägen”. Trafikförvaltningen har även föreslagit att ta 
bort busshållplats ”Esplanaden” eftersom den ligger inom 100 m från busshållplatserna 
som kopplar an till resecentrum. Busshållplats ”Löfströms allé” kan också tas bort på grund 
av närliggande busshållplatser, vilket på så vis förbättrar bussens framkomlighet i området.  

Genom att skapa bättre förutsättningar för busstrafik att göra uppehåll på Landsvägen vid 
Bällstabro kan smidiga byten mellan buss och tvärbana ske. Ett sådant busshållplatsläge 
behöver studeras vidare.  

Dagens busshållplats ”Gjuteribacken”, som idag ligger på Landsvägen, föreslås stängas. 
Nya hållplatslägen skapas i anslutning till den nya entrén till järnvägsstationen, bakom 
Swedbank.  
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5.4.2 Tvärbanan 
Tvärbanans spår kommer att bibehålla sin lokalisering på Landsvägen. Trafikförvaltningen 
inom Stockholms läns landsting planerar att öka turtätheten på tvärbanan vilket kräver 
åtgärder för att förbättra framkomligheten genom Sundbyberg. 

 

 

5.4.3 Resecentrum 

Resecentrums möjliga utformning samt funktionsbehov studerades i 
Funktionsutredningen som genomfördes under 2018. Inom ett begränsat område kommer 
många olika typer av funktioner att finnas. Det kommer därför att vara viktigt att 
utformning och gestaltning tydliggör hur trafikanter förväntas samspela med varandra på 
olika ytor. Funktionsutredningens syfte var att identifiera vilka funktioner som krävs i 
anslutning till resecentrum samt vilket ytbehov funktionerna innebär. Exakt lokalisering av 
funktioner sammanvägs med andra behov i det fortsatta arbetet. 

 
29. Diskussionsunderlag för lokalisering av funktioner i anslutning till resecentrum för fortsatt dialog i det 
vidare arbetet. 

Behov av fortsatt utredning 

Behov att antal busshållplatser i programområdet samt dess utformning i samarbete 
med Trafikförvaltningen. 

Nytt möjligt busshållplatsläge vid tvärbanestation Bällstabro på Esplanaden eller 
Landsvägen för att flytta busshållplats ”Löfströms allé” från de delar av Landsvägen 
där tvärbanan trafikerar i blandtrafik. 

Korsningar som bör utredas utifrån framkomlighet för gående och kollektivtrafik: 

• Järnvägsgatan – Lysgränd 
• Järnvägsgatan-Stationsgatan 
• Järnvägsgatan- Esplanaden 
• Esplanaden-Löfströms allé - Landsvägen 

 
 

 

Behov av fortsatt utredning 

Åtgärder som kan förbättra tvärbanans framkomlighet, exempelvis begränsad 
motorfordonstrafik, ny reglering och utformning av korsningar.  

För att möjliggöra utrymme för andra angelägna funktioner på Landsvägen kan en flytt 
av tvärbanans hållplatser utredas. 
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Illustrationen ovan visar ytor som olika transportmedel och funktioner behöver för att 
skapa en attraktiv och fungerande bytespunkt. De huvudsakliga utformningsprinciperna 
är: 

• Gångkopplingar mellan olika kollektivtrafikslag och målpunkter över torget 
prioriteras och måste dimensioneras för att motsvara behovet som identifierats i 
funktionsutredningen. Vid resecentrumbyggnaden föreslås allmänt tillgängliga 
gångkopplingar på norra sidan och södra sidan om stationsnedgången. 

• Regionala cykelstråket föreslås att passera mellan stationsnedgången och kv. 
Sundbyberg 2:78. Slutlig lokalisering av regionalt cykelstråk ska utredas. 

• Beräkningar visar att 1300 cykelparkeringsplatser kommer att efterfrågas i 
Resecentrum. 

• Busshållplatserna koncentreras till Järnvägsgatan mellan Stationsgatan och 
Lysgränd.  

• Funktionsutredningen innehåller förslag för angöring till befintliga bebyggelse 
som finns runt resecentrum. Avfallshämtning och angöring för stationsnedgång 
samt resecentrumsbyggnad föreslås på stationsnedgångens östra sida. 

 

 
 

5.5 Nyttotrafik 
För att staden ska ha effektiva logistiksystem för smidig varuleverans och för att säkerställa 
nyttotrafikens angöringsmöjligheter bör följande utformningsprinciper vara en grund i 
fortsatt planering och projektering: 

• Nyttotrafik och räddningstjänst samt deras framkomlighet säkerställs och 
prioriteras gentemot annan motorfordonstrafik. 

• Alla gator och vägar i programområdet dimensioneras enligt krav som finns för 
räddningstjänstens fordon samt för bärighetsklass 1 (BK1) för att säkerställa 
framkomligheten för tung trafik inom Sundbyberg. 

• Angöring för avfallsfordon till befintliga och framtida bostäder och verksamheter 
är smidig och påverkas inte av andra trafikslag.  

• Angöring för avfallsfordon till framtida bostäder och verksamheter kan ske genom 
garage. För fastigheter där garage inte kan byggas sker avfallshantering i marknivå 
på fastighetsmark.  

Behov av fortsatt utredning 

Funktionsutredningen visar att det finns stora utmaningar med att inrymma de 
trafikfunktioner som behövs. De kommer dessutom att behöva integreras med och 
ställas mot andra behov så som vistelsevärden och tillkommande tekniska behov. I 
Funktionsutredningen beskrivs de utmaningar som måste utredas vidare exempelvis: 

- Konflikter mellan olika trafikslag. 

- Lokalisering av cykelparkeringar och cykelgarage. 

- Lokalisering av regionalt cykelstråk. 

- Eventuell ökning av busstrafik. 

- Detaljerad lokalisering av hållplatslägen för bussar samt reglerplatser och 
vändmöjligheter. 

- Angöring för taxi, färdtjänst, leveranser och avfallshantering.  

- Lokalisering och beräkning av antal angöringsplatser för på- och avstigning vid 
uppgångarna mot centrala Sundbyberg samt Lilla Alby/Solna Business Park. 
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• Befintliga fastigheter som inte kan kopplas till mobilt sopsugssystem och som inte 
har förutsättningar på sin mark för sophantering fortsätter hantera avfall på 
allmänna ytor.  

• Alla restauranglokaler inom ett kvarter bör ha en gemensam lösning för att 
hantera fettavskiljning.  

• Angöring för lastbilar sker på kvartersmark.  

I figur 30 redovisas förslag till möjliga angöringsytor på allmän mark, utifrån 
planprogrammets strukturplan. Förslaget kommer att utvecklas vidare under vidare 
detaljplaneprocess. 

