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SAMMANFATTNING
Inom ramen för detaljplanearbetet i projekt Sundbybergs nya stadskärna har Sweco
Society AB fått uppdraget att genomföra en funktionsutredning för bytespunkt
Sundbyberg. Utredningen beskriver behov, krav, dimensionering och lokalisering
för de funktioner som behöver tillgodoses vid bytespunkten.
Funktionsutredningen förhåller sig till samtliga trafikslag inom ett geografiskt
avgränsat område. Utredningsarbetet omfattar gångnät, cykelnät (regionalt och
kommunalt huvudcykelnät), cykelparkering, bussterminal och angöring för varu-,
avfalls- och personbilstransporter. Angöring för färdtjänst, taxi och räddningstjänst
beskrivs också. Bilvägnät för personbilstrafik samt personbilparkering studeras ej.
Utredningen har genomförts under våren 2018 och baseras på aktuella
utredningsförutsättningar för projekt Mälarbanan tillsammans med Sundbybergs
stads styrdokument och SLL Trafikförvaltningens riktlinjer.
Med utgångspunkt från dessa har ett antal principer för att åstadkomma en bra
bytespunkt definierats inom ramen för funktionsutredningen. Dessa bygger på en
målbild som tagits fram i det inledande skedet av funktionsutredningen. Målbilden
är att åstadkomma en god bytespunkt som främjar en hållbar stad. Principerna är:
•
•
•
•
•

Stadens gång- och cykelvägnät ska ansluta till bytespunkten och koppla samman
centrala Sundbyberg med Solna stad. Det regionala cykelstråket ska underlätta
resor till bytespunkten och förbi. Ytorna för gång- och cykeltrafik behöver
dimensioneras efter höga flöden. 1300 parkeringsplatser för cykel föreslås placeras
i anslutning till bytespunkt Sundbyberg för att klara behovet av ökat cykelresande.
Cykelparkering är ytkrävande men är samtidigt grundläggande för att skapa en
attraktiv bytespunkt och främja hållbart resande. Frågan är strategiskt viktig att
lösa så tidigt i processen som möjligt.
SLL Trafikförvaltningen planerar för en kraftig ökning av busstrafiken via
bytespunkten till år 2050. Hållplatserna samlas och övriga funktioner som ingår
i en bussterminal, bland annat vändfunktion, reglerplatser och pausrum, behöver
säkerställas.
Funktionsutredningen redovisar endast behoven för kommunikationsytor men visar
ändå att det finns stora utmaningar med att inrymma de olika trafikfunktionerna.
De kommer dessutom att behöva integreras med och ställas mot andra behov som
vistelsevärden och tillkommande tekniska behov. Ett stort antal funktioner ska
inrymmas på en begränsad yta.

Tydlighet och orienterbarhet
Trygghet och säkerhet
Tillgänglighet och framkomlighet
Mötesplats och aktivitet
Identitet och mervärde

En av utmaningarna är att säkerställa trafikfunktionernas behov i form av ytbehov
och egenskaper som krävs för att en trafikfunktion ska anses vara tillgodosedd.
Utredningen består av insamling och sammanställning av behov för gång, cykel,
buss, angöring och resecentrumbyggnad. Bytespunkten och allmänna målpunkter
väntas generera ökade resandeströmmar i framtiden. Utredningen redovisar ett
2030-perspektiv då projekt Mälarbanan planeras vara färdigställd.
Negrävningen av järnvägen frigör yta vilket skapar bättre förutsättningar att rymma
trafikfunktionerna. Centrala Sundbyberg är en befintlig stadskärna vilket samtidigt
skapar fysiska förutsättningar som erfordrar anpassning och prioritering.
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1. INLEDNING
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. 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.

Utredningen beskriver behov, krav, dimensionering och lokalisering för funktioner
och utgår primärt från funktion för resenären och de som bor och verkar i
närområdet. Den ska vara ett stöd i dialogen med berörda intressenter såsom SLL
Trafikförvaltningen, Trafikverket, fastighetsägare och exploatörer.
Dokumentet ska även vara ett stöd till ansvarig projekt- och arbetsgrupp för projekt
Sundbybergs nya stadskärna samt ett underlag till de konsulter som utför uppdrag
för staden i projektet.

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen
den 12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet
i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor.
Sundbybergs stads arbete med programområdets tre detaljplaner drivs framåt
i olika takt, där den första detaljplanen, följer Trafikverkets planprocess för
järnvägsplanen, sträckan Duvbo-Huvudsta.
Sundbybergs stad arbetar för närvarande med flera utredningar som underlag i
detaljplanearbetet. Inom ramen för detaljplanearbetet har Sweco Society AB fått
uppdraget att genomföra en funktionsutredning för bytespunkten.

1.1

Syfte

Funktionsutredningen syftar till att sammanställa, formulera och föreslå
funktionskrav som underlag för:
•
•
•
•
•

Detaljplanearbetet
Projektering/systemhandling
Markanvisning
Arkitekttävling
Gestaltning av stadsrum
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FIGUR 1. Flygbild över centrala Sundbyberg. Bildkälla: Sundbybergs stad.
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1.2

Avgränsning

Utredningsområdet omfattar Landsvägen, Järnvägsgatan, Rosengatan, Lysgränd,
Fabriksgränd, Sturegatan samt området mellan Järnvägsgatan och Landsvägen.
Området studeras på en funktions- och utformningsnivå. De funktioner som enbart
studeras på en funktionsnivå beskrivs i text och på översiktlig karta. De funktioner
som dessutom studeras på en utformningsnivå studeras mer ingående i ritning.

Funktionsutredningen omfattar bytespunkt Sundbyberg, efter färdigställandet
av projekt Mälarbanan. Temporära lösningar under byggtid utreds ej inom ramen
för funktionsutredningen. Tidplanen för färdigställande av projekt Mälarbanan är
2028. Sundbybergs stads översiktsplan har horisontår 2030 och följer Vision 2030
för Sundbybergs stad. Planprogrammet refererar till Vision 2030 och översiktsplan
2030. Således utgår funktionsutredningen från horisontår 2030. Dimensionering
för framtida resandeströmmar och trafik bör dock ha ett mer långsiktigt perspektiv.

När Ekensbergsbron rivs planeras Ekensbergsvägen att kopplas ihop
med Cirkusgränd enligt samrådsunderlag för järnvägsplan Mälarbanan. b
Ekensbergsvägens framtida sträckning i Sundbyberg studeras på funktions- och
utformningsnivå. Cirkusgränd och de delar av Järnvägsgatan och Ekensbergsvägen
som ligger i Solna studeras endast översiktligt på funktionsnivå.
Projekt Mälarbanan planerar för en ny lokalisering av järnvägens plattformar samt
stationsentréer vilket innebär att järnvägsstationen lokaliseras dels i Sundbybergs
stad och dels i Solna stad.
Syftet med att studera gator inom Solna stad på en utformnings- och funktionsnivå
är att öka förståelsen för funktionella behov för bytespunkt Sundbyberg och
förstå hur anslutningarna mellan Sundbyberg och Solna kan utformas. En annan
anledning är att befintliga funktioner för bussterminalen är lokaliserade i Solna
stad (reglerplatser och vändfunktion).
Funktionsutredningen förhåller sig till samtliga trafikslag inom det geografiskt
avgränsade området. Utredningsarbetet omfattar gångnät, cykelnät (regionalt och
kommunalt huvudcykelnät), cykelparkering, bussterminal och angöring för varu-,
avfalls- och personbilstransporter. Angöring för färdtjänst, taxi och räddningstjänst
beskrivs också. Förutsättningarna för anslutning mellan projekt Mälarbanans
stationsnedgång och Sundbybergs stads planerade resecentrumbyggnad
ingår. Bilvägnät för personbilstrafik samt personbilparkering studeras inte
i funktionsutredningen. Då bytespunktens behov påverkar och påverkas av
befintliga funktioner inom utredningsområdet som inte är kopplade specifikt till
bytespunkten, ingår även dessa i funktionsutredningen.

6

FIGUR 2. Kartan beskriver den geograﬁska avgränsningen. Ortofoto: Sundbybergs stad.
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1.3

Deﬁnition

planprogram.

- geografiskt avgränsat område som definierats i framtaget

Kapitel 3 beskriver funktionernas behov avseende övergripande stråk, målpunkter,
kvaliteter och dimensionering.
Kapitel 4 beskriver utredningsförslag för lokalisering av funktionerna.

i funktionsutredningen används begreppet bytespunkt
Sundbyberg eller bytespunkten som samlingsnamn för att beskriva funktionerna
för buss, spårväg, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg/fjärrtåg.

Kapitel 5 redogör för en analys av förslag till lokalisering av funktionerna. Syftet
med analysen är att följa upp förslagets styrkor och brister inför fortsatt arbete.

byggnad som inrymmer järnvägens tekniska funktioner och
funktioner för att säkerställa åtkomst till tekniska funktioner och plattformar.
Trafikverket leder utredningsarbetet för stationsnedgången inom ramen för
järnvägsplaneprocessen.

1.5

byggnad som inrymmer mervärden för resenären och för
den som bor och verkar i området. Sundbybergs stad leder utredningsarbetet för
resecentrumbyggnaden inom ramen för detaljplaneprocessen.
område där olika funktioner för busstrafik och bussresenärer finns
samlade. Exempel på funktioner är hållplatslägen, väderskydd och reglerplatser.
Vid bussterminaler är det möjligt att byta mellan flera busslinjer.
funktionsutredningens geografiska område.

Kapitel 6 sammanfattar rekommendationer om fortsatt arbete.

Arbetsprocess

Utredningen har genomförts under våren 2018. Sweco har genomfört en mötesserie
med Sundbybergs stads arbetsgrupp. Utredningsarbetet har inletts med att
definiera målbild och principer för att uppnå målbilden. Sweco har inledningsvis
översiktligt analyserat aktuella utredningsförslag. Insamling, sammanställning och
utredning av funktionsbehov har därefter genomförts. Framtagande av förslag för
respektive trafikslag har successivt vuxit fram. Överlagring har skett i ritning. En
analys av förslaget har avslutningsvis genomförts.

Klargör aktuella förutsättningar
Formulera målbild och principer

det ytbehov och de egenskaper som krävs för att en trafikfunktion
ska anses vara tillgodosedd.

Översiktlig bedömning av aktuella utredningsförslag

1.4

Identiﬁera och sammanställ behov och funktionskrav

Läsanvisning

Kapitel 2 sammanfattar utgångspunkter och förutsättningar hämtade från
Sundbybergs stads styrdokument och SLL Trafikförvaltningens riktlinjer. I kapitlet
redgörs de aktuella utredningsförutsättningar som funktionsutredningen utgår
från. Här redovisas också antagande som gjort gällande Solna stads planering.

Utforma lösningar
Översiktlig bedömning av lösningar
FIGUR 3. Arbetsprocess för funktionsutredning av bytespunkt Sundbyberg.
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2. UTGÅNGSPUNKTER &
FÖRUTSÄTTNINGAR
Avsnitt 2.1 och 2.2 sammanfattar viktiga utgångspunkter och förutsättningar
hämtade från stadens styrdokument. Avsnitt 2.3 beskriver målbild och principer
som Sweco tillsammans med arbetsgruppen har formulerat i inledande skedet av
funktionsutredningen. Avsnitt 2.4 beskriver aktuella utredningsförutsättningar
kopplat till bytespunkten, befintlig och planerad bebyggelse. Avsnitt 2.5 och 2.6
beskriver det prognosunderlag som Sweco har använt i utredningsarbetet samt de
antaganden som gjorts gällande Solna stads planering.

2.1

För att minimera konflikter mellan nyttotrafik och exempelvis gång-, cykel- och
kollektivtrafik är placeringen av angöringsplatser för leveranser och avfallshämtning
är en viktig faktor i den tidiga planeringen.

Planprogram

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna (2018)1 anger att området ska
vara en tillgänglig och säker mötesplats där bra utrymmen för den väntande
resenären samt goda cykelparkeringsmöjligheter skapar en attraktiv mål- och
bytespunkt. Stationsbyggnaden ska bli en av stadens viktigaste entréer och
närliggande handel, restauranger och stadsrum ska skapa mervärde för resenärer.
Utgångspunkten är att planeringen ska prioritera fotgängare, cyklister och
kollektivtrafikresenärer vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet. Det
innebär exempelvis:
•

God gånginfrastruktur i form av tillgänglighetsanpassning, rätt dimensionering
och standard på beläggning.

•

God cykelinfrastruktur i form av sammanhängande cykelnät med tillräcklig
kapacitet, tillräckligt med cykelparkering vid målpunkter och bostäder, tillgång
till cykelpool och lånecykelsystem.

•

Kollektivtrafik av god framkomlighet, kapacitet, turtäthet och kvalitet.

FIGUR 4. Strukturplan (planprogram för Sundbybergs nya stadskärna). Bildkälla: Sundbybergs stad.

Området kring bytespunkten ska utvecklas med hänsyn till kollektivtrafikens behov
av ytor och logistik. Gatunät som används av kollektivtrafiklinjer ska utformas
med åtgärder som prioriterar kollektivtrafik såsom signalprioritering, separat
busskörfält, begränsning av parkering av privatbil och angöring.
1 Sundbybergs stad, Planprogram, 2018.
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2.2

Mobilitetsprogram

Sundbybergs stad har tagit fram en målbild som visar hur boende i Sundbyberg reser
år 2030 (figur 5). För att uppnå målbilden har staden antagit Mobilitetsprogram för
Sundbybergs stad. 2

Sundbybergs stad har tagit fram en ordning för prioritering mellan färdmedel, se
figur 6. I arbetet med funktionsutredningen har prioriteringsordningen använts vid
avvägningar mellan funktioners lokaliseringar och behov.

I mobilitetsprogrammet anges ett antal strategier som ger förutsättningar för god
mobilitet samt ett ökat hållbart resande. De övergripande strategierna är:
•

Staden ska prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik.

•

Målstyrd planering ska användas i syfte att öka hållbart resande.

•

Utformning av gaturummet
kollektivtrafikresenärer.

•

De hållbara färdmedlen ska ha god framkomlighet.

•

Det ska upplevas som attraktivt att vistas och röra sig i staden.

•

Staden ska vara fysiskt tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

•

Staden ska vara trygg att vistas och röra sig i oavsett kön, ålder, bakgrund och
funktionsförmåga.

•

Staden ska vara trafiksäker.

•

Orienterbarhet inom, till och från staden ska vara god.

ska

gynna

fotgängare,

cyklister

och

FIGUR 5. Sundbybergs stads målbild. Bildkälla: Sundbybergs stad.

Utöver ovanstående strategier anger mobilitetsprogrammet att planering ska ske
utfrån ett hela-resan-perspektiv. Det ska vara enkelt och tydligt att byta mellan
färdmedel och stråk för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska kopplas samman. Det
finns även ytterligare strategier för respektive färdmedel.

2 Sundbybergs stad, Mobilitetsprogram, 2017.
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FIGUR 6. Sundbybergs stads prioritering mellan färdmedel. Bildkälla: Sundbybergs stad.
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2.3

Teknisk handbok 2017

Teknisk handbok 2017 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
och ger vägledning i planerings-, projekterings-, utförandeskedet. Den tekniska
handboken omfattar krav och riktlinjer för planering, projektering och byggande av
allmän platsmark såsom gaturum, torg och parker samt garantiskötsel.
Teknisk handbok anger att vid framtagande av planprogram, detaljplan
och kvalitetsprogram bör handboken utgöra underlag. Planprogrammet/
kvalitetsprogrammet är politiskt beslutade dokument som ska vara väg-ledande för
planeringen. Avsteg från handboken tillåts förutsatt att det inte sänker kvaliteten
på de lösningar och krav (framtagna av staden) som står i handboken.

När arbetet med utformning av bytespunkt Sundbyberg fördjupas kommer teknisk
handbok bli allt viktigare som stöd. Det är dock viktigt att i ett så tidigt skede som
möjligt ta höjd för de funktioner som kräver yta i gatusektioner bland annat som
exempelvis skyddszon, refug och utformning av korsningar.
Teknisk handbok hänvisar delvis till SLL Trafikförvaltningens riktlinjer vid planering
av kollektivtrafikhållplatser, men Sundbybergs stads krav kan skilja sig från de krav
som beskrivs i SLL Trafikförvaltningens riktlinjer.
De avsnitt där teknisk handbok är central avseende behov och förslag är gång-,
cykel- och angöring för nyttotrafik.

Sundbybergs stad reviderar teknisk handbok vid behov vilket innebär att
anvisningarna kan komma att skärpas, förtydligas, tillkomma och utgå. Teknisk
handbok anger att vid planeringsstart ska aktuell utgåva av handboken användas
genom hela planeringsfasen fram till projekteringsfas. I särskilda fall med starka
motiv kan en senare utgåva arbetas in. Har en ny utgåva av teknisk handbok
tillkommit under ett senare planeringsskede ska en översyn av ändringarna göras
vid projekteringsstart. Vid projekteringsstart ska aktuell utgåva av handboken gälla
genom hela projekteringsfasen. I särskilda fall med starka motiv kan senare utgåva
arbetas in.
Teknisk handbok hanteras formellt som "anvisning" enligt Sundbybergs stad. Detta
innebär att dokument ska användas och följas av tjänstepersoner samt externa
aktörer som hanterat frågor inom ramen för teknisk handbok. 3
Funktionsutredningen har haft teknisk handbok som utgångspunkt för beskrivning
av behov och krav avseende dimensionering m.m. De krav som anses särskilt
relevanta att lyfta redovisas för respektive trafikslag.