 

 
30. Förslag till angöringsytor. Bilden bygger på planprogrammets strukturplan.  

På sträckan mellan Stationsgatan och Starrbäcksgatan ska angöring för nyttotrafik till 
befintlig bebyggelse på Järnvägsgatan ske genom gångfartsområdet på norra sidan av 
Järnvägsgatan. Angöring för befintliga bostäder på Järnvägsgatan mellan Starrbäcksgatan 
och Gata 1 ska ske i angöringsfickor längs sträckan. Angöring på Järnvägsgatan mellan 
Gata 1 och Duvmossen sker på körbanan eller fastighetsmark. Angöring till Signalfabriken 
kan ske från Sundbybergs torg, Vasagatan och Esplanaden. Målsättningen är att alla nya 
fastigheter i programområdet ska angöras på fastighetsmark genom till exempel garage. 
Avfallsfordon behöver kunna trafikera i programområdet på ett trafikmässigt säkert sätt. 
Angöringsfunktioner på norra sidan av Järnvägsgatan mellan Rosengatan och Brunnsgatan 
samt på Bangatan behöver studeras vidare. 

I förslaget ovan finns även ytor för angöringsfickor på södra sidan av 
Järnvägspromenaden. Det finns även möjlighet att angöra genom gångfartsområdet på 
norra sidan. Funktionerna för dessa ytor kan ändras, från till exempel angöring för 
nyttotrafik och olika typer av avfallshantering till angöring för boende och 
parkeringsplatser för rörelsehindrade, cykelparkeringsplatser, vid behov. Detta ska 
studeras vidare i projekteringsskede på detaljnivå. 

En sopsugsterminal planeras att byggas i västra delen av programområdet söder om 
Duvmossen. Angöring till terminalen ska säkerställas och studeras vidare. 
Återvinningstationer kan placeras ovan västra tunnelmynningen samt på Järnvägsgatan 
vid korsningen med Fredsgatan. Det sista läget kan även flyttas till kv. Kabeln i fall 
gatunätet i kvarteret blir allmän plats.  

 

 



Trafikutredning för Sundbybergs nya stadskärna 

45 

Förslaget innehåller även Returpunkt (Miljöhus) som kan byggas vid Sundbybergs torg på 
tunneltaket. Om Returpunkten lokaliseras någon annanstans på tunneltaket ska istället 
plats för en mobil återvinningscentral säkerställas på Sundbybergs torg. Behovet av 
angöringsplatser för ReTuren ska säkerställas. Ytterligare en plats för ReTuren kan skapas 
vid återvinningsstationen på den västra sidan av tunnelmynningen.  

 

 
  

Behov av fortsatt utredning 

Angöringsplatser för färdtjänst/närtrafiken. 
 
Angöringsfunktioner på den norra sidan av Järnvägsgatan mellan Rosengatan och 
Brunnsgatan samt norra sidan av Signalfabriken. 
 
Angöring till sopsugsterminalen längs Landsvägen. 
 
Behov av angöring för taxi. 
 
Behov och möjliggörande för citylogisk med omlastning och samordning av 
leveranser.  
 
Behov och lokalisering av räddningsvägar och angöring för Räddningstjänst. 

 



Trafikutredning för Sundbybergs nya stadskärna 

46 

5.6 Motorfordon och parkerade motorfordon 
För att öka hållbart resande i staden bör följande utformningsprinciper vara en grund i 
fortsatt planering och projektering: 

• För att säkerställa effektiv nyttjande av gatuytor prioriteras körande motorfordon 
gentemot parkerade motorfordon. 

• Gaturummet håller god standard och utformningen anpassas till lämpliga 
hastighetsbegränsningar. Gaturummet är robust och flexibelt.  

• Genomfartstrafiken i stadskärnan minskas. Utöver möjliga åtgärder i stadskärnan 
kräver detta förändring i det regionala trafiksystemet vilket endast kan uppnås i en 
aktiv samverkan med andra parter. 

• Parkering, inklusive besöksparkering, till nya bostäder och verksamheter ska 
möjliggöras på fastighetsmark. 

• Parkering för bil till de nya bostäderna kan med fördel lokaliseras i en gemensam 
anläggning istället för i eget garage under byggnaderna för att stimulera annat 
resande än med bil. 

• Parkeringsplatser för besökande till verksamheter kan i viss mån tillgängliggöras 
på allmän platsmark.  

• God tillgång till bilpool och hyrbilar bör finnas i programområdet.  

 

Simuleringen som genomfördes i jämförelsen mellan de övergripande gatustrukturerna 
visar ett scenario med en ökning av motortrafiksflöden på Järnvägsgatans östra del, 
Fredsgatan, Sturegatan och Tulegatan. Det är troligt att det även med en ny gatustruktur 
finns genomfartstrafik. För att minska trafikmängderna krävs bland annat reglering och en 
genomtänkt gatuutformning. 

 

 
 

 

Behov av fortsatt utredning 

Studie och simulering av gatunätet för att minska genomfartstrafik och nå målbild vad 
gäller hållbart resande genom reglering och utformning. Detta gäller även 
genomfartstrafik som använder lokalgator snarare än huvudgator.  

Utredning och mikrosimulering av följande korsningar utifrån framkomlighet och 
kapacitet: 

• Järnvägsgatan – Ursviksvägen – Löfströms allé 

• Järnvägsgatan – Esplanaden 

• Järnvägsgatan – Gata 1 

• Esplanaden – Löfströms allé – Landsvägen 

• Sturegatan-Lysgränd 

Utredning av mobilitetsåtgärder som kan minska bilanvändning bland boende i 
programområdet. 

Behov och lokalisering av räddningsvägar för Räddningstjänst. 

Behov av bilparkeringsplatser på fastighetsmark. 

Behov av bilparkeringsplatser för boende och besökare på allmän mark. En sådan 
utredning bör även förhålla sig till stadens målsättning vad gäller hållbart resande.  
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Begreppslista 
Bytespunkt – Inkluderar funktioner för buss, spårväg, tunnelbana, pendeltåg och 
regionaltåg/fjärrtåg.  

DP Järnväg - Den detaljplan som kommer att hantera området där järnvägen kommer att 
vara belägen. Resecentrum och Sundbybergs torg ingår i detaljplanen samt ytor för 
Trafikverkets teknikbyggnader. 

DP Södra - Den detaljplan som kommer att hantera området där det är många 
kulturhistoriskt intressanta byggnader och där kopplingen mellan de mest centrala delarna 
av Sundbyberg möter såväl Bällstaån och Marabouparken. Även strandpromenaden ingår i 
denna detaljplan. 

DP Västra – Den detaljplan som kommer att programområdets västra del där det idag 
inte finns något etablerat bostadsområde utan enbart industrifastigheter. 

Gata 1 - koppling mellan befintliga Järnvägsgatan och Gata 3. Se illustration i kapitel 3. 

Gata 2 - fortsättning av Björkhagsvägen i riktning mot Marabouparken. Se illustration i 
kapitel 3. 

Gata 3 - sträckan på tunneltaket mellan Gata 1 och Starrbäcksgatan. Se illustration i 
kapitel 3. 

Järnvägsgatan - befintlig lokalisering. Se illustration i kapitel 3. 

Järnvägspromenaden - gång- och cykelstråk på tunneltaket mellan västra 
tunnelmynningen och Sundbybergs torg. Se illustration i kapitel 3. 

Mesosimulering – Är en typ av trafikmodell som används för att studera och analysera 
trafiken i mellanstora områden så som en stadsdel eller kommun. Modellen används för att 
analysera ruttvalseffekter, trängsel och köer.  

Mikrosimulering – Är en typ av trafikmodell som används för att studera och analysera 
trafiken i mindre områden så som en korsning eller del av en stadsdel. Analysen sker på 
individnivå som gör det möjligt att visualisera varje fordon, gående och cyklist i modellen. 
Modellen gör det möjligt att analysera köer, kapacitetsproblem och framkomlighet.  

Programområde – Sundbybergs stads avgränsning av det geografiska område som 
påverkas av projektet ”Sundbybergs nya stadskärna”.  

Projekt Mälarbanan – Trafikverkets namn på arbetet med att fyrspårsutbyggnaden 
mellan Tomteboda och Kallhäll. Projektet omfattar även nedgrävning av Mälarbanan 
genom Sundbyberg samt byggnation av nya pendeltågsstationer i Sundbyberg, Kallhäll och 
Barkarby.  

Projekt Sundbybergs nya stadskärna - Sundbybergs stads namn på det arbetet med 
utvecklandet av stadskärnan till följd av nedgrävningen av Mälarbanan.   

Resecentrum – stationsnedgång, vänthall och servicefunktioner. 

Stationsnedgång – Bygganden innefattande spärrlinjer, rulltrappor etcetera till 
järnvägsstationen.  

Trafikförvaltningen – Trafikförvaltningen ansvarar för Stockholms läns kollektivtrafik. 
Förvaltningen ligger inom Region Stockholm. 
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Bilaga 1. Nuläge 
Denna bilaga beskriver befintliga förutsättningar och kända förändringar gällande 
markanvändning och trafikinfrastruktur.  

Markanvändning 
Den östra delen av programområdet (öster om Esplanaden) består av tät bebyggelse med 
bostäder, kontor och handel. Den västra delen av programområdet (väster om Esplanaden) 
är ett gammalt industriområde som idag används för kontor, verksamheter och 
järnvägsinfrastruktur samt delvis för bostäder och park. Sundbybergs torg ligger i den östra 
delen av programområdet och är en viktig mötes- och knutpunkt. Där ligger 
järnvägsstationen, hållplatser för tvärbanan och busstrafik samt entréerna till tunnelbanan.  

 
31. Huvudsaklig markanvändning i Centrala Sundbyberg, nuläge (Källa: Sundbybergs stad, ”Översiktsplan för 
Sundbyberg. Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart”) 
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Figur 32 visar hur stor del av de olika områdena som består av bostadsytor i centrala 
Sundbyberg. Detta ger en indikation på vilka gatumiljöer och stadsdelskaraktärer som 
finns inom programområdet samt i närliggande stadsdelar.  

 
32. Procent av bostäder inom basområden (Källa: Spacescape. ”Bebyggelsetäthet och funktionsblandning 
längs Enköpingsvägen”. Bild: Procent bostadsyta inom basområden 2010) 

Norr om Järnvägsgatan ligger områden med hög andel bostadsyta samt Sturegatan som är 
en handelsgata med små, lokala butiker och verksamheter. Söder om Järnvägsgatan ligger 
Marabouparken och det gamla industrikvarteret Kabeln med kontorshus och tekniska 
verksamheter. Även bostadsområdet Lilla Alby ligger söder om Järnvägsgatan. Den 
befintliga järnvägsstationen är omgiven av flera stora kontorsbyggnader. 

Dagens målpunkter är i stor utsträckning lokaliserade i stadsdelarna norr om Mälarbanan. 
Söder om Mälarbanan är Tuvanparken och Marabouparken två starka målpunkter med 
flera funktioner. Marabouparken är till exempel en stor målpunkt för rekreation och kultur 
genom konsthallens verksamhet. Utöver dessa parker, har även Tornparken norr om 
Mälarbanan ett högt besökstryck. Kommersiella målpunkter är främst koncentrerade kring 
stationsområdet på Sundbybergs torg, Landsvägen och Järnvägsgatan och vidare norrut 
mot Sturegatan och Nybergs torg samt Esplanaden och Fredsgatan. Idag har stadskärnan 
en identitet med äldre småstadskaraktär. Figur 33 visar även många målpunkter för idrott 
och rekreation, främst norr om centrala Sundbyberg, runt Lötsjön och Golfängarna samt 
mindre anläggningar i de södra delarna.  
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33. Vardagslivets målpunkter i centrala Sundbyberg. (Källa: Tengbom, ”Översiktlig analys och strategi för de 
offentliga rummen i södra Sundbyberg”) 
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Trafik och infrastruktur 
I detta avsnitt beskrivs dagens förutsättningar för trafikinfrastruktur för respektive 
färdmedel.  

Gång 

Staden har ett utvecklat infrastrukturnät för gångtrafikanter som kopplar ihop olika 
stadsdelar samt kopplar ihop Sundbybergs stad med grannkommuner.  

 
34. Övergrippande gångnät i centrala Sundbyberg 2017. (Källa: Sundbybergs stad, ”Mobilitetsprogram för 
Sundbybergs stad”) 

Störst flöden av fotgängare finns på Landsvägen vilken är en gata med många restauranger, 
butiker, kontor och allmänna platser. Det finns även stora flöden på andra gator som ligger 
i direkt anslutning till dagens resecentrum, se figur 35. Längs Sturegatan finns ett 
handelsstråk som genererar stora flöden gångtrafikanter liksom gågatan Stationsgatan. 
Stora gångflöden finns även vid Sundbybergs torg och på Esplanaden som korsar 
järnvägen.  
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35. Gångflöden i centrala Sundbyberg. Gående per vardagsdygn, 2017. (Källa: Sundbybergs stad, ”Vision 
Madendalen, visionssamråd 2018”) 

Mälarbanan ligger mitt i programområdet och är idag en barriär mellan den södra och 
norra delen av centrala Sundbyberg för gångtrafikanter. Idag finns det endast sex stycken 
kopplingar över/under järnvägen för gångtrafikanter. Järnvägssträckan genom 
Sundbyberg är 1,4 km och avståndet mellan möjligheten att passera över/under järnvägen 
varierar mellan 180–550 meter.  