3. Sundbybergs stad, Teknisk handbok, 2017.
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2.4

SLL Traﬁkförvaltningen

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställer mål för kollektivtrafiken
i Stockholms läns landsting till 2030 (figur 7). För att uppnå målen i
trafikförsörjningsprogrammet finns flera styrdokument framtagna. SLL
Trafikförvaltningen har tagit fram ett antal dokument som anger riktlinjer
för kollektivtrafiken. Riktlinjerna utgör grunden för SLL Trafikförvaltningens
kravställande verksamhet.
Bytespunkt Sundbyberg definieras av SLL Trafikförvaltningen som en bytespunkt
och har därmed en terminalfunktion för busstrafiken. I RiTerm listas fyra faktorer
för en attraktiv bytespunkt/terminal; platsbunden, väldimensionerad, samlad och
plan. Det finns ett antal dokument framtagna som behandlar olika perspektiv.
•
•
•
•
•

RiBuss, Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik, 2018
RiPlan, Riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län, 2017
RiTerm, Riktlinjer Utformning av terminaler, 2018
RiTill, SL:s riktlinjer för äldre och resenärer med funktionsnedsättning, 2011
RiStation, Utformning av stationer och bytespunkter, 2018

I arbetet med funktionsutredningen har RiBuss, RiPlan och främst RiTerm varit
vägledande.
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FIGUR 7. Traﬁkförsörjningsprogrammets tre mål. Bildkälla: SLL Traﬁkförvaltningen.
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Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad

2.5

GÅNG

Målbild och principer för bytespunkten

CYKEL OCH
KOLLEKTIVTRAFIK

I planprogrammet identifieras ett antal stadsbyggnadsprinciper för utveckling
av Nya stadskärnan. Med utgångspunkt från dessa och Sundbybergs stads
mobilitetsprogram har ett antal principer för att åstadkomma en bra bytespunkt
definierats inom ramen för funktionsutredningen. Principerna är:
Tydlighet och orienterbarhet
Trygghet och säkerhet
Tillgänglighet och framkomlighet
Mötesplats och aktivitet
Identitet och mervärde

GODS OCH
NYTTOTRAFIK
SAMT TAXI

PERSONBILSTRAFIK

PARKERADE
MOTORFORDON

Planprogram för Nya Stadskärnan

Dessa bygger på en målbild som tagits fram i det inledande skedet av
funktionsutredningen, se figur 8. Målbilden är att åstadkomma en god bytespunkt
som främjar en hållbar stad. Sweco rekommenderar att principerna för en bra
bytespunkt finns med i Sundbybergs stads fortsatta planerings-, utformningsoch gestaltningsarbete. Principerna bör omfatta både allmän platsmark och
kvartersmark. En central frågeställning är hur de utredda funktionerna ska, bör och
kan bidra till de identifierade principerna.

Funktionsutredning för Bytespunkt Sundbyberg
En god bytespunkt
som främjar en
hållbar stad

• Tydlighet och orienterbarhet
• Trygghet och säkerhet
• Tillgänglighet och framkomlighet
• Mötesplats och aktivitet
• Identitet och mervärde

12

FIGUR 8. Figuren visar hur funktionsutredningens idé om målbild och fem principer har utgått från
planprogrammets målbild och stadsbyggnadsprinciper. Traﬁkfrågor i planprogrammet utgår från
mobilitetsprogrammet.
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2.6

Aktuella utredningsförutsättningar

Funktionsutredningen utgår från aktuellt utrednings/planeringsunderlag från
Sundbybergs stad och arbetsmaterial från Projekt Mälarbanan.
2.6.1

BYTESPUNKT SUNDBYBERG

Pendel-, regional- och fjärrtåg (station Sundbyberg/Sundbyberg station):
Projekt Mälarbanan planerar för nya lägen av plattformar och entréer i och med
nedgrävningen. Stationens planerade plattformar ligger delvis inom Sundbybergs
stad och Solna stad. En ny entré på Solnas sida av kommungränsen planeras.
Till entrén på Sundbybergs sida planeras en stationsnedgång med biljetthall
och vänthall. Lyftpaketens (rulltrappa, trappa och hiss) placering är utrett inom
Trafikverkets systemhandlingsförfarande och anses i funktionsutredningen vara
en förutsättning. Stationsnedgångens disposition, framtagen av Trafikverket, är
preliminär och påverkas av funktionsutredningen och Sundbybergs stads planer
för en resecentrumbyggnad.

Bussterminal: Flertal förslag på alternativa lokaliseringar av bussterminalen har
tagits fram av Sundbybergs stad. SLL Trafikförvaltningen har också presenterat
förslag på möjliga lokaliseringar. Dialog har pågått under en längre tid. Sundbybergs
stads bedömning av möjliga lokaliseringar av hållplatslägen och reglerplatser har
inte motsvarat den kapacitet som SLL Trafikförvaltningen efterfrågat.
Cykelparkering: Sweco har tagit fram ett förslag till cykelparkeringstal vid
kollektivtrafikbytespunkter[1], på uppdrag av Sundbybergs stad. Staden har i
planprogrammet sett möjlighet att förlägga parkering i resecentrumbyggnaden.

Tvärbanan (hållplats Sundbybergs centrum): En eventuell omdragning av
Tvärbanan har studerats av Sundbybergs stad. Sundbybergs stad har konstaterat
att en omdragning inte är rimlig att genomföra. Dagens läge för station och dragning
är en förutsättning. SLL Trafikförvaltningen planerar för ökad trafik, från avgång var
7:e min i högtrafik till 2,5:e min.
Tunnelbana (station Sundbybergs centrum): Entré till tunnelbanans biljetthall
sker idag via underjordisk passage från Landsvägen och järnvägsstationen samt
två entréer på Järnvägsgatan. Projekt Mälarbanan innebär att den underjordiska
passagen försvinner. Aktuellt utredningsunderlag utgår från att befintliga entréer
på Järnvägsgatan kvarstår. Entrén vid kv. Godset består av trappor, rulltrappa och
hiss i direkt anslutning till biljetthallen. Entrén vid kv. Orgeln består av trappor
och förbinds med en gång. En tredje uppgång i anslutning till Järnvägsgatan har
studerats av Trafikverket som möjliggör entré via trappor. På Stationsgatan finns en
befintlig entré till tunnelbanan som förblir oförändrad.
1 Sweco Society AB, Cykelparkeringstal i Sundbyberg, 2018.
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2.6.2

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Funktionsutredningen utgår från att anslutande befintliga fastigheters funktioner
bevaras.
De fastigheter som ingår i den geografiska avgränsningen av funktionsutredningen
är Magasinet 1, Godset 4, Orgeln 7, Sundbyberg 2:78, Kiosken 1, Skytteholm 2:9
(Solna stad).
För fastigheten Sundbyberg 2:11 som omfattar spårområdet har aktuellt
arbetsmaterial från projekt Mälarbanan Trafikverket varit utgångspunkt.
Utöver ovanstående fastigheter har Posten 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Muraren 9, Kronan 1,
Tallbacken 3 och 4 befintliga funktioner som behöver säkerställas. För Kronan 1 har
ny detaljplan vunnit laga kraft vilket innebär att fastigheten kommer att förändras
avseende utformning.

2.6.3

PLANERAD BEBYGGELSE

Funktionsutredningen utgår från planerad bebyggelse enligt planprogrammets
strukturplan. Strukturplanen visar ett möjligt område för en resecentrumbyggnad,
bebyggelse för studentbostäder (Landsvägen), verksamheter i lägre antal våningar
(Landsvägen) samt paviljonger (Järnvägsgatan). Funktionsutredningen ska vara
underlag till Sundbybergs stads fortsatta studier av lämplig placering, fotavtryck
och användning.

2.6.4

FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Centrala Sundbyberg är delvis kuperat. Rosengatan och Lysgränd har längslutningar
som delvis överstiger 5 %. Järnvägsgatan är relativt flack. Nedgrävningen av
järnvägen innebär att nya markhöjder utreds för området på tunneltaket och
i anslutning. Detta utreds inom projekt Mälarbanan och den tekniska förstudien
som Sundbybergs stad genomför. Det finns en nivåskillnad mellan Landsvägen
och Järnvägsgatan vilket kan erfordra trappor och ramp. Då Ekensbergsvägens
nuvarande anslutning till Landsvägen (Ekensbergsbron) försvinner uppstår en
kraftig nivåskillnad på platsen.

FIGUR 9. Beﬁntlig bebyggelse i och i anslutning till utredningsområdet
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2.7

Antaganden gällande traﬁkfunktioner utanför kommunen

Solna stads planering av anslutande områden till den nya stationsentrén är i
dagsläget oklar då program- eller planarbete inte har påbörjats. Sundbybergs stad
anger i stadens policy för hållbart resande att stadens stadsdelar ska vara väl
sammanhängande med omkringliggande kommuner för att skapa förutsättningar
för hållbart resande.
Sweco utgår från att tillgängligheten för gång, cykel, busstrafik och angöringstrafik
förbättras till anslutande områden i Solna stad i och med att projekt Mälarbanan
planerar för en stationsentré.
Det regionala cykelstråket längs med Ekensbergsvägen är inte utpekat i Solna
stads cykelplan. Sweco utgår från den regionala cykelplanen där Ekensbergsvägen
pekas ut. Sweco utgår från att cykelinfrastrukturen kommer att förbättras på sikt
och att Solna stads stationsentré kommer att bli attraktiv att cykelparkera vid.

2.8

Antaganden gällande framtida resandeströmmar

Resenärsunderlaget för pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och busstrafik har av
Sweco tagits fram utifrån SLL Trafikförvaltningens modell för 2030.
Modellen utgår ifrån Trafikförvaltnings RUFS2030-nät, daterad 2018-02-05. Sweco
har gjort justeringar avseende gånglänkar till Sundbyberg station, utifrån validering
och kalibrerings som har utförts för nulägesnät och även justerat körtider för
stombuss enligt överenskommelse med SLL Trafikförvaltningen.
Underlagen har använts vid beräkning av gångströmmar och beräkning av
cykelparkeringsbehov.

Sweco utgår från att funktioner kopplat till Mälarbanan och bytespunkt Sundbyberg
behöver fördelas till båda stationsentréerna. Järnvägsgatan på Solna stads sida
utgör en funktion för angöring till hållplatser idag. Reglerplatser är lokaliserade till
Järnvägsgatan där också vändmöjlighet för buss finns i nära anslutning.
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3. BEHOV
Kapitlet syftar till att samla de behov som har kommunicerats av Sundbybergs stad,
SLL Trafikförvaltningen och Trafikverket. Avsnittet redogör för de styrdokument som
kompletterar behovet tillsammans med kommentarer och behov som identifierats
inom ramen för funktionsutredningen. Behoven kan under planprocessens
gång komma att justeras efter dialog med berörda intressenter. För fullständiga
beräkningar och analyser för de olika utredningarna, se bilagor för gångberäkningar,
cykelparkeringsberäkningar samt utredning för busstrafik.

Att skilja ytorna för rörelse och vistelse från varandra är svårt. En grundläggande
förutsättning för att skapa ett attraktivt torg är därför att det utformas och
dimensioneras för både att inrymma rörelse och vistelse. Nedan redogörs för
ytbehoven som identifierats för människor i rörelse i de viktigaste gångstråken.
Ytorna för rörelse ska vara fria från hinder och barriärer som t. ex. cykelparkering,
byggnader och möblering. Cykelparkeringar ska ha god kapacitet och vara
placerade på ett sätt så att de inte lockar till felparkeringar som hindrar andra
resenärer från att ta sig fram lätt och säkert.

3.1

Det är också viktigt att platsen blir orienterbar och läsbar även för människor med
funktionsnedsättning. Bytespunktens olika funktioner ger naturligt ett nät av
gångstråk och grunden för en tillgänglig miljö är att dessa stråk är tydliga och lätta
att orientera sig efter men också att konfliktpunkter mellan olika trafikantrörelser
minimeras.

Gångtraﬁk

Fotgängare är en viktig faktor för en levande stad och en stad som är trevlig att
vistas i. 4 För att Sundbybergs centrala delar ska utvecklas och nå den potential
som projektet för med sig ska gångbanor och gångstråk dimensioneras så att det
blir bekvämt och enkelt att gå samt att stadsmiljön är attraktiv att både vistas och
röra sig i.
Torget i anslutning till resecentrumbyggnaden kommer att bli en plats för vistelse
och en plats för rörelse. Människor kommer att välja att röra sig och uppehålla sig på
torget för att ta del av den service och det stadsliv som finns på platsen. Samtidigt
kommer torget att vara en plats som används för rörelse mellan bytespunktens
olika funktioner och för rörelse inom staden i stort. Inom utredningsområdet finns
ett stort antal målpunkter för fotgängare kopplade till kollektivtrafikfunktioner
som tunnelbanestation, järnvägsstation, spårvägshållplats och busshållplatser.
Utöver det finns lokala målpunkter för service, arbetsplatser med mera. Se figur 10.
Dessutom knyter planområdet samman flera befintliga gångstråk genom staden
och till grannkommuner. Kopplingen till Solna är särskilt viktig då bytespunkten
ligger på kommungränsen. I planprogrammet understryks vikten av att förbättra de
nord-sydliga kopplingarna i centrala Sundbyberg.

Gångstråken som identifierats bör i möjligaste mån få naturliga ledstråk då de är
lättast att följa för personer med synnedsättning och innebär inte heller medför
bekymmer för personer med rörelsenedsättning. En tydlig, enkel och lättorienterad
bytespunkt underlättar även för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det
är även viktigt att ta höjd för att det kommer att behövas utrymme för platser för
resenärsinformation för de att inte inkräkta på rörelseytorna och därmed förstöra
en annars funktionell lösning.

4. Sundbybergs stad, Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna, 2018.
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FIGUR 10.Identiﬁ erade målpunkter inom utredningsområdet.
BYTESPUNKT SUNDBYBERG
FUNKTIONSUTREDNING
2018 10 05

17

Bytespunkten och allmänna målpunkter väntas generera ökade gångflöden i
framtiden. Det finns ett behov av att säkerställa att dimensionering av gångbanor
svarar upp mot det behovet. På flera befintliga gator som till exempel Fabriksgränd,
Lysgränd och Rosengatan, finns behov av att utöka den hinderfria bredden på
gångbanorna. Ekensbergsbron som ligger i Solna stad och som ska ersättas av en
gata i markplan har också behov av förbättrade gångbanor.
I bilaga 1 redovisas en bedömning av viktiga gångstråk i anslutning till
resecentrumbyggnaden. Det har också gjorts en beräkning av funktionskrav
avseende bredd utifrån underlag om kollektivtrafikresande år 2030. Bedömningen
har främst avgränsats till området mellan stationsnedgången, Lysgränd och
Tväbanans hållplats Sundbyberg centrum. Gångflöden för de två viktigaste
gångstråken har beräknats för att kunna bedöma ytbehovet för fotgängare i rörelse
(se figur 11 nedan). Det diagonala stråket mellan Lysgränd och Tvärbanans hållplats
beräknas ha ett flöde på ca 2400 (± 500) fotgängare i maxtimmen vilket ger en
minsta bredd på 5,0 meter. Det öst-västliga stråket beräknas ha ett motsvarande
flöde på ca 2050 (± 500) vilket ger en minsta bredd på 4,0 meter.
Ytor för gångtrafikanter kan i vissa fall bli föremål för en shared-spacelösning, där
olika trafikslag delar på samma yta. Detta måste tas i beaktande vid dimensionering.
Måtten i tabellen visar endast utrymmesbehovet för fotgängare i rörelse som rör sig
med acceptabel komfort. Ytor för vistelse och andra tänkbara funktioner som till
exempel personer som leder cyklar inryms inte och därför behöver ytterligare yta
tas med i dimensioneringen av gångytorna på torget.

FIGUR 11. Illustration av minsta föreslagen bredd för gångtraﬁ k, de gröna pilarna visar minsta gångbanebredd
som avser 3,5 meter.

En förutsättning för att skapa en trygg och trafiksäker miljö är att gatuutformningen
är tydlig och skapar förståelse för vilka situationer som kan uppstå. Inom
utredningsområdet är det därför viktigt att utformningen tydligt visar vilka ytor som
enbart är avsedda för gång-, cykel- och motorfordonstrafik och på vilka ytor olika
trafikanter från trafikslag förväntas samspela.
För att underlätta för gående bör passagerna över Järnvägsgatan, Landsvägen och
Lysgränd utformas så att de blir tydliga, trafiksäkra och att de erbjuder de gående
god framkomlighet. Övergångsställen över cykelbanor bör endast användas som
en framkomlighetsåtgärd på platser där det kan bli svårt för fotgängare att korsa
cykelbanan på grund av höga cyklistflöden.
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3.2

Cykel

För att det ska vara attraktivt att cykla är det viktigt att cykelnätet är
sammanhängande, gent och utan barriärer. Cykelbanorna ska dimensioneras för
hög kapacitet och vara trygga och trafiksäkra året om. Ett antal cykelstråk möts
i anslutning till bytespunkten. Det regionala cykelstråket Bällstastråket löper
genom staden från Stockholm via Bällsta bro i väster till Ekensbergsvägen i Solna
i öster. Kommunala huvudstråk löper längs Rosengatan och Järnvägsgatan och
längs Landsvägen öster om torget till gränsen med Solna vid Tritonvägen. Att flera
cykelstråk möts i utredningsområdet ställer krav på genomarbetade lösningar
för korsningspunkter för att säkerställa god framkomlighet och trafiksäkerhet för
cykeltrafiken och samtidigt förebygga konflikter med gående.
Enligt den regionala cykelplanen (Regional cykelplan för Stockholms län, SLL
Trafikförvaltningen m.fl.) sammanbinder de regionala stråken ”viktiga regionala
målpunkter i länet på sträckor där potentialen för arbetspendling är hög. En
förutsättning för att det regionala cykelvägnätet ska nå sin fulla potential är
att det finns anslutande lokala cykelvägar och att det finns cykelparkeringar
med hög standard vid alla regionala målpunkter”. Cykelinfrastrukturen inom
utredningsområdet kan dels nyttjas av cyklister med målpunkt i anslutning till
bytespunkten och torget och dels av cyklister som passerar genom området.
Målpunkterna inom utredningsområdet är desamma som för gångtrafiken (se ovan)
och cykelvägnätet i området bör ansluta till dem. Cykelparkering behöver dels
anordnas i anslutning till stationsnedgången men även vid de övriga målpunkterna.
Cykelvägnätet i utredningsområdet ska vara lättorienterat och tydligt. Det uppnås
genom att säkerställa att cykelbanorna har goda siktförhållanden, är fria från
hinder, har vägvisning och att de har en enhetlig utformning. Det är särskilt viktigt
att säkerställa goda siktförhållanden vid hushörn, t. ex. vid resencentrumbyggnaden
och studenthuset.

att förstå vilka ytor som är avsedda att endast användas av ett visst trafikslag och
på vilka ytor det är tänkt att trafikanter från de olika trafikslagen ska samspela
och visa varandra hänsyn. Det är även viktigt att ytorna dimensioneras väl och
att korsningspunkter där gång- och cykelstråk möts utformas väl. Separering
av gående och cyklister ska därför finnas på regionala cykelstråk samt på
huvudcykelnätet. Separering kan ske antingen genom avvikande markmaterial eller
målad linje. Avvikande markmaterial ska i första hand användas. En rad storgatsten
ska läggas mellan asfalt på cykelbana och plattor på gångbana. Cykelbanor och
korsningspunkter ska ha en tydlig utformning så att cyklister och övriga trafikanter
uppmärksammar varandra
Cykelbanor ska dimensioneras så att stadens målbild med hög andel cyklister kan
uppnås. Enligt mobilitetsprogrammet och teknisk handbok 2017 ska cykelbana
separeras från övriga trafikslag på regionala cykelstråk och huvudcykelstråk vilket
ligger i linje med rekommendationerna i den regionala cykelplanen. Dubbelriktade
cykelbanor som är separerade från gångbanor ska dimensioneras med breddmått
enligt tabell 1 nedan (funktionsyta fri från hinder, skyddsavstånd till sidohinder
tillkommer):
TABELL 1. Mått för dimensionering av cykelbanor.

Regionalt nät

4,5 m

Huvudnät

3,25 m

Lokalnät

2,5 m

En grundläggande princip för dimensionering av de regionala cykelstråken är att
omkörning ska kunna ske vid möte utan att cyklister inkräktar på varandras område
eller anpassar farten. I Sundbyberg ska måttet 4,5 m användas för de regionala
stråken då det medger omkörning vid mötande omkörning.

Bytespunkten kommer att bli en intensiv miljö med gående och cyklister. Därför är
det viktigt att ytorna för fotgängare och cyklister utformas tydligt så att det är lätt
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3.3

Cykelparkering

Sundbybergs mobilitetsprogram understryker vikten av hela-resan-perspektivet
och av att planera för att underlätta kombinationsresor. En viktig komponent är att
cykelparkeringar av hög standard ska finnas i nära anslutning till hållplatser och
entréer vid knutpunkter för kollektivtrafik.
Följande förutsättningar är grundläggande för att skapa attraktiv cykelparkering
vid bytespunkter:
•

Kapacitet – utgångspunkten är att parkeringarna ska dimensioneras så att det
alltid ska ﬁnnas lediga platser, även vid tidpunkter med hög belastning.

•

Stöldsäkerhet – det ska vara möjligt att låsa fast cykelns ram i cykelstället,
eller att kunna parkera cykeln i låsbart/bevakat cykelgarage.

•

Trygghet – det ska kännas tryggt att parkera och hämta cykeln, även när det är
mörkt. Belysning, synlighet och att parkeringen lokaliseras där människor rör
sig ska därför vara utgångsläget. När det gäller garage är kameraövervakning
en viktig parameter för trygghet och ska ﬁnnas i ett eventuellt garage.
Kameraövervakning och att parkeringen lokaliseras där människor rör sig kan
också vara positivt ur stöldsäkerhetssynpunkt.

•

Funktionella cykelställ – på marknaden ﬁnns många olika typer av cyklar.
Därför är det av stor vikt att cykelställen är utformade på sådant sätt att de
klara av de olika cykeltyperna. Framhjulsställ ska därför inte användas då de
inte möjliggör fastlåsning av ramen. Framhjulsställ med utskjutande bygel bör
inte användas då de inte passar alla typer av cyklar, till exempel sådana som
har korg eller ﬂak. Det ska även ﬁnnas cykelställ/platser för större cyklar som
till exempel lastcyklar och cykelkärror.

•

Väderskydd – parkering vid stationer och resecentrum innebär ofta att cykeln
är parkerad en längre tid. Att cykeln då är väderskyddad och exempelvis fri från
snö eller regn när den hämtas är en uppskattad kvalitet.
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•

Drift och underhåll - cykelparkeringarna måste underhållas och snöröjas för
att säkerställa att de är tillgängliga och tillförlitliga. Det är av vikt att det ﬁnns
ett utarbetat system för inventering och bortforslande av ”skrotcyklar” så att
cykelparkeringens kapacitet och funktion upprätthålls.

•

Om cykelparkering lokaliseras inomhus ska dörrar och kommunikationsytor
anpassas för lastcyklar. Dörrar ska förses med automatiska dörröppnare.

Bytespunkten har flera målpunkter för resande samt allmänna målpunkter.
Cykelparkeringar bör därför lokaliseras på flera olika ställen så att alla de olika
typerna av målpunkter täcks in. Parkeringarna ska placeras så nära målet
som möjligt och vid samtliga ingångar till den spårbundna kollektivtrafiken.
Cykelparkeringarnas lokalisering är den absolut mest avgörande faktorn för om
parkeringarna kommer att användas eller inte. Högre kvalitet och eventuell högre
servicenivå kan i undantagsfall motivera ett längre avstånd.
Cykelparkeringarna måste ha en bra och naturlig anslutning till det omgivande
cykelvägnätet. Lösningar som innebär att cyklister behöver cykla förbi målpunkten
för att parkera cykeln sänker attraktiviteten och ska därför undvikas. Risken finns
att en del cyklister väljer bort att använda den avsedda cykelparkeringen och istället
parkerar i anslutning till målpunkt trots att anordnad cykelparkering saknas. Likaså
att behöva kliva av cykeln och leda den längre sträckor för att parkera är heller
ingen lyckad lösning.
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3.3.1

DIMENSIONERING ANTAL CYKELPLATSER

Sweco har genomfört beräkningar i syfte att identifiera antal efterfrågade
cykelparkeringsplatser. Tre olika beräkningsmetoder har använts för att beräkna
behovet av cykelparkeringsplatser år 2030 när bytespunkten och stadskärnan är
ombyggd. Två av metoderna utgår från den befintliga parkeringsefterfrågan. Den
första använder sig av historiska tillväxttakter i cykelmätningar för att uppskatta
det framtida behovet av cykelparkering och den andra utgår från kommunens
mål om cykeltrafikens utveckling. Den tredje metoden utgår från ett bestämt
parkeringstal som appliceras på prognostiserade framtida resenärsmängder. Se
bilaga 2 för beräkningarna i sin helhet.
När de tre olika metodernas resultat jämförs framgår att spridningen är stor; det
skiljer en faktor 4,5 mellan metoderna. Av de tre metoderna bedöms metoden som
tar hänsyn till kommunens mål om cykeltrafikens utveckling vara mest lämplig
att använda som riktmärke för cykelparkeringstal, eftersom den baseras både på
platsens nuvarande förhållanden och kommunens målsättningar för cykeltrafiken.
Samtidigt som bytespunkten växer med ca 20 % (antal påstigande) gör kommunen
stora satsningar som ökar cyklingens attraktivitet och färdmedelsandel, vilket
resulterar i att antalet parkerade cyklar vid bytespunkten uppskattas öka med cirka
3,5 gånger jämfört med nuläget.

3.3.2

DIMENSIONERING OCH UTFORMNING AV CYKELRAMP

En del av cykelparkeringsplatserna skulle potentiellt sett kunna placeras på ett
annat våningsplan än i markplan vilket skulle kräva att en cykelbar ramp anläggs.
Riktlinjer för ramper saknas i mobilitetsprogrammet och teknisk handbok 2017
och därför föreslås följande krav för en eventuell ramp. Ramp till ett eventuellt
cykelgarage ska dimensioneras och utformas på sådant sätt att det går att gå och
cykla i rampen med acceptabel komfort. Detta innebär en medellutning på max 5
procent samt en bredd på minst 4 meter (vilket motsvarar teknisk handbok 2017
mått för oseparerad dubbelriktad gång- och cykelbana). Observera att bredden
avser fri och cyklingsbar bredd. Utrymme för avstånd till räcken, och eventuella
kantbalkar och belysning tillkommer.
•
•
•
•
•
•
•

Rampen ska vara cykelbar med god komfort
Rampens medelutning bör vara 5 %
Dimensionerande trafiksituation lastcykel-lastcykel/-kärra
Körspår för lastcykel ska användas
Rampen och de anslutande ytorna bör vara uppvärmda för att förebygga halka
Rampen ska ha god belysning
Om rampen ges en attraktiv gestaltning kan ett signalvärde i att staden prioriterar
cykling skapas

Beräkningarna visar att 1300 platser kommer att efterfrågas. För att ta höjd för
ett scenario där efterfrågan blir högre bör parkeringsytorna utformas så att de på
längre sikt kan utrustas med tvåvåningsställ.
Cykelparkeringsytornas totala ytanspråk kommer att bero på hur ytorna utformas
och vilken typ av ställ som väljs.
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3.4

Buss

Sundbybergs stad fastställer i mobilitetsprogrammet att staden ska arbeta
strategiskt med utveckling av kollektivtrafiken och att framkomligheten ska vara
god för kollektivtrafiken och dess resenärer.
SLL Trafikförvaltningen planerar för att säkerställa en kraftig ökning av busstrafik
via bytespunkt Sundbyberg. SLL Trafikförvaltningen har enligt riktlinjer för sin
interna arbetsprocess tagit fram en kravlista till Sundbybergs stad för bytespunkt
Sundbyberg som beskriver behov för buss och tvärbana. 5 Sweco har genomfört en
utredning i syfte att sammanställa och se över det behov som SLL Trafikförvaltningen
har kommunicerat. Utredningen omfattar också förslag på hållplatslägen för
busslinjer (bilaga 3).
Totalt trafikerar 82 bussar hållplatserna på Järnvägsgatan och Landsvägen
idag under maxtimme. Busstrafiken under maxtimme fördelas ungefär lika på
Järnvägsgatan och Landsvägen. SLL Trafikförvaltningen har kommunicerat att
befintliga hållplatslägen på Landsvägen behöver omlokaliseras till förmån för
Tvärbanans ökade turtäthet och framkomlighet. Busshållplats kan inte samnyttjas
med Tvärbanans hållplats. Att Tvärbanan kör i blandtrafik på Landsvägen upplevs
idag av SLL Trafikförvaltningen som problematiskt för Tvärbanans framkomlighet.
Sweco har sammanfattat följande kärnbehov för busstrafiken baserat på deltagande
vid arbetsmöten med Sundbybergs stad och SLL Trafikförvaltningen samt översänd
kravlista.

•

Lokalisera hållplatser nära övriga bytespunktsfunktioner för att åstadkomma
korta avstånd mellan buss och övriga färdmedel

•

Samla bussterminalens funktioner såsom hållplatser, vändning, regler- och
uppställningsplatser.

•

Säkerställa framkomlighet för buss genom signalprioritering

SLL Trafikförvaltningen har angett att uppställningsplatser ska finnas i terminalen.
För att busstrafiken ska fungera optimalt behöver det finnas uppställningsplatser.
I begreppet uppställningsplats ingår reglerplats. Utan reglerplatser riskerar
störningskänsligheten att öka, dessutom är de nödvändiga för att möjliggöra att
bussförare får sina lagtadgade pauser. Rast- eller pauslokal för bussförare behöver
anordnas.
Vid akuta och planerade händelser i spårtrafiken (till exempel en större
olycka respektive planerat banunderhåll) ersätts spårtrafiken med uss. SLL
Trafikförvaltningen anger att behov finns och behöver säkerställas.
SLL Trafikförvaltningen har angett att vändmöjlighet ska finnas i terminalen för
bussar med ändhållplats som angör terminalen österifrån och västerifrån. SLL
Trafikförvaltningen planerar för vändande linjer som kommer österifrån och
västerifrån.

5. SLL Traﬁkförvaltningen, Kravlista för att Sundbybergs bytespunkt ska bli funktionell, traﬁksäker och attraktiv,
2018.
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3.4.1

DIMENSIONERING

SLL Trafikförvaltningen har under våren 2018 kommunicerat ett behov motsvarande
14 enkla hållplatslägen enligt ett framtaget förslag till linjenätsupplägg för
busstrafiken för år 2050. I de 14 hållplatslägena ryms allmän busslinjetrafik,
kommersiell trafik (flygbuss m.m.) samt ersättningstrafik. SLL Trafikförvaltningen
kommunicerade att en alternativ lösning på behovet som motsvarar 8 dubbla
hållplatslägen och ett enkelt hållplatsläge skulle fungera. SLL Trafikförvaltningens
busstrafikupplägg för 2050 utgår från att busstrafiken via bytespunkt Sundbyberg
kommer att öka med cirka 88 % under maxtimme.
Sweco har i utredningsarbetet med lokalisering utgått från ambitionen att
säkerställa behovet som motsvarar kapaciteten av 14 enkla hållplatslägen.
Utrymmet för hållplatslägen har i utredningsarbetet visat sig vara begränsat. För
att klara så hög kapacitet som möjligt och inom rimligt gångavstånd mellan övriga
bytespunktsfunktioner har Sweco studerat en kombination av enkla och dubbla
hållplatslägen.

3.4.2

RIKTLINJER

Stadens mobilitetsprogram innehåller principer för att åstadkomma god
framkomlighet och restidspålitlighet. God framkomlighet kan åstadkommas genom
exempelvis kollektivtrafikkörfält och signalprioritering i korsningspunkter. Om
angöring måste ske på gator med busstrafik ska lastplats finnas. I stadens tekniska
handbok (2017) finns en typritning för busshållplats.
SLL Trafikförvaltningen har uttryckt behov, krav och önskemål till Sundbybergs stad
informellt via mailkontakt och arbetsmöten samt via förvaltningens riktlinjer. De
centrala riktlinjerna från SLL Trafikförvaltningen är Ri-Buss , Ri-Till , Ri-Plan och
Ri-Term. Nedan följer en lista över de krav som bedöms som mest relevanta från
förvaltningens styrdokument inom ramen för funktionsutredningens arbete ur ett
bussperspektiv.

SLL Trafikförvaltningen har uppgett att det finns behov av 4 uppställningsplatser.
SLL Trafikförvaltningen har angett att rast- och pauslokal för bussförare (ca 70 kvm)
ska finnas så nära uppställningsplatserna som möjligt, som längst 100 m bort. I SLL
Trafikförvaltningens generella riktlinjer (Ri-Term s. 26) anges det att lokal inte ska
placeras längre bort än 150 m från uppställningsplatserna.
Väderskydd ska finnas på hållplatslägen för ordinarie trafik. För hållplatser avsedda
för enbart avstigande krävs inte väderskydd.
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TABELL 2. Utvalda riktlinjer från SLL Traﬁkförvaltningen som bedöms relevanta i denna
funktionsutredning för buss.
Styrdokument (sid)

Krav

Ri-Buss (21)
Ri-Term (36)

Busstraﬁkering bör ej förekomma på vägar som lutar mer än 7
%. Vid vilplan är 2,5 % lutning önskvärd.

Ri-Buss (22)
Ri-Term (37)

Körfältsbredd busstraﬁk. 3,5 m är önskvärd. Körbanebredden
för traﬁkering med buss i blandtraﬁk varierar mellan 4–12 m
beroende på typ av gata.