Figur 36 visar gånginfrastruktur i centrala Sundbyberg med dagens gångpassager 
över/under järnvägen, dessa numreras med 1–6. För att korsa järnvägen behöver gående 
gå ner i tunnlar (nr. 4, 5 och 6) eller upp på broar (nr. 1 och 2), vilket kan innebära 
svårigheter för bland annat personer med funktionsnedsättningar. Den enda gångpassagen 
över järnvägen i plan (nr. 3) finns på Esplanaden och ligger tio meter från gångtunnel (nr. 
4). Gångpassagen i plan uppfyller inte Trafikverkets nya krav på säkerhet och anses av olika 
trafikanter vara en otrygg korsning.  Figur 37-40 visar foton på de olika gångpassagerna. 
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36. Gånginfrastruktur i centrala Sundbyberg. Figur 37-40 visar foton på de olika gångpassagerna. Cirkeln i 
bilden visar en gångdistans på cirka 400 meter från nuvarande lokalisering av pendeltågsstationen. 
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Alla tunnlar (nr. 4, 5 och 6) har ramper för barnvagn och cykel men dessa kan inte 
användas av alla trafikanter med nedsatt rörelseförmåga. Hissar finns i två av tre tunnlar 
men går ibland sönder eller vandaliseras. Alla tre tunnlar har problem med återkommande 
skadegörelse vilket skapar en otrygg stadsmiljö, särskilt på kvällar och nätter. 

  
37. Till vänster: Plankorsning vid Esplanaden (gångpassage nr. 3 i figur 36). Till höger: Trappa i gångtunneln 
vid Esplanaden (gångpassage nr. 4 i figur 36).  

  
38. Till vänster: Hiss i gångtunneln vid Stationsgatan (gångpassage nr. 5 i figur 36). Till höger: Trappa i 
gångtunneln vid Gjuteribacken (gångpassage nr. 6 i figur 36). 

Tunneln som kopplar ihop Järnvägsgatan och Landsvägen i höjd med Gjuteribacken 
(gångpassage nr. 6 i figur 36) fungerar som entré till tunnelbane- och järnvägsstationen. 
Den kopplar också ihop buss- och tvärbanehållplatser som ligger bredvid entréerna till 
tunneln på bägge sidor av järnvägen. Från gatuplan finns det tre entréer till tunneln: två 
ligger på Järnvägsgatan (C och D) och en (E) ligger på Landsvägen, se figur 40.  

Resultatet från gångtrafikanträkningarna från 2015 visar att det genom tunneln under en 
vanlig vardag passerar 43200 personer. Flest personer rör sig i delen mellan järnvägen och 
Järnvägsgatan. Där sker totalt cirka 26 000 gångpassager under ett vardagsdygn. Tunneln, 
som förbinder de olika delarna av knutpunkten, har en begränsad kapacitet och under 
rusningstid upplevs den som trång och otrevlig. 

      
39. Skiss över tunneln under tågstationen samt foto på tunneln (gångpassage nr. 6 i figur 36).   
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De två broarna som gångtrafikanterna kan nyttja för att komma över järnvägen är belägna i 
var sin ände av programområdet. Löfströms allébro ligger i den västra delen och 
Ekensbergsbron ligger i östra delen av området, inom Solna stad. Avståndet mellan 
Löfströms allébron och den närmaste plankorsning (vid Esplanaden) är cirka 550 meter 
vilket skapar en barriär som leder till omvägar för gångtrafikanter i närområdet. 

  
40. Till vänster: Löfströms allébro (gångpassage nr. 1 i figur 36). Till höger: Ekensbergsbron (gångpassage nr. 
2 i figur 36).  

Övrig gånginfrastruktur i programområdet är generellt anpassad för olika typer av 
gångtrafikanter och har en relativt god standard. Dock finns det fortfarande 
konfliktpunkter i gaturummet som påverkar gångtrafikanternas känsla av trygghet och 
tillgänglighet. Även upplevelsen av gatumiljöns trevnad påverkas av dessa konflikter. Några 
av de identifierade konfliktpunkterna visas i figur 42-44, kartan i figur 41 visar var bilderna 
är tagna.  

 

 
41. Kartan som visar var längs Landsvägen och Järnvägsgatan som bilderna på typiska konfliktpunkterna är 
tagna. Figur42-44 visar foton från konfliktpunkterna.  

 
42. Till vänster: Regionalt cykelstråk passerar framför entrén till tunnelbane- och pendeltågsstation vilket är 
en trafiksäkerhetsfråga då cyklisterna håller en högre hasighet än de gående (konfliktpunkt A i figur 41). Till 
höger: Otillåten leverans på busshållplatsyta på Landsvägen (konfliktpunkt B i figur 41). 

A 
C 

D 
B 

F 
E 
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43. Till vänster: Gågata som inte är tillräckligt bred för funktionerna gångstråk, regionalt cykelstråk och 
angöring. De olika funktionerna kommer i konflikt med varandra (konfliktpunkt C i figur 41). Till höger: 
Uteserveringar längs Landsvägen som tvingar gående att gå på den regionala cykelbanan (konfliktpunkt D i 
figur 41).  

 
44. Till vänster: Trång trottoar på Järnvägsgatan (konfliktpunkt E i figur 41). Till höger: Trång trottoar längs 
Järnvägsgatan (konfliktpunkt F i figur 41). 

Cykel 

Inom Stockholms län arbetar kommunerna med att utveckla cykeltrafikens infrastruktur 
genom att bygga nya cykelbanor och förbättra befintliga stråk. I figur 45 redovisas det 
regionala cykelvägnätet norr om centrala Stockholm. Objekten markerade med 1 och 2 är 
bedöms som aktuella för den nya stadskärnans utveckling:  

1. Bällstastråket. Idag är framkomligheten för cyklisterna begränsad på 
Landsvägen i centrala Sundbyberg på grund av smala cykelbanor. 
Framkomligheten begränsas ytterligare då det saknas förbindelse över 
järnvägen.  Ekensbergsbron anses inte vara en bra eller tillräcklig förbindelse 
för cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik.  Cykelinfrastrukturen på 
Landsvägen byggdes i samband med byggnationen av tvärbanan. Att bygga om 
den nuvarande utformningen för cykelinfrastruktur är svårt på grund av att 
utrymmet är mycket begränsat.  

2. Koppling förbi Solvalla. I den regionala cykelplanen föreslås att en förlängning 
av stråket mellan Bällstavägen och Mamrevägen i Bromsten utreds. En sådan 
koppling skulle ge boende i Annedal och i den planerade bebyggelsen vid 
Solvalla en gen förbindelse till Kista. För Sundbybergs del kan denna koppling 
förbindas med stadens huvudcykelnät och på så vis skapa genare cykelväg till 
centrala Sundbyberg, Solna och centrala Stockholm.  



Trafikutredning för Sundbybergs nya stadskärna 

59 

 
45. Regionalt cykelnät norr om centrala Stockholm. Objekten markerade med 1 och 2 bedömer staden som 
de aktuella för utvecklingen i centrala Sundbyberg. (Källa: SLL, ”Satsa II, bilaga 3: Objektsbeskrivningar. 
Regionala cykelstråk. Norra delen av Stockholms län”) 

I den regionala cykelplanen för Stockholms län definieras ett sammanhängande stomnät av 
stråk för cykelpendling. Inom centrala Sundbybergs stad finns två regionala cykelstråk 
Bällstastråket (1) och Sundbybergsstråket (2) som är utpekade i planen, se figur 46. De 
kopplar ihop Sundbyberg med Solna samt de centrala och västra delarna av Stockholm, 
vilket innebär att Sundbyberg utgör en viktig koppling för den regionala cykeltrafiken.  
Programområdet är en viktig knutpunkt där både regionala och kommunala 
huvudcykelstråk möts.  