Ri-Buss (28)
Ri-Term (33)

Vid en dubbelriktad gata bör hållplats placeras efter
gatukorsning och efter övergångsställe. Det bör vara minst 5
m mellan bussens bakre del och övergångställe och det ska
vara minst 10 m mellan övergångsställe/ korsning och bussens
framdel.

Ri-Buss (30)

Plattformen bör vara minst 2,5 m, men 3,5 m bör eftersträvas.

Ri-Buss (30)
Ri-Term (36)

Längslutning på hållplats bör inte överskrida 3,5 %.

Ri-Buss (30)
Ri-Term (32, 34)

Hållplatslängd bör dimensioneras för ledbuss (minst 20 m) och
utformning vad gäller radier bör utformas efter boggibuss.

Ri-Buss (33)
Ri-Till (24)

Standardväderskydd är 2*5 m.

Ri-Buss (33)
Ri-Term (19)

Avståndet mellan väderskyddets tak och kantsten bör inte
understiga 1,5 m.

Ri-Buss (33)

Väderskyddets baksida bör placeras minst 0,5 m från fasad eller
motsvarande fast hinder.

Ri-Buss (35–41)

Utformnings mått vid olika hållplatstyper.

Ri-Plan (9)

Stomtraﬁken ska upplevas som snabb att resa med.

Ri-Plan (39)

Det ska vara möjligt att byta mellan Närtraﬁken och övrig
kollektivtraﬁk.

24

Styrdokument (sid)

Krav

Ri-Term (10)

I en bytespunkt ska gångavståndet vara så kort som möjligt.
Gångavståndet mellan byten av olika kollektivtraﬁkslag ska
vara mindre än 200 m (räknas från hållplatsläge längst bort
till plattform för spårtraﬁk). I en terminal ska gångavståndet
mellan de två yttersta hållplatslägena inte vara längre än 150
m.

Ri-Term (24)

Busslinjer med ändhållplats i terminalen ska kunna vända
smidigt och på kort tid. Vändmöjligheten ska alltid ﬁnnas i
terminalen.

Ri-Term (24)

Avstigningsplatser ska placeras nära entré till spårtraﬁk.

Ri-Term (25)

Uppställningsplatser ska placeras så nära påstigningsplatsen
som möjligt så att förare kan se påstigningsplatsen. Från
varje uppställningsplats ska bussen kunna ta sig till alla
påstigningsplatser på ett så kort och effektivt sätt som möjligt.

Ri-Term (26)

Rast/Pauslokal ska vara inom eller direkt anslutning till
terminalen och ska inte placeras längre bort än 150 m från
uppställningsplatserna.

Ri-Term (34)

Avståndet mellan hållplatslägen mot kantsten ska vara 14 m.

Ri-Term (38)

Terminalgata ska undvikas med blandtraﬁk.

Ri-Term (38–39)

Vid terminalgator. Vändmöjlighet ska ﬁnnas i terminalen,
antigen i en direkt ansluten cirkulationsplats eller runt ett
kvarter i direkt anslutning till terminalgatan. Om vändning inte
kan ske i terminalen eller i direkt anslutning till terminalen ska
terminaltypen inte väljas.
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3.5

Angöring

I planprogrammet anges en tydlig inriktning för hur nyttotrafiken ska hanteras.
För att minimera konflikter mellan nyttotrafik och exempelvis gång-, cykel- och
kollektiktrafik är angöringsplatser för leveranser och avfallshämtning viktiga
faktorer i den tidiga planeringen. Utgångspunkten är att minimera antal gator som
förses med den typen av angöringsplatser. En stor utmaning för planering och
utformning av angöringstrafiken är att området består av befintliga fastigheter.
Stadens styrdokument anger att leveranser och avfallshantering bör ske från
lokalgator. Angöring för avfallshantering ska inte ske på huvudgata. Angöring
för avfallshantering bör inte heller ske på lokalgata med uppsamlande funktion.
Möjligheten att styra angöringstrafik till specifika gator försvåras till exempel
av att garagein- och utfarter finns på Fabriksgränd, Sturegatan, Rosengatan,
Järnvägsgatan och Landsvägen.
3.5.1

BEFINTLIGA FASTIGHETER

Ett stort antal fastigheter i utrednignsområdet som idag försörjs med varuoch avfallstransport, tillgänglig angöring och personbilstrafik. De befintliga
fastigheterna har inte sällan lösningar som inte uppfyller de krav som ställs i
stadens styrande dokument.
Kv. Magasinet består av kontor och andra verksamheter. Fastigheten varuförsörjs
idag via lastbrygga på Fabriksgränd. Avfallshämtning sker i anslutning till
varutransport. In- och utfart till garage finns på Järnvägsgatan. Entréerna är
lokaliserade till Sturegatan där tillgänglig angöring kan ske vid kantstensparkering.
Kv. Godset består av kontor, dagligvaruhandel och andra verksamheter. Fastigheten
varuförsörjs idag via lastbrygga på Fabriksgränd. Avfallshämtning sker på
Sturegatan och Lysgränd. In- och utfart till garage finns på Fabriksgränd. Entréerna
är lokaliserade på Järnvägsgatan, Lysgränd och Sturegatan där tillgänglig angöring
idag kan ske på parkering och i kantsten.
Kv. Orgeln är under ombyggnation och ska inrymma kontor, butik, restaurang
och andra verksamheter. Fastigheten kommer att varuförsörjas via garage.
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Avfallshämtning sker i anslutning till garagein- och utfart på Lysgränd och
Rosengatan. Behov finns också för avfallshämtning i hörnet på Lysgränd/
Järnvägsgatan. Entréer är lokaliserade till Rosengatan, Sturegatan, Järnvägsgatan
och Lysgränd.
Sundbyberg 2:78 består av kontor, butiker och andra verksamheter. Fastigheten
varuförsörjs via Landsvägen idag (lastplats). Avfallshämtning sker via Landsvägen
vid ett antal punkter. Infart till garage finns på Landsvägen. Tillgänglig angöring
kan ske på Landsvägen i kantstensparkering. Fastigheten kan också angöras
via garage mot sidan som vetter mot järnvägen. Fastigheten trafikförsörjs då via
fastigheten Sundbyberg 2:11 som omfattar spårområdet. Trafikverket nyttjar idag
garaget.
För fastigheten Kronan 1 har en ny detaljplan vunnit laga kraft. Fastigheten ska
inrymma centrum, vårdcentral, gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Fastigheten ska varuförsörjas via garage på Sturegatan. Avfallshämtning sker via
garage på Sturegatan. In- och utfart till garage ska inrymmas i kvarterets västra
sida på Sturegatan. Det kommer att finnas flera entréer till verksamheterna på
Sturegatan. Tillgänglig parkering sker via garage.
Kv. Posten består av bostäder och övriga verksamheter i bottenplan. Avfallshämtning
sker på Rosengatan där även enstaka varutransporter sker. Avfallshämtning sker
även på Järnvägsgatan. In- och utfart till gård finns på Rosengatan och garageinfart
på Järnvägsgatan. Kv. Muraren består av bostäder och övriga verksamheter i
bottenplan. Avfallshämtning sker på Järnvägsgatan. Kv. Tallbacken består av
bostäder och övriga verksamheter. Det finns flera in- och utfarter på Sturegatan.
För att säkerställa ovanstående behovsbild kan fastighetsägare/verksamhetsutövare
behöva konsulteras avseende frekvens på varutransporter.
Lastplatser för avfallsfordon kan samnyttjas med varutransporter till bostäder och
verksamheter som inte alstrar transporter med högre frekvens.
Det är viktigt att klargöra vilken typ av avfallshämtning som avses då kraven ser
olika ut för olika avfallsfordonstyper avseende avstånd och utformning.
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SLL Trafikförvaltningen har angett att tunnelbanans entré på Järnvägsgatan i kv.
Godset behöver försörjas med varu- och avfallstransport. Tillgänglig angöring/
färdtjänsttaxi behöver lokaliseras i anslutning till tunnelbana 10- 25 meter från
entré. Det finns två entréer som har hiss (entré kv. Godset och entré på Stationsgatan)
Om möjligheten att se över utformningen på befintliga lösningar för varuoch avfallstransport på Fabriksgränd (kv. Magasinet och kv. Godset) finns
rekommenderar Sweco att detta studeras vidare i nästa skede.
3.5.2

FÖRESLAGNA FASTIGHETER

Det finns ett antal föreslagna byggnader där angöringsbehov måste säkerställas
för varutransporter, avfallstransporter, tillgänglig angöring, RH-parkering samt
åtkomst för räddningstjänsten.
•

Planerad byggnad för studentbostäder i anslutning till Landsvägen.

•

Planerad byggnad för verksamheter i anslutning till Landsvägen.

•

Planerad byggnad för stationsnedgång till pendeltåg/regionaltåg och fjärrtåg.

•

Planerad byggnad för resecentrum och övriga verksamheter.

är i dagsläget oklar. Resecentrumbyggnaden bedöms alstra varutransporter med
högre frekvens. Beroende på volym och verksamhet kan behovet av lastplats öka.
Detta behöver studeras i fortsatt arbete.
Stationsnedgången för järnvägsstationen behöver försörjas med varu- och
avfallstransport. Tillgänglig angöring/färdtjänsttaxi behöver lokaliseras i anslutning
till järnvägsstation 10-25 m från entré. Stationsnedgången har teknikrum som
kräver åtkomst för servicepersonal.
Om studentbostäderna får delat avfallssystem med närliggande befintlig fastighet
försvinner behov av avfallshämtning till fastighet.
Räddningstjänstens åtkomst vid insats måste säkerställas. Uppställningsplats
för räddningsfordon (brandbil) behöver ordnas i nära anslutning till fasad. Ytan
behöver vara hinderfri och ha samma bärighet som en räddningsväg. Största
avstånd från fasad uppgår till 9 m.

Tillgänglig angöring behöver ordnas i enlighet med krav i BBR (Boverkets
byggregler). En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för
rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en
tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.[1]
Detta innebär att studenthuset, stationsnedgång, resecentrumbyggnad omfattas
av krav på tillgänglig angöring. Beroende på verksamhetsinnehåll för de planerade
byggnaderna i anslutning till Landsvägen kan även dessa omfattas av krav på
tillgänglig angöring.
Den planerade resecentrumbyggnadens omfattning i BTA och verksamhetsinnehåll
1 Boverket, Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 2014:3.
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3.6

Resecentrumbyggnad

I denna utredning görs en distinktion mellan stationsnedgång och
resecentrumbyggnad för att underlätta förståelsen för komplexa gränssnitt mellan
ansvar, ägande och förvaltning. Se förklaring i avsnitt 1.3 Definition.
Trafikverket studerar lokalisering och utformning av en stationsnedgång, inom
ramen för järnvägsplaneprocessen. Stationsnedgångens ytanspråk baseras på
avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket.
3.6.1

STATIONSNEDGÅNG

I Trafikverkets skissutredning för stationsnedgången inryms följande funktioner:
•

Järnvägsanläggningens tekniska funktioner. I detta ingår flera teknikrum.

•

Kommunikationsyta för åtkomst till tekniska funktioner för Trafikverkets
servicepersonal. I detta ingår flera entréer med direkt åtkomst för behörig
personal.

•

Funktioner för SLL Trafikförvaltningens servicepersonal. I detta ingår
spärrkiosk, personalrum, trygghetsrum,soprum och toalett för resenärer.

•

•

•

Kommunikationsyta för åtkomst till plattformar för resenärer. I detta ingår
biljetthall, spärrar, vänthall och hiss, rulltrappa och trappa som förbinder
vänthall med plattformar.
Kommunikationsyta för åtkomst till plattformar för Trafikverkets och SLL
Trafikförvaltningens servicepersonal. I detta ingår hiss, rulltrappa och trappa
som förbinder vänthall med plattformar.
Kommunikationsyta för utrymning av station. Detta innebär separata utgångar
i vänthall.
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FIGUR 12. Resecentrumbyggnadens utbredning i relation till fotavtryck för stationsnedgång och beﬁntliga
Järnvägsgatan.

Trafikverkets skiss inrymmer inte resenärsservice i form av kommersiella ytor.
Sundbybergs stad önskar verksamheter i markplan som skapar mervärden så som
handel och service till resenären och boende i Sundbyberg.
Stadens ambition är att rumsligt koppla ihop resecentrumbyggnaden med
stationsnedgången. Staden har i planprogrammet angett en möjlig utbredning
för resecentrumbyggnaden. Möjlig utbredning har därefter avgränsats under
våren 2018 (figur 12). Avgränsningen innebär att ett tänkbart scenario är att
resecentrumbyggnaden omgärdar stationsnedgången på tre av fyra sidor.
Detta ställer krav på utformningen av resecentrumbyggnaden för att tillgodose
stationsnedgångens behov.
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FIGUR 13. Skissunderlag för stationsnedgång framtagen av Traﬁ kverket.
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Stationsnedgången och resecentrumbyggnaden behöver vara separerade
byggnadstekniskt sett. Åtkomst genom resecentrum till stationnsedgång och
vice versa måste säkerställas. Detta gäller för resenärer, Trafikverkets och
SLL Trafikförvaltningens servicepersonal samt räddningstjänst. Åtkomst såväl
som utrymning måste säkerställas. Detta behöver studeras i fortsatt arbete.
Bra kommunikationsvägar för resenärer som ska till och från plattformar i
stationsnedgången behöver säkerställas inom resecentrumbyggnaden.
Huvudflödet av resenärer är koncentrerat till den västra sidan av stationsnedgången.
Det finns ett resenärsflöde mellan tunnelbanans entré i kv. Godset och
stationsnedgången som resecentrumbyggnaden behöver tillgodoses. Gångstråk
inom byggnaden för resenärer till/från tvärbana och bussar behöver också
tillgodoses.
Beroende på resecentrumbyggnadens avgränsning väster- och norrut behöver
även åtkomst till tunnelbanan säkerställas. Detta gäller för resenärer, SLL
Trafikförvaltningens servicepersonal samt räddningstjänst. Tunnelbaneentrén i kv.
Godset försörjs också med varu- och avfallstransport. Såväl åtkomst som utrymning
måste säkerställas.
Resecentrumbyggnadens disposition bör utgå från resenärernas behov. Det
ska vara lätt att orientera sig från stationsnedgångens vänthall till tunnelbana,
tvärbana, buss (ordinarie- och ersättningstrafik), färdtjänst, taxi och allmänna
målpunkter. Utrymme för vägvisning och dynamisk trafikinformation måste
beaktas. Utformningen av kommunikationsytorna bör i första hand utgå från en
naturlig orienterbarhet som skapas i den rumsliga utformningen med siktlinjer och
överblickbarhet.

Yta för resenärer som inväntar Tvärbanan eller buss måste finnas. De allra flesta
busslinjer bedöms trafikera bytespunkten med hög frekvens vilket inte skapar
samma behov av resenärer som uppehåller sig under en längre tid. Detta gäller
även för Tvärbanan. Väntytan ligger på cirka 75-150 meters gångavstånd från
Tvärbanans hållplats och busshållplatser vilket gör att den inte nyttjas i lika hög
uträckning som om funktionerna hade legat på ett kort gångavstånd. Väntytan
bedöms bli mer attraktiv kvälls- och nattetid samt vid dålig väderlek när Tvärbanans
och busshållplatsernas väderskydd inte anses tillräckliga.
Yta för resenärsservice i form av biljettautomater och trafikinformation behöver
ordnas. Resenärsservice i form av kommersiella ytor behöver placeras och utformas
för att inte störa resenärsflöde eller orienterbarhet.
Åtkomst till stationsnedgången för resenärer via resecentrumbyggnaden behöver
säkerställas under de tider Trafikverket och SLL Trafikförvaltningen trafikerar
stationen.
Beroende på resecentrumbyggnadens avgränsning söder- och norrut behöver även
gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning säkerställas. Gång- och cykelstråken ska
vara allmänt tillgängliga under hela dygnet och framkomligheten ska vara god.
Beroende av resecentrumbyggnadens möjliga utbredning i markplan kan
nedanstående funktioner även ingå i byggnaden:
•

Cykelparkering i markplan och/eller plan 2.

•

Cykelramp samt kommunikationsyta som förbinder cykelparkering i plan 2
med markplan (inklusive trapphus, hiss).

Kommunikationsytorna ska vara dimensionerade efter en hög koncentration av
resenärer och bör studeras vidare. Dimensioneringen bör beakta resenärer med
skrymmande tillbehör såsom cykel, barnvagn och rullator.
Kommunikationsytorna ska vara fria från fysiska hinder. Sittytor, vägvisning, pelare,
övriga kommersiell ytor får inte utgöra hinder och behöver placeras så att de inte
inskränker på resenärsflödet.
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Cykelparkering i resecentrumbyggnaden

Verksamheter i resecentrumbyggnaden

Planprogrammet anger att en möjlig lokalisering av cykelparkering är i
resecentrumbyggnaden. Uppskattningsvis 1300 cykelparkeringsplatser behöver
säkerställas i bytespunkten.

Vid tillkommande verksamheter utöver resenärsytorna behöver följande
säkerställas:

Beroende på resecentrumbyggnadens möjliga utbredning i markplan och
ytanspråk i plan 2 kan ett stort antal parkeringsplatser behöva inymmas i
resecentrumbyggnaden i både markplan och plan 2. I tabell 3 redovisas funktioner
som behöver lokaliseras och dimensioneras för cykelparkering i garage.

TABELL 3. Preliminära ytbehov och möjligheter för cykel i resecentrumbyggnaden.

Funktion

Funktionsdelar

Angöringsyta fordon

Cykelparkering

Cykelsställ
Passerstystem
Kommunikationsyta

Driftfordon

Cykelverkstad
Omklädningsrum
Låsbara skåp
Pump

Tillgång till lastplats
för varu- och
avfallstransport

Ramp
Trappor
Hiss

Driftfordon

Cykelservice

Kommunikationsyta
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•

Lokalisering av entré och trapphus/hiss i markplan för att uppfylla krav på
tillgänglig angöring och parkering för rörelsehindrad.

•

Lokalisering av soprum och inlastning för att uppfylla krav på angöring för
avfalls- och varutransport.

•

Parkering ska lösas enligt Sundbybergs stads mobilitetsnorm.

Funktionerna ska separeras från det huvudsakliga flödet av resenärer (tunnelbana,
Tvärbanan och stationsedgång. Detta innebär att entré och angöring inte ska ske i
anslutning till dessa punkter. Verksamhetens angöringsbehov ska samnyttjas med
avfalls- och varutransporter för stationsnedgång.
Utformning
En central frågeställning är hur resecentrumbyggnaden
bytespunktsprinciperna.
Hur bör kvartersmarkens disposition och utformning bidra till
?

bidra till
och

•

Verksamheter i bottenvåningen och övre våningar som bidrar till aktivitet och
ögonkontakt med stråk, platser och utrymmen.

•

Överblickbara stråk, platser och utrymmen.

•

Tydlig gräns mellan allmänt tillgängliga ytor och privat mark.
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•

Rundade hörn för att skapa bättre överblick och minimera konflikter mellan
trafikanter.

Hur bör kvartersmarkens disposition och utformning bidra till aktivitet och att
skapa en mötesplats?

•

Interaktion mellan verksamheter, cykelparkering och ramp.

•

Multifunktionalitet som attraherar resenärer och boende i sundbyberg.

•

Verksamheter i bottenvåningen och övre våningar.

Hur bör kvartersmarkens disposition och utformning bidra till tydlighet och
orienterbarhet?
•

Tydlig utformning av entréer till stationen.

•

Tydlig utformning av ytor som är renodlade resenärsmiljöer och ytor som är
kommersiella/multifunktionella zoner.

•

Utrymme för statisk och dynamisk skyltning (trafikinformation) som
Trafikverket och SLL Trafikförvaltningen ansvarar för.

•

Tydlig gräns mellan allmän och privat mark.

•

Siktlinjer inom byggnaden för resenären.

Hur bör kvartersmarkens disposition bidra till identitet och att skapa mervärden?
•

Skapa kontrast mellan Trafikverkets och SLL Trafikförvaltningens igenkännbara
gestaltning för stationsmiljöer och övrig verksamhet.

Hur bör kvartersmarkens disposition och utformning bidra till framkomlighet och
tillgänglighet?
•

Väldimensionerade ytor för koncentrerade flöden av resenärer.

•

Ytor fria från hinder.

•

Ytor fria från onödiga nivåskillnader.

•

Gena kopplingar.
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4. UTREDNINGSFÖRSLAG
Avsnittet syftar till att beskriva förslag på lösningar på nätnivå samt lokalisering
av funktioner. Trafikslagen beskrivs inledningsvis separat och därefter förslaget
integrerat. Resecentrumbyggnad beskrivs enbart under kapitel 3 Behov.

4.1

Gång

Gångytorna i utredningsområdet utgörs av stråk mellan bytespunktens
kollektivtrafikfunktioner tvärbana, buss, tunnelbana och tåg som integreras
med centrala Sundbybergs gångvägnät. Stråk i nordsydlig riktning såsom
Stationsgatan, Rosengatan och Lysgränd kopplas samman med Landsvägen och
dess befintliga övergångsställen. Fabriksgränd och Ekensbergsvägen kopplas ihop
med Landsvägen via trappa. Då nivåskillnaden är stor och utrymmesbrist finns kan
ramp ej ordnas.

Vid resecentrumbyggnaden föreslås allmänt tillgängliga gångkopplingar på norra
sidan och södra sidan om stationsedgången. De tre parallella stråken övergår till
två stråk som är tänkt att kopplas ihop med Solna stads gatunät längs med båda
sidor och spårområdet.
I gatukorsningar ska passagemöjlighet för gående ordnas på båda sidor, t.ex.
i korsningen Rosengatan/Järnvägsgatan. För Stationsgatan (befintlig gågata)
ska en samlad passagemöjlighet på Järnvägsgatan ordnas. Passagemöjlighet
vid anslutning Lysgränd/Järnvägsgatan i både öst-västlig och nordsydlig
riktning behöver studeras fortsättningsvis. P.g.a. utrymmesbrist har ett diagonalt
övergångsställe studerats i ritning till förmån för busstrafikens anspråk i kurvan
(se ritning i bilaga 3).

Utöver Landsvägen och Sturegatan innebär förslaget tre parallella stråk i östvästlig
riktning:
• Järnvägsgatans norra sida
• Järnvägsgatans södra sida
• Norr om Landsvägen
Stråken längs Järnvägsgatan koncentrerar både fotgängare som rör sig mellan
lokala målpunkter och resenärer som byter mellan buss och tunnelbana eller
pendeltåg/regionaltåg/fjärrtåg. Gångstråket på Järnvägsgatans södra sida utgör
också det centrala stråket i öst-västlig riktning. Stråket på Landsvägen kompletterar
det centrala stråket och har en fördelande funktion för de öst-västliga rörelserna.
Vid det planerade studenthuset på Landsvägen riskerar det att bli svårt att inrymma
gångbana, cykelbana och plats för angöring om inte läget på byggnaden justeras.
Stråken följer till största del ett rutnät med ett fåtal utpekade diagonala kopplingar.
Området markerat i rosa i figur 14 föreslås dock ordnas som en sammanhängande
och öppen gångyta vilket skapar möjlighet för ett friare gångrörelsemönster och
en fredad zon för gångtrafikanter. Ytorna behöver dock även inrymma andra
funktioner som till exempel cykelparkering vilket kan utgöra hinder. Här bör nätet
ses som vägledande.
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FIGUR 14. Förslag på gångtraﬁknät inom utredningsområde i centrala Sundbyberg.
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4.2

Cykel

Det regionala cykelstråket genom utredningsområdet ansluter via Landsvägen
i väster och Ekensbergsvägen i öster, se figur 15. Landsvägen har enkelriktade
cykelbanor och i anslutning till trafiksignalen vid spårvägshållplatsen leds stråket in
på torget och utformas som dubbelriktad cykelbana helt separerad från gångtrafik.
Det regionala cykelstråket leds söder om stationsnedgången vilket innebär att:
•

Cykelbanan ansluter till de cykelparkeringarna för de viktigaste målpunkterna
(oavsett vilket scenario som väljs i det kommande arbetet).

•

Cykelbanan är väl avskild från busshållplatserna vilket innebär att
konflikter med bussresenärer undviks och att utrymme besparas eftersom
hållplatsområdena inte behöver förses med räcken

•

Gångytan som förbinder tationsnedgången med tunnelbaneentréerna och
busshållplatserna fredas från cykeltrafik som passerar genom området

•

Huvudstråk utformade som dubbelriktade cykelbanor på Rosengatan och
Järnvägsgatan ansluter till det regionala cykelstråket i korsningen Rosengatan/
Järnvägsgatan.

För att säkerställa god tillgänglighet mellan bytespunkten och Solna strand bör
en ny cykelbana anläggas utmed Ekensbergsvägen förbinda bytespunkten med
Cirkusgränd och Landsvägen.

Landsvägen öster om spårvägshållplatsen blir en del av det lokala cykelvägnätet
där cykling sker på befintliga enkelriktade cykelbanor. Vid den västergående
spårvägshållplatsen bör möjlighet att cykla bakom hållplatsen anordnas på
Landsvägens norra sida. Det planerade studenthuset på Landsvägen gör dock att
det riskerar att bli svårt att inrymma gångbana, cykelbana och plats för angöring
om inte läget på byggnaden justeras. Cykling i blandtrafik tillsammans med spårväg
bör undvikas på grund av den risk för omkullkörning spåren medför.
Vid korsningen Landsvägen/Gjuteribacken möjliggörs för cyklister från Lilla Alby
att korsa Landsvägen och cykla in över torgytan till det regionala stråket och
cykelparkeringarna.
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FIGUR 15. Förslag på gångtraﬁknät inom utredningsområde i centrala Sundbyberg.
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4.3

Cykelparkering

Efterfrågan på cykelparkeringsplatser år 2030 har kartlagts (se avsnitt 3.3)
och bedömningen är att uppskattningsvis 1300 kommer att behöva anordnas.
Behovet av cykelparkering vid bytespunkten kan tillgodoses på flera olika sätt
så länge lokaliseringen är den absolut bästa möjliga och kvalitetskriterierna som
listas i avsnitt 3.3 uppfylls. Vilken lösning som bör väljas hänger samman med
disponeringen av torgytor i anslutning till resecentrumbyggnaden och hur själva
resecentrumbyggnaden utformas. Då de förutsättningarna ännu inte är bestämda
presenteras tre tänkbara scenarier som kan användas som utgångspunkter och
stöd i den fortsatta planeringen:
•

Cykelparkering i markplan, se figur 16.

•

Cykelparkering på våning 2 i resecentrumbyggnad och i markplan, se figur 17
och 18.

•

Cykelparkering i markplan och i garage i angränsande byggnader, se figur 19.

4.3.1

SCENARIO 1 CYKELPARKERING I MARKPLAN

Scenariot visar ett exempel på hur samtliga cykelparkeringsplatser kan fördelas
ut i markplan, se figur 16. Större delen av platserna lokaliseras i direkt anslutning
till stationsnedgången där de blir lätta att nå från det regionala cykelstråket som
passerar genom området. En mindre del av platserna kan lokaliseras mellan
studenthuset och Järnvägsgatan för att möjliggöra smidiga byten till buss och
Tvärbanan och även för parkering till lokala målpunkter som handel och service.
Resecentrumbyggnadens utbredning är inte fastslagen och beroende på hur
den utformas kan en del av platserna komma att hamna under tak alternativt
behöva flyttas längre västerut på torget. Det förstnämnda innebär att en del av
resecentrumbyggnaden viks åt ett cykelparkeringsgarage vilket är en mycket bra
lösning ur ett cykelparkeringsperspektiv. Lokaliseringen är mycket god då den
ligger i direkt anslutning till de viktigaste målpunkterna och ligger i samma nivå
som biljetthallen. Det möjliggör smidigare och mer attraktiva byten mellan cykel
och kollektivtrafik jämfört med scenario 2 där cykelparkeringen lokaliseras på plan
två i resecentrumbyggnaden. Cyklister som ska parkera i garaget slipper cykla upp
för en lång ramp och sedan gå ned i trappor. Att flytta cykelparkeringsplatserna
längre västerut och samtidigt låta dem ligga kvar i markplan får flera negativa
konsekvenser. Utrymmet mellan Järnvägsgatan och det planerade studenthuset
är begränsat vilket gör att en stor del av platserna skulle behöva placeras längre
västerut på torget vilket innebär att de hamnar relativt långt från målpunkterna. En
närmare studie av hur platserna skulle kunna omdisponeras har inte genomförts
men bedömningen är att det utrymme cykelparkeringsplatserna kräver kommer
att vara svårt att tillskapa utan att det hamnar i konflikt med andra anspråk på
torgytan.
Scenariot förutsätter att cykelparkering kan placeras utmed eller nära fasaderna
mot kvarteret Sundbyberg 2:78. I dagsläget är fasaderna slutna och vetter mot
spårområdet.
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FIGUR 16. Förslag på gångtraﬁknät inom utredningsområde i centrala Sundbyberg.
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4.3.2

SCENARIO 2 CYKELPARKERING I VÅNING 2 OCH I MARKPLAN

Scenariot visar ett exempel på hur större delen av de efterfrågade
cykelparkeringsplatserna dels lokaliseras i ett cykelparkeringsgarage på våning två
i stationsnedgången och dels fördelas ut i markplan.Förutsatt att tillgängligheten
till cykelparkeringsgaraget löses på ett så bra sätt som möjligt hamnar större
delen av platserna därmed i direkt anslutning till stationsnedgången. En mindre
del av platserna kan lokaliseras mellan studenthuset och Järnvägsgatan för att
möjliggöra smidiga byten till buss och tvärbanan och även för parkering till lokala
målpunkter som handel och service.
Alternativet förutsätter att en ramp anläggs för att ta upp höjdskillnaden mellan
torgytan och våning två i resecentrumbyggnaden. Vilken höjd plan två kommer
att hamna på jämfört med torgytan är inte känt men som exempel medför en
höjdskillnad på 6 meter att rampen kommer att bli minst 120 meter lång. Rampen

kommer således att bli utrymmeskrävande såväl i fotavtryck som visuellt. I det
fortsatta arbetet kommer det därför bli viktigt att hitta en välgestaltad lösning
som samtidigt är attraktiv och smidig för cyklisterna att använda. Beroende på var
rampen placeras finns potential att nyttja rampens undersida till cykelparkering
som då får väderskydd. Figur 17 visar en schematisk illustration av rampens längd.
Att förlägga cykelparkering på plan två i resecentrumbyggnaden är att betrakta
som ett högriskprojekt. Det är mycket viktigt att parkeringen når sin fulla potential
när det gäller kvalitet på själva cykelparkeringen och på förbindelserna mellan
garaget och tågstationens biljetthall och torgytan mellan resecentrumbyggnaden
och tunnelbanenedgången. Om det upplevs som omständligt eller oattraktivt att
parkera i garaget finns risk att en del av cyklisterna väljer att parkera på torget
utanför resecentret där de parkerade cyklarna riskerar att hamna i konflikt med
andra funktioner och medföra problem för personer med funktionsnedsättning.

FIGUR 17. Cykelparkering på plan 2 i resecentrumbyggnaden och i markplan.
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FIGUR 18. Förslag på gångtraﬁknät inom utredningsområde i centrala Sundbyberg.
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4.3.3

SCENARIO 3 CYKELPARKERING I MARKPLAN OCH I GARAGE I AN
GRÄNSANDE BYGGNADER

Ett tredje scenario är att plats för cykelgarage anordnas i någon ny eller befintlig
fastighet i så nära anslutning till resecentrumbyggnaden som möjligt. I det
fortsatta arbetet bör det utredas om det går att identifiera potentiella lägen för
cykelparkeringsgarage i någon av de befintliga fastigheterna i anslutning till
resecentret. Staden äger ingen av fastigheterna och utredningen behöver således
göras tillsammans med fastighetsägarna. Ett möjligt läge kan vara i bottenvåningen
på det planerade studentbostadshuset. Lokaliseringen ligger något längre bort från
resecentret men jämfört med scenario 2 uppvägs det av att cyklister slipper cykla
upp för rampen och sedan gå ned för trappor. Ett garage i studentbostadshuset
har även goda förutsättningar att bli tryggt och attraktivt i och med att det är
lokaliserat så att det kan bli en integrerad del av torget. Garaget kompletteras med
markparkering i direkt anslutning till resecentrumbyggnaden.
4.3.4

SAMMANFATTNING

Av de tre scenarierna bedöms scenario 1 med parkering i markplan så nära
resecentret som möjligt vara bäst ur ett cykelparkeringsperspektiv. Scenario 3 med
cykelparkeringsgarage i studenthuset och kompletterande markparkering är näst
bäst då det har en del fördelar jämfört med scenario 2 där garaget placeras på plan
2 i resecentret. Att placera garaget på plan två i resecentret ställer mycket höga
krav på att kvaliteten på ramp, garage och anslutningen till kollektivtrafiken blir så
hög som möjligt.
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FIGUR 19. Förslag på gångtraﬁknät inom utredningsområde i centrala Sundbyberg.
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4.4

Busstraﬁk

FIGUR 20. Förslag på gångtraﬁknät inom utredningsområde i centrala Sundbyberg.