Det finns sammanlagt cirka 600 allmänna cykelparkeringsplatser vid entrén till 
pendeltågstationen, på Sundbybergs torg, på Vasagatan, Esplanaden och Sturegatan. 
Omkring 15–20 cykelparkeringsplatser finns även vid Marabouparken. Det finns inga 
allmänna cykelparkeringsplatser på Järnvägsgatan eller Löfströms allé väster om 
Esplanaden inom programområdet.  

1 

2 
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46. Regionala cykelstråk och stadens huvudnät för cykel; cykelräkningar 2017. Nr. 1 visar Bällstastråket och 
nr. 2 visar Sundbybergsstråket. 

Cykeltrafiken i och igenom Sundbyberg stad fortsätter att öka enligt årliga 
cykeltrafikmättningar. För att skapa bättre förutsättningar för cyklister ökar kontinuerligt 
investeringarna i cykelinfrastruktur som ska byggas ut enligt stadens tekniska handbok. 
Trots detta finns det fortfarande flera problem som behöver lösas för att underlätta för 
cyklister. Dagens cykelvägnät är inte sammanhängande, där många enskilda sträckor 
saknas både i det regionala och det kommunala nätet. Till exempel saknas det 
cykelinfrastruktur på Bällstabro, Ekensbergsbron och Järnvägsgatan, vilket leder till att 
cyklisterna måste färdas i blandtrafik, antingen med motorfordon eller med gående. Detta 
minskar trafiksäkerheten för alla trafikanter. Det förekommer trafiksäkerhetsbrister vid 
vissa korsningar på grund av bristande cykelinfrastruktur då risk för konflikt mellan olika 
trafikslag förekommer. Ett flertal befintliga cykelstråk motsvarar inte heller nya krav 
gällande cykelbanebredd, vilket leder att infrastrukturen har mindre kapacitet än vad som 
nu behövs. 

Dagens järnväg i markplan utgör en barriär för cyklister då de är hänvisade till ett fåtal 
passager över/under järnvägen. Den enda möjligheten att korsa järnvägen i markplan är 
plankorsningen på Esplanaden. En dubbelriktad cykelbana finns även på Löfströms allés 
bro. På Ekensbergsbron är cyklister hänvisade att cykla i blandtrafik. Det finns även tre 
gångtunnlar med ramper som kan nyttjas av cyklister, se även figur 36.   

2 

1 
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47. Till vänster: Varuleverans som hindrar cyklister och gående på gågatan bakom tvärbanehållplats där 
regionalt cykelstråk passerar. Till höger: Cykling i blandtrafik mot enkelriktad biltrafik på Järnvägsgatan. 
 

I figur 48 redovisas cykelnätets utveckling i centrala Sundbyberg. De numrerade objekten i 
kartan är objekt som kan påverka cykeltrafiken i centrala Sundbyberg, dessa objekt 
beskrivs närmare nedan. 

1. Byggnationen av en ny dubbelriktad cykelbana på Rosengatan ska påbörjas år 
2019. Cykelbanan kopplas ihop med befintligt huvudcykelstråk på Vackra vägen 
vilket skapar trafiksäkrare och tryggare resor med cykel mellan de centrala och 
norra delarna av Sundbyberg. Cykelbanan kommer att vara separerad från gång- 
och biltrafik och ligga på östra sidan av Rosengatan. Projektet Sundbybergs nya 
stadskärna ser behov av att cykelbanan fortsätter till Järnvägsgatan för att skapa 
en koppling till det regionala cykelstråket på Landsvägen.  

2. Sundbybergs stad och Stockholms stad samarbetar och utreder möjligheten att 
skapa separata cykelbanor på Bällstabro där minst 3 000 cyklister per 
vardagsdygn idag cyklar bland motortrafik eller på trottoarer bland fotgängare. 
Utredningen studerar flera alternativ för möjlig broutformning. Separat 
cykelinfrastruktur på bron ska skapa en genare, tryggare och trafiksäkrare 
gatumiljö för cyklister mellan Bromma och centrala Sundbyberg. Staden verkar för 
att förbättra situationen för cyklister på Bällstabro och tar hänsyn till möjlig 
ökning av cykeltrafik på det regionala cykelstråket om och när bron får separata 
cykelbanor.  

3. Hamngatan har enkelriktade, separata cykelbanor mellan Landsvägen och 
Tuvanparken. Stråket har begränsad kapacitet och utformningen behöver 
förbättras för att uppfylla krav i teknisk handbok. Sundbybergs stad och Solna stad 
har byggt en separat cykelbana på Tritonvägen, vilket skapar en genväg för 
cyklister mellan Sundbyberg och Solna. För staden är det viktigt att säkerställa en 
funktionell anslutning för cyklister till Hamngatan för att på så vis erbjuda en 
alternativ väg genom centrala Sundbyberg och därmed flytta en del av 
genomfartscykeltrafiken som annars passerar resecentrum.  

4. Fredsgatan är en viktig koppling i centrala Sundbyberg. Dock finns endast 
cykelinfrastruktur på den södra delen av gatan. Staden utreder möjligheten att 
skapa cykelfält eller separata enkelriktade cykelbanor på varje sida av Fredsgatan. 
Projektet den nya stadskärnan arbetar för funktionell anslutning mellan den 
cykelinfrastruktur som utvecklas inom programområdet och södra delen av 
Fredsgatan.  
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48. Utveckling av cykelnät i centrala Sundbyberg. De numrerade objekten beskrivs närmare i texten ovan. 
(Källa: Sundbybergs stad, ”Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad”) 
 
 
  

1 

2 
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 4 
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Kollektivtrafik 

Trafikförvaltningen, Region Stockholm, ansvarar för kollektivtrafiken inom Stockholms 
län. Kartan i Figur49 redovisar nuvarande och framtida spårbundna 
kollektivtrafikkopplingar. De numrerade objekten i kartan är utvecklingsprojekt av 
spårtrafiken som Trafikförvaltningen planerar för:  

1. Förlängd Tvärbana från Alvik till Kista och vidare till Helenelund (påbörjas 
2018/2019).  

2. Förlängd Spårväg City till Lidingöbanan genom Norra Djurgårdsstaden 
(arbetet är pausat).  

3. Förlängning av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby station 
(påbörjas 2018/2019).  

4. Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden genom en ny, gul linje (påbörjas 
2018/2019).  

5. Förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka 
Centrum (påbörjas 2018/2019). 

6. Ny tunnelbanelinje från Älvsjö till Fridhemsplan (påbörjas 2026). 

7. Förlängd Roslagsbana till Odenplan och T-centralen (påbörjas 2026). 

8. Saltsjöbanas ombyggnad (pågår fram till 2025). 

 
49. Nuvarande och framtida regionala kollektivtrafikkopplingar. De numrerade objekten beskrivs närmare i 
texten ovan.  

De ovan beskrivna projekten syftar till att skapa smidiga resor och ett flexibelt 
kollektivtrafiksystem samt att möjliggöra ökat bostadsbyggande i länet. För centrala 
Sundbybergs del förväntas effekterna av utbyggd kollektivtrafik bli relativt begränsade. Det 
som har en direkt påverkan på programområdet är att Tvärbanas Solnagren kommer att få 
ökad turtäthet när Tvärbanans Kistagren är i drift. För att möjliggöra den ökade 
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framkomligheten och turtätheten krävs åtgärder för tvärbanans sträckning genom centrala 
Sundbyberg. 

Centrala Sundbyberg är idag en betydande kollektivtrafikknutpunkt i länet där tunnelbana, 
tvärbana, bussar samt fjärr-, regional- och pendeltåg möts. Följande kollektivtrafik finns 
inom programområdet:  

• Tunnelbanans blå linje mot Kungsträdgården och Hjulsta  

• Pendeltågets linje Nynäshamn – Stockholm C – Bålsta  

• SJ:s regionaltåg (Göteborg) – Örebro – Västerås – Stockholm  

• Tvärbanan linje Alvik – Solna station 

• Busstrafik i SL:s regi och kommersiell busstrafik (Flygbussarna) 

Den spårbundna trafiken ansluter radiellt, det vill säga i riktning mot centrala Stockholm. 
Tvärgående kopplingar finns främst i form av busstrafik, men även i form av tvärbanan. I 
kartan nedan redovisas dagens kollektivtrafik i centrala Sundbyberg.  

 
50. Dagens kollektivtrafik i centrala Sundbyberg. 

Tvärbanan trafikerar via Landsvägen och Tvärbanebron, en parallellbro till 
Ekensbergsbron. Busstrafiken trafikerar främst på huvudgator men även några lokalgator 
så som Sturegatan, Vegagatan, Fredsgatan, Esplanaden och Humblegatan, se figur 50.  

Tvärbanans hållplatser ligger på Landsvägen, dessa nyttjas också av busstrafiken som 
trafikerar via Landsvägen. På Landsvägen finns ett dubbelt hållplatsläge i varje riktning. 
Busstrafiken som trafikerar via Järnvägsgatan har ett dubbelt hållplatsläge i varje riktning 
på Järnvägsgatan. Hållplatserna är markerade i figur 51 och motsvarar sammanlagt 3,4 
enkla hållplatser per riktning. Hållplatserna på Järnvägsgatan och Landsvägen är 
sammankopplade via den gångtunnel som finns under Mälarbanan, se figur 36 
(gångpassage nr. 6) och figur 39.  

Utöver hållplatser behöver busstrafik även uppställningsplatser och vändmöjligheter för att 
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. I dagsläget finns följande uppställningsplatser och 
vändmöjligheter:  

• Två uppställningsplatser längs Järnvägsgatan (den norra platsen rekommenderas 
att inte användas av Trafikförvaltningen på grund av att om en buss står där 
riskerar den att blockera infarten till hållplatsen framför). Dessa 
uppställningsplatser ligger inom Sundbybergs stad.  

• Tre uppställningsplatser finns under Tvärbanebron. Dessa ligger inom Solna stad.  

• Vändmöjlighet vid östra sidan av Järnvägsgatan. Denna del av gatan ligger inom 
Solna stad.  
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51. Befintlig bussterminal i centrala Sundbyberg. 

Tabell 3. Dagens busstrafik i centrala Sundbyberg.  

Busshållplats Buss Destination Befintlig 
turtäthet 
under 
rusningstid 

Kommentarer 

Järnvägsgatan 
Ett dubbelt 
hållplatsläge*, i 
varje riktning 
 
* Motsvarar 1,7 
enkla 
hållplatslägen. 

504 Sundbyberg - 
Rissne 

15 min Kräver vändplats och 
uppställningsplats 

506 Karolinska sjh - Ör 10 min  
515 Sundbyberg - 

Odenplan 
5 min Kräver vändplats och 

uppställningsplats 
595 Nattbuss till T-

centralen 
- Kräver vändplats och 

uppställningsplats 
102 Evenemangsbuss - Användas om det 

finns evenemang på 
Friends arena i 
Solna. 

951 Rissne C - 
Hallonbergen 

60 min Närtrafiken; Kräver 
8 cm kantsten vid 
hållplats 

Landsvägen 
Ett dubbelt 
hållplatsläge* 
gemensam med 
Tvärbanestation, i 
varje riktning 
 
* Motsvarar 1,7 
enkla 
hållplatslägen. 

113 Blackbergs gård - 
Solna 

7,5 min Kräver vändplats och 
uppställningsplats 
under morgon och 
kvälls rusningstid 

152 Bromma flygplats - 
Liljeholmen 

15 min  

509 Brommaplan – 
Danderyds sjukhus 

15 min  

196 Nattbuss mellan T-
centralen och 
Hjulsta 

-  

Flyg Flygbussarna till 
Arlanda och 
Bromma 

20 min Kommersiell 
busstrafik 

I Tabell 3 redovisas dagens busstrafik. Under rusningstrafik har busstrafiken en relativt 
hög turtäthet, vilket innebär att det är många bussfordon som rör sig i centrala 
Sundbyberg. Busstrafiken trafikerar i blandtrafik, liksom tvärbanan. Detta skapar problem 
med tidhållning och trafiken riskeras att upplevas som opålitlig av resenärerna. I figur 52 
redovisas hur många fordon (buss och spårväg) som trafikerar hållplatserna på Landsvägen 
och Järnvägsgatan under ett dygn.  
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52. Antal bussar och spårvagnar som passerar hållplatserna i centrala Sundbyberg under en vardag 2018. 
Till vänster: Landsvägen. Till Höger: Järnvägsgatan.  

Centrala Sundbyberg är som sagt en betydande kollektivtrafikpunkt där många resenärer 
rör sig dagligen. Totalt sker 30 800 påstigningar i genomsnitt under en vardag i SL-
trafiken i centrala Sundbyberg, se Tabell 4. Till detta tillkommer påstigningar för den 
kommersiella busstrafiken och SJ:s regional- och fjärrtåg.   

Tabell 4. Antal påstigande i genomsnitt per vardagsdygn i centrala Sundbyberg, 2016. (Källa: 
Trafikförvaltningen, ”Fakta om SL och länet 2016”) 

Färdmedel Påstigande (genomsnitt per 
vardagsdygn) 

Buss 4 800 
Tvärbanan 2 700  
Tunnelbana 12 000 
Pendeltåg 11 300 
Totalt 30 800 

Antalet kollektivtrafikresenärer i centrala Sundbyberg förväntas öka då busstrafiken i 
området utvecklas med bland annat en högre turtäthet på vissa linjer. Även tvärbanan 
förväntas få en högre turtäthet. I planeringen behövs även ett resenärsperspektiv som 
innebär högre krav på bekvämlighet, yta och kapacitet.  