42

BYTESPUNKT SUNDBYBERG
FUNKTIONSUTREDNING
2018 10 05

Samtliga ordinarie linjer angör hållplatser längs med Järnvägsgatan. Hållplatserna
koncentreras därmed till en gata för att skapa god översikt för resenären. Ett
hållplatsläge i östergående riktning har möjliggjorts på Lysgränd på bekostnad
av angöring för avfallshämtning. Ett hållplatsläge i västergående riktning har
inte kunnat möjliggöras på Lysgränd till förmån för angöring för avfallshämtning.
Lysgränds längslutning kan dock innebära att avsteg från SLL Trafikförvaltningens
riktlinjer kring lutning måste göras. Väderskydd enligt standardkur kan inte
säkerställas gå grund av utrymmesbrist på Lysgränd. På övriga hållplatslägen för
ordinarie trafik kan väderskydd säkerställas.
För att separera ordinarie trafik från ersättningstrafik och minska potentiella
störningar föreslås hållplatslägen för ersättningstrafik lokaliseras i anslutning till
den stationsentré som planeras i Solna stad. Ersättningshållplatserna kan fungera
för ersättningstrafik för samtlig spårtrafik. Ersättningstrafik för Tvärbanan kan
trafikera Tvärbanans hållplats vid störningar.
SLL Trafikförvaltningen planerar för att ett fåtal ordinarie linjer kommer att ha
ändhållplats på Järnvägsgatan. Dessa linjer angör Järnvägsgatan både från väster
och öster. Vändmöjlighet ska därför säkerställas. För bussar som angör österifrån
sker vändning via Sturegatan och Rosengatan. Det innebär att vändande linjers
hållplatser behöver lokaliseras på Järnvägsgatan öster om Rosengatan eller
på Lysgränd. För vändande linjer som angör Järnvägsgatan västerifrån kan två
vändmöjligheter möjliggöras. Vändmöjlighet på enkelriktad Fabriksgränd föreslås
med förutsättning att reglerplatser kan lokaliseras på Ekensbergsvägen i Solna
stad så att reglerplatserna lokaliseras till en och samma körväg. På Fabriksgränd
kan endast en reglerplats möjliggöras till förmån för angöringsfunktioner.
Ritningen (bilaga 4) redovisar 1-2 möjliga reglerplatser på Ekensbergsvägens.
Gatusektionsbredden innebär intrång i befintlig elnätstation. Avståndet till
Tvärbanans brokonstruktion behöver studeras.

FIGUR 21. Föreslagna hållplatslägen för buss i centrala Sundbyberg. Beteckningarna A1-D2 representerar de
olika lägena för hållplatser. För de olika hållplatserna kan riktning, kapacitet och typ etc utläses i tabell 5.

Med anledning av att det finns befintliga angöringsfunktioner på Rosengatan,
Lysgränd och Sturegatan som behöver tillgodoses kan gata med enbart busstrafik
inte ordnas på Järnvägsgatan-Lysgränd- Sturegatan. Personbilstransport till
garage krävs på Fabriksgränd, Sturegatan, norra delen av Lysgränd, Rosengatan
och Järnvägsgatan. Fortsatt utredning krävs för personbilstrafik.

Om reglerplatser på Ekensbergsvägen inte kan ordnas bör vändmöjlighet samt
utrymme för reglerplatser därför lokaliseras på annan plats i Solna stad, förslagsvis
i anslutning till ersättningstrafikens hållplatslägen. Dialog med Solna stad krävs.
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Förslaget möjliggör totalt en kapacitet motsvarande 12,1 enkla hållplatslägen, se
tabell 4 nedan.
TABELL 4. Antal hållplatser, enkla respektive dubbla samt hållplatskapacitet i principförslaget.

Riktning

Antal enkla lägen

Antal dubbellägen

Hållplatskapacitet

Västerut

4

1

5,7

Österut

3

2

6,4

TOTAL

7

3

12,1

Den befintliga kvartersstrukturen skapar begränsningar. Kvarterens längd
innebär att avsteg kommer att krävas för att få rymma t.ex. ett enkelt och dubbelt
hållplatsläge vid Orgeln i båda riktningarna. En alternativ lösning där avsteg inte
görs skulle innebära att endast två enkla hållplatslägen kan ordnas vid Orgeln vilket
medför kapacitetsförsämring eller att hållplatserna hamnar på längre avstånd från
tunnelbana, järnvägsstation och Tvärbana. Alternativet är inte fördelaktigt.
Vid tilldelning av hållplatser har utgångspunkten varit att utifrån de hållplatser
som finns i principförslaget göra en så smidig fördelning som möjligt. Fördelningen
har utgått från ett så jämnt nyttjande som möjligt, busslinjernas riktning samt ett
visst försök att samla liknande linjer. Behovet av hållplats utgår ifrån beräkningen
i tabell 4. Ett enkelt hållplatsläge antas ha en kapacitet av 1 medan ett dubbelt
hållplatsläge har en kapacitet av 1,7. Tilldelningen av hållplatslägen redovisas i
tabell 5. Där kan man se att vissa hållplatser är underutnyttjade medan andra är
något överutnyttjade.
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TABELL 5. Tilldelning av hållplatser bland planerad traﬁk där lokalisering av hållplatslägen kan utläsa ur ﬁ gur 17.. Linjer med * startar vid bytespunkten och linjer med **
slutar vid bytespunkten. Övriga linjer är genomgående.
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Läge

Typ

Riktning

Kapacitet

Nyttjande

Differens

Linjer

A1

Enkel

Västerut

1

0,9

0,1

152, 310*

A3

Enkel

Västerut

1

0,7

0,3

504, 506

B1

Enkel

Västerut

1

1,2

-0,2

512, 515*

C1

Dubbel

Västerut

1,7

1,1

0,6

6, Flygbuss

D1

Enkel

Västerut

1

1,0

0,0

113*

A2

Dubbel

Österut

1,7

1,3

0,4

152, 504, 506, Flygbuss

B2

Enkel

Österut

1

1,1

-0,1

512, 515**

C2

Enkel

Österut

1

0,8

0,2

6**

D1

Dubbel

Österut

1,7

1,9

-0,2

6, 6*

E

Enkel

Österut

1

1,2

-0,2

113**, 310**

∑ 12,1

∑ 11,1

∑ 1,0
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4.5

Angöring

FIGUR 22. Föreslagen angöringslösning i centrala Sundbyberg.
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Förslag till angöring utgår till stor del från befintliga funktioners lokalisering.
Avfallshämtning sker på Fabriksgränd, Sturegatan, Lysgränd, Rosengatan,
Stationsgatan, och på Järnvägsgatan väster om Stationsgatan. I övrigt sker
ingen avfallshämtning på Järnvägsgatan öster om Stationsgatan till förmån för
lokalisering av hållplatslägen för buss.
Avfallstransport med målpunkt Lysgränd och Rosengatan behöver trafikera
Järnvägsgatan. Avfallshämtning på Lysgränd innebär utmaningar och det råder
oklarhet i vilken form av avfallshämtning som behöver ske och därför också vilket
avstånd till hämtningspunkt som måste tillgodoses.
Avfallshämtning till planerat studenthus innebär utmaningar på grund av
utrymmesbrist och skulle kunna lösas på samma sätt som på södra sidan av
Landsvägen där angöring sker mellan fasad och Tvärbanans hållplats. Denna
lösning sker dock på bekostnad av gång- och cykeltrafik då angöring sker i gångoch cykelstråket. En sådan lösning påverkar också studenthusets fotavtryck.
Avfallshämtning för stationsnedgång samt resecentrumbygggnad sker på
stationsnedgångens östra sida.
Varutransporter sker på samma punkter som avfallshämtning och kräver
motsvarande färdvägar som avfallstransporterna.
Tillgänglig angöring för kv. Posten, kv. Orgeln och kv. Godset förutsätts ske via
befintliga garage. Längs Järnvägsgatan medges inga parkeringar för rörelsehindrade,
till förmån för hållplatslägen för buss. Tillgänglig angöring till tunnelbana kan ej
åstadkommas på Järnvägsgatan till förmån för busstrafik och lokaliseras därför
till entrén på Stationsgatan. Tillgänglig angöring till stationsnedgång sker på östra
sidan av byggnaden.

På grund av utrymmesskäl kommer en ordnad av- och påstigningszon för resenärer
som kommer med personbil eller taxi blir svår att lokalisera. Taxi föreslås lokaliseras
på Fabriksgränd men ytterligare studier behöver göras för att fastställa att utrymme
finns. En alternativ lokalisering kan vara Sturegatan. Av- och påstigningszon för
personbil har prioriterats sist, i enlighet med tillämpning av mobilitetsprogrammets
prioriteringsordning.
För att säkerställa parkering för rörelsehindrade till planerad verksamhet i
resecentrum har en parkeringsplats för rörelsehindrad reserverats öster om
stationsnedgången.
En lösning för parkering för rörelsehindrad för studenthuset har inte åstadkommits.
Tänkbar lokalisering finns markerad i figur 22 men har inte kunnat lösas i ritning.
Fortsatt utredning krävs.
En lösning för parkering för Trafikverkets servicepersonal har inte åstadkommits
på grund av utrymmesbrist. Tänkbar lokalisering finns markerad i figur 22. Fortsatt
utredning krävs.
Med anledning av att det finns befintliga angöringsfunktioner på Rosengatan,
Lysgränd och Rosengatan som behöver tillgodoses kan gata med enbart busstrafik
inte ordnas på Järnvägsgatan-Lysgränd- Sturegatan. Personbilstransport till
garage krävs på Fabriksgränd, Sturegatan, norra delen av Lysgränd, Rosengatan
och Järnvägsgatan. Fortsatt utredning krävs för personbilstrafik.
Räddningstjänstens framkomlighet och insatsmöjlighet måste säkerställas. Dessa
bedöms som hanterbara förutsatt att västra och östra sidan av stationsnedgången/
resecentrumbyggnaden är åtkomlig, d.v.s. hinderfri och körbar. Fortsatt dialog med
Räddningstjänsten erfordras.

Närtrafiken föreslås trafikera Järnvägsgatan och samnyttja hållplatsläge med övrig
busstrafik.
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4.6

Sammanfattning av förslag

Inom ett begränsat område kommer många olika typer av ytor och trafiksituationer
att finnas. Det kommer därför att vara viktigt att utformning och gestaltning tydligt
talar om hur trafikanter förväntas samspela med varandra på olika ytor. Denna
illustration ska ses som ett diskussionsunderlag inför fortsatt dialog.
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5. ANALYS AV UTREDNINGSFÖRSLAG
En analys av förslaget har gjorts i syfte att identifiera utmaningar inför fortsatt
process. Inledningsvis beskrivs särskilda geografiska platser med koppling till
framtagen ritning. Därefter beskrivs hur förslaget förhåller sig till de definierade
principerna för en god bytespunkt (avsnitt 2.5). Avslutningsvis sammanfattas
analysen i generella slutsatser.

pendeltåg. Hade tunneltaket förlängts österut hade platsens förutsättningar
sett mycket bättre ut för utformning av Ekensbergsvägen och Fabriksgränds
anslutning till Solna stad.
3.

Angöringsfunktionernas lokalisering behöver studeras vidare. I skissen är
inte alla de angöringsfunktioner som beskrivs i kapitel 3 och 4 tillgodosedda.
Behovet av att anordna en angöringsplats för taxi på Fabriksgränd
har identifierats men inte kunnat åstadkommas i skissen på grund av
utrymmesbrist. Särskild angöringsplats för Trafikverkets servicepersonal har
heller inte kunnat inrymmas. Lastplats för varu- och avfallstransport samt
tillgänglig angöring för rörelsehindrad har prioriterats före taxi och särskild
angöringsplats för Trafikverkets servicepersonal.

4.

Fabriksgränds befintliga funktioner för varu- och avfallstransporter begränsar
möjligheten att skapa en gata med dubbelriktad trafik utan att framkomligheten
för motorfordonstrafik påverkas. Skissen visar en enkelriktad gata som
möjliggör lastplats och reglerplats för buss. Varu- och avfallstransporterna
för kv. Godset och kv. Magasinet inskränker på gångbana. Placeringen av kv.
Godsets lastkaj medför en backrörelse över gångbana. Lösningen bör ses över
i det kommande utredningsarbetet. Garagein- och utfarten vid kv. Magasinet
skapar utmaningar inför fortsatt utformning p.g.a. placering. Gaturummets
bredd medför också att avsteg på gångbanornas föreslagna bredd (kapitel 2
och 3) på 3,5 m inte kan tillgodoses.

5.

Lysgränds längslutning innebär begränsade möjligheter till hållplatslägen för
busstrafik. Möjligheterna att skapa en gata enbart avsedd för busstrafik är
begränsade då garageinfart för kv. Orgeln finns och avfalls- och varutransporter
måste säkerställas till kv. Orgeln, kv. Godset och tunnelbanan. I det fortsatta
arbetet bör varu- och avfallstransporternas frekvens studeras. Möjligheten
att nyttja föreslagen lastplats för ett hållplatsläge bör övervägas även om det
innebär avsteg från Teknisk handbok 2017 gällande angöring. Möjligheten att
tillskapa hållplatslägen på Lysgränd bör övervägas även om det innebär avsteg
från SLL Trafikförvaltningens riktlinjer avseende gatans lutning.

Ritning i CAD har använts som ett verktyg för att i ett initialt skede bedöma
genomförbarheten för de behov och principlösningar som tagits fram. Ritningen
syftar till att beskriva ytanspråk för behov och principlösningar som presenteras
i kapitel 2 och 3. Ritningen ska betraktas som en skiss och ska fungera som
diskussionsunderlag inför fortsatt dialog och som underlag till teknisk förstudie.

5.1

Kommentar till ritning

Detta avsnitt syftar till att förmedla de insikter som framtagandet av ritningen har
medfört. Avsnittet ska underlätta fortsatt utredningsarbete och dialog med externa
intressenter såsom Solna stad, SLL Trafikförvaltningen och fastighetsägare.
1.

Korsningen Sturegatan/Ekensbergsvägen behöver studeras vidare.
Angränsande fastigheter begränsar ytanspråken för korsningens utformning
för samtliga trafikslag. Utrymmesbristen kan påverka framkomlighet för
busstrafiken samt skapa problematiska passager för gång- och cykeltrafik.
Korsningens funktion och utformning är beroende av Solna stads planer för
Ekensbergsvägens utformning och Järnvägsgatans befintliga anslutning.

2.

Fabriksgränds anslutning till Ekensbergsvägen bör vara beroende av hur
Ekensbergsvägen och kopplingen till Solna stads entré till järnvägsstationen
utformas. Spårområdets och tunneltakets utbredning bedöms omöjliggöra en
fyrvägskorsning. Bedömningen görs baserat på Trafikverkets framtagna skiss
för Ekensbergsvägen (WSP, daterad 2017-10-17, arbetsmaterial) som tagits
fram inom ramen för järnvägsplaneprocessen. Särskild vikt behöver läggas för
att skapa goda passager för gång- och cykeltrafik i öst-västlig riktning mellan
bytespunkten och Solna Business Park. Kv. Magasinets utformning i förhållande
till gångbanornas placering bidrar till problematiska siktförhållanden vilket kan
försvåra för resenärer att kunna lokalisera ersättningstrafik för tunnelbana och
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FIGUR 24. Figuren visar särskilda geograﬁ ska punkter som beskrivs i avsnittet.
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6.

7.

Järnvägsgatan. Ritningen visar en ambition att inrymma ett enkelt och
ett dubbelt hållplatsläge i vardera riktningen. Detta innebär dock att
det blir svårt att klara krav på avstånd till övergångsställen bland annat
(10 meter mot Rosengatan). Ritningen visar även att busshållplatsernas
disposition omöjliggör ett övergångsställe i nord-sydlig riktning i korsningen
Järnvägsgatan/Lysgränd. Att ha ett övergångsställe i öst-västlig riktning (i
Järnvägsgatans riktning) fångar inte den viktiga gångrörelsen mellan stationen
och busshållplatsen på Järnvägsgatans norra sida (vid kv. Orgeln). Risk finns
att gående kommer att snedda över korsningen. Därför har ett alternativ med
ett diagonalt övergångsställe ritats ut. Omsorgsfull utformning och möblering
kommer att vara viktigt för att säkerställa orienterbarhet och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Gångbanorna på Järnvägsgatans norra
sida är inte dimensionerade efter att innehålla vistelseyta.
Rosengatan ska användas för gång-, cykel-, buss- och nyttotrafik. Utöver
detta ska Rosengatan också möjliggöra angöringstrafik för boende i kv.
Posten och arbetsplatser i kv. Godset. Gatan har en längslutning på cirka 7
% och flera in- och utfarter och entréer finns längs den. Gaturummets bredd
på cirka 21 meter begränsar möjligheterna att skapa en gata för dubbelriktad
motorfordonstrafik utan att göra avsteg på rekommenderade breddmått för
gång- och cykelbanor. En gata med dubbelriktad motorfordonstrafik skulle
också medföra konsekvenser för utformningen av korsningen Rosengatan/
Järnvägsgatan. Konsekvenserna av att utforma gatan för enkelriktad trafik
behöver dock studeras på nätnivå. Ritningen visar på en lösning där gångoch cykeltrafik prioriterats och där angöring för nyttotrafik har tillgodosetts.

8.

Två cykelstråk och flera gångstråk möts på torget vid Rosengatans förlängning.
Särskild omsorg kommer att behöva lägga på att skapa väldimensionerade
och tydliga ytor för både cykel- och gångtrafiken för att förebygga konflikter
mellan fotgängare och cyklister.

9.

Ritningen visar att det kommer att bli svårt att lokalisera och utforma
funktioner för studenthuset där tillgänglig angöring och angöring för
varu- och avfallstransport utgör den största utmaningen. Oavsett om
angöringsfunktionerna placeras norr eller söder om det planerade huset
riskerar konflikter med gång- och cykeltrafikanter att uppstå. Angöring på
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södra sidan huset går inte att tillgodose utan att byggnadens läge justeras,
annars finns risk för att angöringstrafik behöver lösas på samma yta som
också ska inrymma gång- och cykeltrafik. Utformningen av studenthuset har
dock möjlighet att styra och fördela flöden av främst gångtrafikanter vilket
kan medföra positiva aspekter. Exempelvis kan konflikterna mellan trafikslag
koncentreras till särskilda punkter.
10. De föreslagna byggnadernas placering innebär konflikt med det regionala
cykelstråket. Om angöringstrafik till studenthuset sker från södra sidan skapas
en än mer problematisk punkt. Kan angöringen till de föreslagna byggnaderna
på Landsvägen lösas i ficka kommer mer utrymme att krävas på bekostnad av
byggnaderna. Placering behöver skjutas norrut.
11. Väster om Rosengatan visar skissen att ett mer generöst utrymme uppstår på
torgytan. Skissen visar ett möjligt läge för en cykelbana. Läget är beroende av
hur den planerade anslutningen västerut ser ut.
12. I anslutning till studenthusets östra hörn korsar ett av de starkaste gångstråken
det regionala cykelstråket. Siktlinjer i anslutning till studentbostadshuset
behöver säkerställas då det är centralt placerat och flera stråk för rörelse finns
runt alla sidor av byggnaden.
13. Resecentrumbyggnadens utbredning skapar utrymmesmässiga utmaningar
beroende på byggnadens innehåll. Skissen visar ett större antal
parkeringsplatser för cykel som är placerade inom området för en möjlig
byggnad. Parkeringarna är placerade och utformade utifrån ett scenario där
parkeringarna inte är inrymda i en byggnad. Om resecentrumbyggnaden inte
utformas för att inrymma cykelparkeringsplatserna behöver de inrymmas i
direkt anslutning utanför byggnaden. Förutsättningarna för att omlokalisera
dessa i markplan bedöms som problematiska. Konsekvensen blir att
cykelparkering riskerar att inte kunna anordnas för de cyklister som kommer
österifrån. Endast ett mindre antal av det totala antalet cykelplatser bedöms
kunna omlokaliseras.
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14. Enligt Trafikverkets skiss är ett antal entréer till teknikrum är placerade på
den södra sidan av stationsnedgången. Om resecentrumbyggnaden omgärdar
stationsnedgågen på södra sidan behöver åtkomst säkerställas. I fastigheten
2:78 finns en in- och utfart till garage på byggnadens norra sida som inte har
kunnat säkerställas i skissen. Angöringsväg saknas och att angöra garaget via
det regionala cykelstråket avråds ifrån.

•

Inom ett begränsat område kommer många olika typer av ytor och
trafiksituationer att finnas. Det kommer därför att vara viktigt att utformning
och gestaltning tydligt talar om hur trafikanter förväntas samspela med
varandra på olika ytor.

•

Goda förutsättningar finns för att uppnå naturlig orienterbarhet. Studenthuset
bidrar till en försämrad överblick för resenärer som byter till/från tvärbana.
För att öka orienterbarheten krävs tydlig vägvisning. Att möjliggöra siktlinjer
genom studenthusets markplan bör utredas i fortsatt arbete.

•

Järnvägsgatan blir en naturlig axel att orientera sig i området kring
bytespunkten. Därför är det en fördel att bussfunktionerna samlats kring
denna.

•

Orienterbarheten ska även förbättras med hjälp av vägvisning för både
cykeltrafiken och för gångtrafiken. Förutsättningarna att hitta ytor för
vägvisning och stationsinformation bedöms vara goda.

•

Det finns en utmaning i att få till en tydlig koppling till entrén som ska
finnas i Solna. Orienterbarheten på Solnasidan är svår att bedöma eftersom
gatuutformningen i anslutning till entrén inte är framtagen. Fortsatt
kommunövergripande planering behövs för att säkerställa god orienterbarhet
över kommungränsen.

15. Fabriksgränd och Ekensbergsvägen kopplas ihop med Landsvägen via trappa.
Då nivåskillnaden är stor och utrymmesbrist finns kan ramp ej ordnas.

5.2

Analys utifrån bytespunktsprinciperna

I syfte att identifiera styrkor och svagheter med förslag och ritning redovisas en
bedömning utifrån principer för att åstadkomma en god bytespunkt.
Tydlighet och orienterbarhet
•

Busslösningen för ordinarie busstrafik blir samlad längs Järnvägsgatan och
separerad från ersättningstrafiken vilket gör det lättare för resenärer att
orientera sig jämfört med om busstrafikens hållplatslägen skulle vara utspridda
på flera olika gator.

•

Längs det regionala cykelstråket finns risk för otydlighet i och med att stråket
följer Landsvägen för att därefter ansluta till torgytan samtidigt som gatan
fortsätter. Här kommer utformning och cykelvägvisning vara viktiga för att
säkerställa god orienterbarhet längs stråket.

•

På en del av ytorna kommer olika funktioner att behöva samspela. Beroende på
lokalisering av cykelparkering kan cykling behöva ske i samspel med gående
vilket kan medföra en risk för otydlighet för både gång- och cykeltrafiken.
Angöringsfunktioner kan i undantagsfall komma att behöva samspela med
gående och cyklister.
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Tillgänglighet och framkomlighet

•

Avstånden mellan olika kollektivtrafikfunktioner

•

•

Järnvägsstationens nya lokalisering innebär försämrade förutsättningar för
korta avstånd vid omstigning mellan olika kollektivtrafikslag jämfört med
dagens situation

•

Nivåskillnaderna mellan buss, resecentrumbyggnad och entré till tunnelbanan
är små vilket är positivt ur tillgänglighetssynpunkt.

•

Bussresenärer som kliver av på Järnvägsgatans södra sida kan byta till
tvärbana mot Stockholm, tunnelbana och tåg utan att behöva korsa gata.

•

I och med att det regionala cykelstråket utformas för hög standard möjliggör
det säkra och trygga möten och omkörningar mellan cyklister

•

Framkomlighet för buss längs med Järnvägsgatan, Lysgränd och Sturegatan
kommer i konflikt med framkomlighet för gående och i visst fall cyklister som
ska korsa. Framkomligheten påverkas också av mängden lovliga och eventuella
olovliga bilrörelser på Järnvägsgatan och Lysgränd. Vilket trafikslag som ska få
prioritet och hur den prioriteten ser ut i utformning behöver studeras i fortsatt
arbete.

Motsättning mellan tillgänglighet till fastigheter på Lysgränd och Rosengatan
och möjligheterna att reglera sträckan för att maximera busstrafikens
framkomlighet.

•

Framkomlighet för buss påverkas av angöringstrafik och övrig trafik. Möjlighet
att skapa ett längre gatuavsnitt som enbart trafikeras av buss saknas. Möjlighet
att ordna särskilda körfält för kollektivtrafik saknas också.

I mobilitetsprogrammet fastslås vikten av att stråk för gång, cykel och
kollektivtrafik ska mötas och komplettera varandra. Kopplingar ska finnas
mellan stråk för olika färdmedel. I den regionala cykelplanen understryks vikten
av goda cykelparkeringsmöjligheter i anslutning till kollektivtrafikknutpunkter.
Åtgärdsförslagen ligger väl i linje med detta.

Trygghet och säkerhet

•

•

•

•

•

Vid platser med höga flöden för olika trafikslag kommer prioriteringar att
behöva göras. De bör utgå från prioriteringsordningen i mobilitetsprogrammet.
Nedan listas exempel:
•

Övergångsställen över cykelbanor bör endast användas som en
framkomlighetsåtgärd på platser där det kan bli svårt för fotgängare att
korsa cykelbanan på grund av höga cyklistflöden.

•

Trafiksignaler – busstrafikens framkomlighetsanspråk kommer att
behöva ställas mot fotgängare och cyklisters anspråk på framkomlighet.

De nord-sydliga kopplingarna för fotgängare stärks genom området förutsatt
att fotgängare ges goda möjligheter att korsa Järnvägsgatan och Landsvägen,
vilket står i konflikt med kollektivtrafikens framkomlighetsanspråk.

Framkomlighet för cyklister längs med det regionala cykelstråket över torget
kommer i konflikt med idén om att skapa en sammanhängande yta för
gångtrafikanter att röra sig fritt. Mycket korsande rörelser av gångtrafikanter
skulle innebära begränsad framkomlighet för cyklister på det regionala
cykelstråket. Trafiksäkerhet och trygghet är viktiga aspekter att bevaka.
Framkomlighet för busstrafik och personbilstrafik behöver studeras vidare.
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•

Den befintliga bebyggelsen som angränsar till resecentrumbyggnaden består
till stor del av kontorsverksamhet med lägre aktivitet kvällstid vilket innebär en
utmaning ur trygghetssynpunkt. Det planerade studenthuset bidrar till social
närvaro kvälls- och nattetid vilket är positivt ur trygghetssynpunkt.

•

Det finns risk att utrymmesbrist i gaturummen i en del fall kan komma att leda
till att det kan bli svårt att inrymma refuger på övergångsställen vilket kan
innebära sämre trafiksäkerhet och trygghet.
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•

•

I och med att det regionala cykelstråket utformas för hög standard och god
framkomlighet för cyklister. Detta medför en potentiell konflikt med gående som
korsar cykelstråket. Därför krävs en tydlig utformning som visar vilka ytor som
är avsedda för respektive trafikslag och var det är tänkt att korsningspunkter
ska finnas. På så sätt kan konflikterna reduceras. Tydlig utformning och korrekt
dimensionering förebygger även risken för konflikt mellan längsgående gångoch cykelrörelser.

•

Förutsättningarna för att skapa tydliga gränser mellan allmänt tillgängliga ytor
och privat mark bedöms vara goda. Detta minimerar osäkerhet kring gränssnitt
för ansvar av drift och skötsel och säkerställer att inga ytor missköts.

•

Beroende på hur ytorna vid den sammanhängande torgytan regleras och
utformas kan en otydlighet om vem som har företräde skapa otrygghet för
trafikanter.

Siktlinjer är viktiga båda ur trygghets- och trafiksäkerhetssynpunkt.
Siktlinjer i anslutning till studentbostadshuset samt stationsnedgången/
resecentrumbyggnaden behöver säkerställas då studentbostadshuset är
centralt placerat och flera stråk för rörelse finns runt alla sidor av byggnaden.

Identitet och mervärde

•

Risk finns att bussresenärer väljer att gena över Järnvägsgatan istället för att
använda övergångsställena.

•

I förslaget förläggs det regionala cykelstråket tillsammans med en gångbana
på resecentrumbyggnadens södra sida. Om fasaderna på stationsnedgången
blir sluten och fasaden på Sundbyberg 2:78 förblir sluten finns risk att sträckan
upplevs som oövervakad och otrygg.

•

Fabriksgränd som angöringsgata med stängda fasader riskerar att upplevas som
obefolkad och otrygg kvälls- och nattetid. På östra sidan av stationsbyggnaden
uppskattas att gångflöden till och från målpunkter (kontor, verksamheter och
handel) huvudsakligen sker under vardagstid.

•

Om cykelparkering förläggs i övre plan som erfordrar en ramp finns risk för att
rampen skapar skymda ytor. Fabriksgränd, Ekensbergsvägen, och kopplingen
söder om stationsbyggnaden riskerar att upplevas som ett sammanhängande
område där social närvaro saknas. Möjligheten att få in bostäder i detta läge är
begränsad vilket försvårar. Extra omsorg behöver läggas på dessa stadsmiljöer.
Placering av taxiangöring bidrar till närvaro på platsen kvälls- och nattetid.

•

Delar av busshållplatserna ligger med översikt från bostäder vilket ökar sociala
närvaron.

56

•

Om
cykelparkering
lokaliseras
inom
utredningsområdet
för
resecentrumbyggnaden, begränsas möjligheterna att skapa mervärden i
resecentrumbyggnadens markplan.

•

Ett eventuellt cykelparkeringsgarage och en eventuell ramp kan manifesteras i
utformning som signalerar att staden värderar och stimulerar hållbart resande.

•

Att knyta ihop bytespunktsfunktionerna genom utformning kan stärka
identiteten för området som bytespunkt.

Mötesplats och aktivitet
Potentialen att tillföra funktioner för att skapa vistelsevärden i direkt anslutning till
resecentrumbyggnaden kommer att vara begränsad på grund av ytanspråken hos
de funktioner som måste inrymmas.
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Sammanfattande analys

Funktionsutredningen visar att det finns stora utmaningar med att inrymma de
trafikfunktioner som behövs och redovisar endast behoven för kommunikationsytor.
De kommer dessutom att behöva integreras med och ställas mot andra behov som
vistelsevärden och tillkommande tekniska behov.
Ett stort antal funktioner ska inrymmas på en begränsad yta och
mobilitetsprogrammets prioriteringsordning är ett bra verktyg för att göra
avvägningar mellan olika funktioners lokalisering och utformning. I vissa fall är
det dock utmanande att tillämpa prioriteringsordningen i en befintlig stadsmiljö
där fysiska begränsningar och funktioner redan existerar. T.ex. kommer det att vara
svårt att ställa befintliga angöringsfunktioner mot behov som uppstår i samband
med att järnvägen grävs ned och bytespunkten anläggs.
Cykelparkering är ytkrävande men är samtidigt grundläggande för att skapa en
attraktiv bytespunkt och främja hållbart resande. Frågan är strategiskt viktig att lösa
så tidigt i processen som möjligt. Annars finns risk att de ytor som krävs intecknas
till andra funktioner och att cykelparkering får tillgodoses på platser som inte
ligger i anslutning till målpunkterna och därmed blir mindre attraktiva. Potentialen
att skapa en attraktiv bytespunkt undermineras dels eftersom möjligheterna till
kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik försvåras och dels eftersom
cykelparkering i dåliga lägen kommer att leda till att cyklister parkerar sina cyklar
på platser som inte är avsedda för det vilket kan skapa konflikter och otrivsel.
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6. FORTSATT UTREDNINGSARBETE
Nedan listas ett antal utredningsfrågor som Sweco rekommenderar Sundbybergs
stad att fördjupa studierna av.
Funktioner där det råder oenighet eller osäkerhet om dimensionering:
•

Beräkningar av gångflöden och behov av cykelparkering har utgått från
antagande om resandeströmmar år 2030. För att framtidssäkra kan
känslighetsanalyser exempelvis genomföras.

•

Antal cykelparkeringar.

•

För att öka precisionen i både utformning och lokaliseringen av
cykelparkeringarna rekommenderas att kompletterande studier genomförs. En
första sådan studie bör vara att intervjua de som parkerar sina cyklar i området
idag. Detta för att få en bild av var de kommer från, vilka deras målpunkter är,
vad de efterfrågar när det gäller cykelparkeringar, är de beredda att betala för
att parkera sin cykel i till exempel ett cykelgarage med högre säkerhet och
service. Studien kan förslagsvis göras under sensommaren/hösten 2018 när
antalet cyklister fortfarande är stort.

•

Ett gestaltningsprogram för cykelparkeringarna och deras eventuella tillbehör
(tak, skärmar, servicestation, belysning m.m.) bör tas fram.

•

Antal hållplatslägen för busstrafik som efterfrågas är svåra att lokalisera utan
att det skapas långa gångavstånd för resenärer i och med att terminalen blir
utstäckt. För att minska behovet av hållplatser kan en översyn av antalet
linjer och/eller deras turtäthet göras. Med färre bussrörelser, särskilt under
rusningstid, kan behovet av antalet hållplatser minska. En sådan översyn bör
ta ett helhetsgrepp på trafiken, då många av busslinjerna trafikerar i flera
kommuner och fyller därmed ett (semi-)regionalt syfte. En översyn behöver
innefatta en analys över hur eventuella förändringar påverkar resenäerna. Hur
många resenärer berörs och finns andra, realistiska och rimliga, resealternativ
för dem? För att kunna besvara denna typer av frågor behövs bland annat
resandestatistik på berörda busslinjer samt kunskap om resenärers start- och
målpunkter som bland annat finns i resevaneundersökningar.
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Funktioner där lokalisering ännu inte är löst, exempelvis:
•

Cykelparkering.

•

Angöringsfunktioner som kräver efterforskningar, t.ex. befintlig lastning/
lossning på Fabriksgränd, avfallshämtning på Lysgränd samt garagein-/utfart
för fastigheten 2:78.

•

Angöring till planerad byggnad för studentboende.

•

Rast/pauslokal för SLL Trafikförvaltningens personal.

•

Resecentrumbyggnadens innehåll av resenärsfunktioner och utformning i
relation till stationsnedgångens funktioner.

•

Dimensionering och lokalisering av lånecykelsystem.

Gaturum där utformningskoncept är avgörande för prioritering mellan trafikslag:
•

Järnvägsgatan-Lysgränd-Sturegatan. Prioritering mellan gångcykeltrafikanter och busstrafik. Signalstyrning och trafikreglering.

och

•

Sammanhängande torgyta öster och väster om stationsnedgången/
resecentrumbyggnaden. Trafikreglering och koncept för utformning.

•

Justering av fotavtryck för planerade byggnader för att optimera gång- och
cykelrörelser och säkerställa angöringstrafik i anslutning med fokus på
trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet.