Befintlig gatuutformning och kollektivtrafikinfrastruktur skapar följande problem:  

• Bristande framkomlighet för busstrafik och tvärbana på Landsvägen på grund av 
trafikering i blandtrafik. Tvärbanans framkomlighet påverkas också negativt av att 
bussar samnyttjar samma hållplatser som tvärbanan på Landsvägen.  

• Under morgonrusningen har busslinje 113 en kortare rutt och ansluter till 
Sundbyberg C. På grund av brist på uppställningsplatser söder om Mälarbanan 
tvingas bussar att använda uppställningsplatserna som finns på Järnvägsgatan i 
Solna.  

• Gångtunneln som förbinder hållplatserna på ömse sidor av järnvägen innebär 
långa byten mellan busslinjer. Särskilt svårt och tidskrävande är det för personer 
med nedsatt rörelseförmåga.  

• Signalprioritering för tvärbanan vid korsningen Landsvägen och Lövströms allé 
försämrar framkomligheten för busslinje 512, särskilt under rusningstid.  

• Busslinjer norr om järnvägen har olika sträckor genom centrala Sundbyberg 
beroende på riktning. I ena riktningen kör de via Sturegatan och i den andra 
riktningen via Järnvägsgatan, vilket försvårar orienterbarheten för resenärer.  
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Nyttotrafik 

Nyttotrafiken måste alltid kunna komma fram i staden för att samhället ska kunna fungera. 
Exempel på nyttotrafik är räddningstjänst, färdtjänst, taxi, gods- och leveranstransporter 
samt avfallsfordon. I detta avsnitt redovisas nuläget för olika typer av nyttotrafik. 
Trafikutredningen studerar inte befintliga eller möjliga förutsättningar för räddningstjänst. 
Gatunät och angöring, som används eller planeras att användas som räddningsvägar till 
fastigheter, ska följa Boverkets byggregler och Storstockholms brandförsvars vägledning 
”Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning”.   

Färdtjänst 

Trafikförvaltningen är den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län och 
ansvarar för anordning av färdtjänst i länet. I centrala Sundbyberg kan man boka plats på 
busslinje 951, som ingår i närtrafiken, under dagtid eller beställa taxi som färdtjänst.  

Närtrafiken fungerar som ett alternativ till traditionell färdtjänst och är specialanpassad för 
äldre eller personer med funktionsnedsättning, men alla med SL-biljett kan åka med. 

Närtrafikens linjer trafikerar särskilda hållplatser och det finns flera sådana hållplatser 
inom programområdet. Färdtjänstfordon i form av taxi har inga särskilda platser där de 
hämtar och lämnar resenärer i centrala Sundbyberg. Färdtjänstensfordon använder 
befintliga angöringsplatser, parkeringsplatser inklusive parkeringsplatser för 
rörelsehindrade och lastzoner. Ibland angör färdtjänstensfordon på körbanan och trottoar.  

Taxi 

Som kartbilden i figur 53 visar, finns fem parkeringsplatser för taxi i centrala Sundbyberg. 
Fågelavståndet från platserna till pendeltågsstationen är 400 meter. Att det är få 
angöringsplatser med långt avstånd till bytespunkten leder till att taxibilar istället parkerar 
på felaktiga platser kring bytespunkten, se figur 54 för exempel.  

 

 
53. Parkeringsplatser för taxi i centrala Sundbyberg, 2018. 
 

   
54. Till vänster: Parkerad taxi på cykelbanan vid järnvägsstationens entré längs Landsvägen (konfliktpunkt A 
i figur 53). Till höger: Parkerad taxi på trottoar längs Landsvägen (konfliktpunkt B i figur 53). 
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Gods- and leveransfordon 

Centrala Sundbyberg är ett stort handelsområde med många butiker, affärer och 
restauranger som har behov att ta emot och leverera gods. Leverans sker på fastighetsmark 
och på allmänna lastzoner.  

I programområdet finns det 27 angöringsplatser för lastfordon (12 meter) inom allmänna 
lastzoner. Observationer visar att många verksamheter ligger långt borta från lastzoner i 
centrala Sundbyberg vilket leder till att lastfordon ofta tvingas stanna på trottoarer, 
cykelbanor och i körbanor för att lasta och lossa. Det försämrar framkomligheten för andra 
trafikanter. De mest problematiska platserna ligger på Landsvägen där lastfordon måste 
lasta och lossa på gågatan mellan fasadlinjen och tvärbanehållplatsen samt på 
Järnvägsgatan vid kv. Godset där lastfordon ofta påverkar busstrafikens framkomlighet. I 
bilderna nedan visas exempel på konfliktfyllda situationer i samband med varuleverans.  

 
55. Till vänster: Lastning och lossning på Fabriksgränd med flera fordon samtidigt, vilket skapar ett 
begränsat utrymme för övrig motortrafik (konfliktpunkt A i figur 57). Till höger: Lastning och lossning på 
trottoaren på Landsvägen (konfliktpunkt B i figur 57).  

 
56. Till vänster: Lastning och lossning vid Sundbybergs torg, Signalfabriken (konfliktpunkt C i figur 57). Till 
höger: Parkerad lastbil på Landsvägen som blockerar övrig trafik inkl. Tvärbanan (konfliktpunkt D i figur 57).  

En särskild svår plats för angöring är på gågatan på den södra sidan av Landsvägen, då det 
finns konflikter mellan gående, cyklister, godsfordon, privatbilismens behov av angöring 
samt stadslivet (behov av uteservering). Regleringen vid korsningen Landsvägen och 
Gjuteribacken skapar en otydlighet för många trafikanter vilket leder till en osäker och 
otrygg stadsmiljö. Det finns även problem på norra delen av Landsvägen vid entré till 
pendeltågstationen där angöringsplats saknas vilket skapar konflikter mellan nyttotrafik, 
gående och cyklister. 
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57. Lastzoner i centrala Sundbyberg. Siffrorna i kartbilden visar hur många angöringsplats för lastfordon (12 
meter) som finns på olika platser i centrala Sundbyberg. Kartan visar också var bilderna på typiska 
konfliktpunkterna är tagna. Figur 55-56 visar foton från konfliktpunkterna. 
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Avfallshantering 

Följande figurer 58 - 61 visar ungefärlig befintlig angöring för avfallshantering i 
programområdet och dess närliggande kvarter.  

Förutom hantering av hushålls- och verksamhetsavfall i området finns också ett antal 
mobila insamlingssystem för avfall som kräver utrymme:  

• Mobila återvinningscentralen (MÅVC). Ställs upp på Sundbybergs torg under 
kvällstid ett antal gånger per år. Där kan man lämna samma avfall som på stadens 
ordinarie återvinningscentral.  

• ReTuren. Fordon som stannar kvällstid på ett antal platser i staden där man kan 
lämna grovavfall. 

  
58. Mobila insamlingssystem. Till vänster: Stopplatser för Mobila återvinningscentralen. Till höger: 
Stopplatser för ReTuren. Bakgrundskarta från Google maps. 

Idag finns det elva återvinningsstationer i Sundbyberg, varav en ligger precis i anslutning 
till järnvägsspåret på parkeringen vid Ursviksvägen. Platser för återvinningstationer måste 
säkerhetsställas i planeringsarbetet i nya stadskärnan. Det behöver tas ett helhetsgrepp 
kring ÅVS:erna i staden vid planering av nya stadskärnan kopplat till angöring. 

 
59. Återvinningstationer i centrala Sundbyberg. Bakgrundskarta från Google.  



Trafikutredning för Sundbybergs nya stadskärna 

71 

 

 
60. Avfallshantering i programområdet mellan Duvmossen och Esplanaden. 
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61. Avfallshantering i programområdet mellan Esplanaden och Cirkusgränd. 
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Motorfordon och parkerade motorfordon 

Förändringar i länets vägnät som genomförs av Trafikverket och grannkommuner kan på 
lång sikt öka eller minska genomfartstrafiken genom Sundbybergs stad. De numrerade 
objekten i figur 62 är de större projekt som pågår eller planeras i närheten av Sundbybergs 
stad och bedöms kunna påverka kommunen.  

1. E4 Förbifart Stockholm (Källa: Trafikverket, trafikverket.se). Förbifart 
Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar 
Essingeleden och innerstaden samt minskar sårbarheten i Stockholms 
trafiksystem. Två större trafikplatser byggs i anslutning till befintlig E4 vid 
Kungens kurva och i Häggvik. Däremellan ska förbifarten ansluta i Akalla, vid 
E18 i Hjulsta, till väg 275 Bergslagsvägen i Vinsta och till väg 261 Ekerövägen 
på Lovön. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2026. Förbifart 
Stockholm kan leda till att genomfartstrafik genom länet minskar på 
Uppsalavägen och därmed kan även trafiken på Enköpingsvägen komma att 
minskas genom Sundbyberg. 

2. Östlig förbindelse (Källa: Trafikverket, trafikverket.se). Trafikverket utreder 
möjligheten att bygga en östlig förbindelse som binder samman Norra och 
Södra länken. Staden bedömer att projektet troligtvis inte kommer påverka 
centrala Sundbyberg i någon större utsträckning.  

3. Huvudstaleden i tunnel (Källa: Solna stad, solna.se). Trafikverket utreder 
möjligheten att bygga en tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna. 
Lösningen innebär att en öst-västlig tunnel byggs mellan Karlberg och 
Huvudstabron under Huvudsta i Solna. Projektet kan påverka Sundbyberg 
beroende på hur Huvudstaleden ansluter till Ulvsundavägen. Om tunneln 
dyker upp vid Tritonvägen kan det öka genomfartstrafik genom Lilla Alby, 
men om leden fortsätter till Ulvsundavägen kan åtgärden innebära minskning 
av genomfartstrafik i centrala Sundbyberg. Se figur 63. Projektet är pausat. 

4. Enköpingsvägen. Enköpingsvägen ska utvecklas från en motorled till en 
stadsgata och intilliggande områden ska kompletteras med bostads- och 
verksamhetsbebyggelse. Sundbybergs stad arbetar med utvecklingen av 
Enköpingsvägen inom projekt Madendalen. Det finns en risk att 
genomfartstrafiken genom centrala Sundbyberg ökar till följd av att 
kapaciteten på Enköpingsvägen minskar. 
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62. Förbifart Stockholms sträckning samt numrering av projekt som nämns i texten ovan. 

 
63. Möjliga sträckningar för Huvudstaleden. (Källor: Tyréns, ”Huvudstaledens sträckning, Koncept” och 
Trafikverket, ”Åtgärdsvalsstudie Ökad tillgänglighet Solna–Sundbyberg-Solna”) 

Befintliga gatunätet i centrala Sundbyberg består av huvud- och lokalgator. Löfströms Allé, 
en bit av Landsvägen samt Järnvägsgatan väster om Ursviksvägen är klassificerade som 
huvudgator. Hamngatan och Landsvägens lägen gör att de nyttjas av genomfartstrafik 
mellan Solna och Stockholm. Hamngatan och större delen av Landsvägen har klassificerats 
som lokalgata enligt Mobilitetsprogrammet men har idag en funktion som huvudgata på 
grund av höga trafikflöden. Hamngatan har ett trafikflöde på cirka 9 000 fordon/dygn, 
vilket är i samma storleksordning som Landsvägen (år 2016).  
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Stadens topografi, tre bilpassager över järnvägen samt enkelriktning på Järnvägsgatan och 
Sturegatan innebär långa bilrestider i stadens centrum. Omvägarna leder till att det finns 
mer bilar i nätet samtidigt än i en stad med bättre förutsättningar. Även kvartersstrukturen 
mellan Järnvägsgatan och Bällstaviken, väster om Esplanaden varierar i storlek vilket 
också påverkar bilrestiden.  

Stadens gatunät är generellt dimensionerat för tunga lastbilar och har bärighetsklass 1 
(BK1) men klassificeras som BK2 med undantag för Enköpingsvägen som klassificeras 
som BK 1. Det är viktigt att nya gator projekteras med BK1 för att säkerställa 
framkomligheten för tung trafik inom Sundbyberg. 

Hastighetsbegränsningen på huvudgator och särskilda lokalgator med uppsamlande 
funktion (så som Järnvägsgatan öster om Ursviksvägen) är idag 40 km/h. På övriga gator 
är hastighetsbegränsningen 30 km/h.  

Trafikmätningar visar att en stor del av trafiken nyttjar stadens huvudgator och det mest 
belastade gatuavsnittet i programområdet är Järnvägsgatan väster om Ursviksvägen med 
nästan 15 000 fordon per dygn. I direkt anslutning till programområdet finns Bällsta bro 
med ett flöde på 19 000 fordon per dygn. 

 
64. Befintligt vägnät i centrala Sundbyberg och biltrafikmätningar, flöden med motorfordonstrafik per 
vardagsdygn, hösten 2016.  

Flera befintliga bostäder och verksamheter längs Järnvägsgatan har inte tillräckligt med 
utrymme för bilparkering inom sin egen mark. Många som bor i området parkerar på 
intilliggande gator med så kallade boendeparkeringstillstånd. Parkering inom Zon B (år 
2018), se figur 65, fungerar som besöksparkering och är viktig för lokala verksamheter i 
centrala Sundbyberg.   
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65. Allmänna bilparkeringsplatser inom programområdet och längs delar av Sturegatan, 2018. Siffrorna 
motsvarar antal parkeringsplatser och siffran inom parantes är antal parkeringsplatser för rörelsehindrade.  
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