•

Förslagets effekter för tillgängligheten i bilvägnätet behöver studeras. vidare.
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BILAGA 1

2018-10-01

Bedömning av framtida flöden och funktionskrav för
fotgängare runt bytespunkt Sundbyberg
Denna PM redovisar en bedömning och beräkning för viktiga gångstråk i anslutning till
bytespunkt Sundbyberg. Det har också gjorts en beräkning av funktionskrav avseende bredd
utifrån underlag om kollektivtrafikresande år 2030.
Bedömningen avgränsas främst till området mellan stationsnedgången, Lysgränd och
hållplatsen Sundbybergs centrum för Tvärbanan.
Trängselmåttet PPMM (Persons per Minute and Meter) används för att beräkna erforderlig
bredd på transportyta för fotgängare utifrån flöde under maxtimmen. Detta mått används för att
bedöma trängsel och komfort för fotgängare.
Trängselberäkningar har gjorts för de två stråk som bedöms bli mest frekventerade
(blåmarkerade i figur 11 i huvudrapporten). Dessa två kommer att ha en central roll både som
länkar för byten mellan kollektivtrafikslag och som stråk i anslutning till bytespunkten.

Beräkning av gångflöden runt bytespunkt Sundbyberg 2030
 Beräkningarna av flöden grundar sig framför allt på prognostiserat resande med
kollektivtrafik (påstigande + byten) för pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och buss mellan
kl. 6-9 under vardagar.1 50 % av resorna inom denna period antas ske under
maxtimmen. Det bedöms att en stor del av fotgängarflödet kommer att utgöras av just
kollektivtrafikanter. Detta motiveras av Sundbybergs stations roll som central
bytespunkt för flertalet tunga kollektivtrafikstråk.
 Det görs vidare följande antaganden avseende resor till kollektivtrafik, enligt tabell:

1
Modellen utgår ifrån Trafikförvaltningens RUFS2030nät, daterad 2018-02-05. Sweco har gjort justeringar
avseende gånglänkar till Sundbybergs station, utifrån validering och kalibrerings som har utförts för
nulägesnät och även justerat körtider för stombuss enligt överenskommelsen med Trafikförvaltningen.
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Typ av flöde

Andel gång i maxtimmen (morgon)

Kommentar

Påstigande

70 %

Med denna siffra avses att 70 % av
resenärerna rör sig till fots till
kollektivtrafik en stor del av sträckan
på stationstorget.

Bytande

100 %

Avstigande

30 % utöver påstigande

Sundbybergs centrum är ett område
som på morgonen domineras av
utresande arbetspendlare.

Hela gångresor

30 % + 10 % utöver påstigande

30 % hela gångresor antas
tillkomma i nord-sydlig riktning; 10
% hela gångresor antas tillkomma i
öst-västlig riktning

 Det antas vidare att 60 % av de påstigande och avstigande använder den avgränsade
ytan. (Alla ansluter inte till sin kollektivtrafikresa inom det avgränsade området. Exv. kan
Tvärbanan nås från andra håll och pendeln kommer att ha ytterligare en uppgång.)
 Beräkningsstegen med flöden för påstigande, avstigande, byten och hela gångresor i
maxtimmen redovisas i appendix nedan. Beräkning av flöden i de två utpekade stråken
redovisas i bilagd karta.
 Det diagonala stråket mellan Lysgränd och Tvärbanans hållplats beräknas ha ett
flöde på ca 2400 (± 500) fotgängare i maxtimmen. Det öst-västliga stråket
beräknas ha ett motsvarande flöde på ca 2050 (± 500). (Det sammanlagda antalet
fotgängare som rör sig runt stationen i framtidens maxtimme kommer vara betydligt
högre, men det har bedömts som för osäkert att samla alla i dessa två flöden.)
 Utifrån ett funktionskrav om 8 PPMM fordras därmed en bredd på det diagonala
stråket om 5 m; på det öst-västliga stråket fordras en bredd om 4 m. Denna bredd
är alltså ett minsta funktionskrav för att kunna erbjuda en kapacitetsstark gångyta med
acceptabel komfort. Funktionskravet 8 PPMM utgör en godtagbar komfort- och
trängselnivå enligt gängse skalor för trängsel.2 Vistelseyta och yta för både rörelse
och vistelse innefattas inte i denna bredd.
 För övriga gångytor sätts ett minimikrav om 3,5 m bredd, vilket motsvarar ett möjligt flöde
i maxtimmen på 1700 personer (± 500). Vistelseyta och yta för både rörelse och
vistelse innefattas inte i denna bredd.

2

Se vidare exempel på PPMM-skalor i Atkins (2013) Klarabergsgatan Fotgängaranalys.
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Diskussion om osäkerheter i antaganden och beräkningar
 Det finns ett antal osäkerheter i antaganden och i beräkningen, exv. avseende ruttval runt
hållplatserna, antalet hela gångresor och antalet avstigande år 2030. Att använda
målåren 2040 eller 2050 skulle innebära alltför stora osäkerheter.
 Beräkningen utgör ingen modell i sig, utan endast en beräkning med antaganden där
underlaget utgörs av kollektivtrafikmodellen beskriven ovan. Beräkningen kan därmed
inte underställas samma krav vad gäller enskilda flödens tillförlitlighet.
 Det är vanskligt att jämföra med annat underlag, då dessa typer av beräkningar är
ovanliga för gångtrafik – särskilt med funktionskrav utifrån PPMM. Dock genomfördes
2015 fotgängarräkningar3 vid Sundbybergs station som kan användas för en grov
jämförelse. Dessa räkningar ligger i samma härad som beräkningar i denna PM. Dock
användes där andra indelningar av stationsområdet, varför jämförelser av enskilda
flöden ej kan göras.

3

ÅF-Infrastructure AB (2015) Mätning av trafikantströmmar vid Sundbyberg station
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Appendix: Beräknade flöden i maxtimmen

Buss

Påstigande; Maxtimme; Flödena sprids (60 %)
Pendeln + SJT-bana
Tvärbana
tåg
462
525
504
315

Buss
Buss
Pendeln+ SJtåg
T-bana
Tvärbana

Buss

Byten; Maxtimme
Pendeln + SJT-bana
tåg
340
480
280
10

Tvärbana
250

30

330

420

250
90

Avstigande; Maxtimme; alla flöden sprids (60%)
Pendeln + SJT-bana
Tvärbana
tåg
198
225
216
135

Plus 30 % hela gångresor i diagonala stråket på morgonen
1290
Plus 10 % hela gångresor i öst-västliga stråket på morgonen
430
ANTAL ÖST-VÄSTLIGA STRÅKET
2050
ANTAL DIAGONALA
STRÅKET
2400
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BILAGA 2

2018-10-02

Dimensionering av cykelparkering vid Bytespunkt Sundbyberg

Metod
Tre olika beräkningsmetoder har använts för att beräkna behovet av cykelparkeringsplatser år
2030 när bytespunkten och stadskärnan är ombyggd. En metod använder sig av historiska
tillväxttakter i cykelmätningar, en annan metod försöker ta hänsyn till kommunens mål om
cykeltrafikens utveckling, medan ytterligare en annan metod utgår från ett bestämt
parkeringstal som appliceras på prognostiserade framtida resenärsmängder.

BERÄKNINGSMETOD A.
Stockholms stad har regelbundet mätt antal cykelpassager i en växande mängd mätpunkter
sedan 80‐talet. 1998 startade en stor satsning på cykelinfrastrukturen med införande av
cykelfält och cykelbanor mm. Några år senare började man se ökningar i cykelflödena som i
regel har legat på ungefär 5 % per år sedan början av 2000‐talet.
Det är svårt att veta exakt hur sambandet ser ut mellan antal uppmätta cykelpassager och
cykelparkeringsefterfrågan. Men det är troligt att när cyklandets volym ökar, ökar även
efterfrågan att parkera sin cykel på olika platser i staden. Stockholm har i flera projekt valt att
använda uppräkningsfaktorn 5 % per år vid dimensionering av cykelparkeringsplatser för
framtida behov. Detta har gjorts vid Nya Slussen, Citybanan och i Älvsjö.
Beräkningsmetod A innebär att dagens parkeringsefterfrågan (antalet parkerade cyklar baserat
på inventeringar1) räknas upp med uppräkningsfaktorn 5 % från startvärdet 383. För att även
ta hänsyn till att stationen växer som målpunkt till följd av att antalet kollektivtrafikresenärer
ökar i framtiden görs slutligen även ett påslag om 20 %2 som motsvarar
kollektivtrafikresandets procentuella ökning.
Antal efterfrågade platser: 850 st
Cykelplatsernas totala ytanspråk: 1 100 kvm (1,3 kvm per cykel3)

1

383 cyklar påträffades vid stationsområdet under inventeringstillfället i maj 2018.
Enligt Swecos bearbetning av Trafikförvaltningens prognossiffror är antalet påstigande vid stationen omkring 20 % fler
år 2030 än 2016. Antalet påstigande per dygn ökar från ca 30 000 till omkring 40 000. Som alla framtidsprognoser är
dessa siffror behäftade med vissa osäkerheter.
3
1,3 kvadratmeter per cykel gäller med antagandet om grupper med cykelparkering á 80 cykelplatser för vanliga cyklar
(två parkeringsrader med cykelpollare och en gång emellan dem, ej tvåvåningsställ).
2
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BERÄKNINGSMETOD B.
Metoden räknar liksom metod A med en årlig uppräkningsfaktor och ett procentuellt påslag av
kollektivtrafikresandet från stationen. Skillnaden är den årliga uppräkningsfaktorns storlek.
Istället för att utgå från historiska tillväxttakter i Stockholms kommun beräknas en tillväxttakt
utifrån Sundbybergs mål om cykeltrafikens andel av alla resor (år 2030), nuvarande resvanor
(RVU 2016) och prognostiserad befolkningsökning (prognos utförd av WSP).
I denna beräkningsmetod görs det förenklade antagandet att det finns ett linjärt samband
mellan befolkningsökningen och antalet cykelresor som görs i kommunen. Den
befolkningsgrupp som står för merparten av alla resor väntas öka med ca 60 %4. År 2016
gjordes enligt RVU 2016 ca 95 000 huvudresor under ett vardagsdygn. En ökning av denna
siffra med faktorn 1,6 resulterar i drygt 150 000 huvudresor år 2030. Med antagandet att
resorna år 2030 fördelas enligt kommunens målsättning i Mobilitetsprogrammet erhåller vi 3,5
gånger fler cykelresor 2030 jämfört med 2016. Antalet cykelresor antas följaktligen öka från 8
500 resor till ca 30 000 resor per vardagsdygn 2030.
95 000 huvudresor en vardag
fördelas 2016 på
9%
16 %
30 %
44 %
1%

cykel
8550 cykelresor
gång
15200 gångresor
bil
28500 bilresor
kolltrafik 41800 kolltrafikresor
övrigt
950 övriga resor

huvudresor en vardag
151 075 fördelas 2030 på
20 %
20 %
20 %
40 %
0%

cykel
gång
bil
kolltrafik
övrigt

30215
30215
30215
60430
0

cykelresor
gångresor
bilresor
kolltrafikresor
övriga resor

Fördelas ökningen av cykelresor ut på åren 2016‐2030 blir ökningstakten för cykelresorna ca
9,5 % per år. Denna ökningstakt används som årlig uppräkningsfaktor på startvärdet 3835 för år
2018. Slutligen läggs (likt i Metod A) en procentuell ökning om 20 %6 på det framräknade talet
för att spegla stationens växande betydelse som kollektivtrafikknutpunkt.
Antal efterfrågade platser: 1 350 st
Cykelplatsernas totala ytanspråk: 1 800 kvm (1,3 kvm per cykel7)

4

Invånarna i åldern 13–79 år antas stå för merparten av alla resor. Denna grupp ökar från ca 39 000 år 2016 till 61 000
år 2030. Källa: Befolkningsprognos 2017–2031, WSP Analys & Strategi, sid. 27
5
383 cyklar påträffades vid stationsområdet under inventeringstillfället i maj 2018.
6
Enligt Swecos bearbetning av Trafikförvaltningens prognossiffror är antalet påstigande vid stationen omkring 20 % fler
år 2030 än 2016. Antalet påstigande per dygn ökar från ca 30 000 till omkring 40 000. Som alla framtidsprognoser är
dessa siffror behäftade med vissa osäkerheter.
7
1,3 kvadratmeter per cykel gäller med antagandet om grupper med cykelparkering á 80 cykelplatser för vanliga cyklar
(två parkeringsrader med cykelpollare och en gång emellan dem, ej tvåvåningsställ).
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BERÄKNINGSMETOD C.
Beräkningsmetod C utgår från rekommenderade cykelparkeringstal för tidiga planeringsskeden
som beskrivs i "PM Cykelparkeringstal Sundbyberg". Beräkningarna görs utifrån prognostal för
antalet påstigande för de olika trafikslagen vid bytespunkten år 20308.
När antalet påstigande och andelen omstigande är känt är planeringsmåttet för en
kollektivtrafikknutpunkt med spårtrafik 15‐20 cykelplatser per 100 påstigande per dygn. De
resenärer som byter mellan kollektivtrafikfärdmedel exkluderas.
När endast antalet påstigande är känt är planeringsmåttet 10‐15 cykelplatser per 100
påstigande per dygn. Detta är dock inte relevant för Sundbyberg eftersom prognos för bytande
finns.
Av de prognostiserade ca 40 000 påstigande per dygn år 2030 exkluderas9 ca 20 000
omstigande resenärer. 15‐20 cykelplatser per 100 påstigande ger ett intervall mellan 2950 och
3950. Intervallets medelvärde 3 450 st blir det framräknade parkeringstalet för denna
beräkningsmetod.
Observera att ingen exkludering av inpendlande resenärer görs. Den som stiger av i
Sundbyberg på morgonen, och sedan stiger på vid hemfärd från jobbet ingår i antalet
påstigande ‐ även fast denne inte har något intresse av att parkera en cykel. Parkeringstalet är
medvetet lågt valt, i förhållande till andra parkeringsdokument, för att ta hänsyn till detta.
Antal efterfrågade platser: 3 450 st
Cykelplatsernas totala ytanspråk: 4 500 kvm (1,3 kvm per cykel10)

8

Enligt Swecos bearbetning av Trafikförvaltningens prognossiffror är antalet påstigande vid stationen omkring 20 % fler
år 2030 än 2016. Antalet påstigande per dygn ökar från ca 30 000 till omkring 40 000. Som alla framtidsprognoser är
dessa siffror behäftade med vissa osäkerheter.
9
Antalet omstigande resenärer enligt Swecos bearbetning av Trafikförvaltningens prognossiffror. Se not nr 7 ovan.
10
1,3 kvadratmeter per cykel gäller med antagandet om grupper med cykelparkering á 80 cykelplatser för vanliga cyklar
(två parkeringsrader med cykelpollare och en gång emellan dem, ej tvåvåningsställ).
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Summering resultat
När de tre olika metodernas resultat summeras framgår att spridningen är stor; det skiljer en
faktor 4,5 mellan metoderna.

Antal efterfrågade cykelparkeringsplatser
Cykelplatsernas totala ytanspråk
(1,3 kvm per cykelplats)
Procentuell ökning antal platser

A
825

B
1366

C
3430

1073
216%

1775
357%
(faktor
3,5)

4459
896%

(faktor 2)

(faktor 9)

Antal efterfrågade cykelparkeringsplatser
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Jämförelse med ett referensexempel
Nörreport stn, Köpenhamn, Danmarks största station i antal resenärer

Yta allmän plats
Antal cykelparkeringar efter ombyggnad
Antal cykelparkeringar före ombyggnad
Ökning cykelparkeringsplatser
Resenärer (påst,avst) per dygn

4 (6)
BILAGA 2
2018-10-02

10500
2500
900
278%
147000

kvm
st
st

www.cobe.dk
www.cobe.dk
www.sn.dk

st

wikipedia

Val av beräkningsmetod
Metod A och B tar hänsyn till hur cyklandet till stationen ser ut i nuläget (baserat på Swecos
inventering) medan metod C ger en mer teoretisk bild av det framtida cykelparkeringsbehovet.
Metod C är också avsedd att användas i mycket tidiga planeringsskeden, innan särskilda
platsspecifika utredningar hunnit genomföras. Metod A baserar sig på empirisk erfarenhet av
historiska ökningar medan Metod B även väger in kommunens framtida mål om en ökad andel
cykelresor. Av de tre metoderna bedöms Metod B vara mest lämpligt att använda som riktmärke
för cykelparkeringstal, eftersom den baseras både på platsens nuvarande förhållanden och
kommunens målsättningar för cykeltrafiken. Samtidigt som bytespunkten växer med ca 20 %11
påstigande gör kommunen stora satsningar som ökar cyklingens attraktivitet och
färdmedelsandel, vilket resulterar i att antalet parkerade cyklar vid stationen ökar med ca 3,5
gånger jämfört med nuläget.

Resonemang om fördelning av cykelplatser mellan Sundbyberg/Solna
De beräknade cykelparkeringstalen är baserade på hela Sundbybergs stations resenärer. En
viss andel av stationens resenärer kommer att vilja parkera cykeln vid pendeltågsentrén vid
Solna Business park. I nuläget domineras närområdet kring Solna Business park av
arbetsplatser vars resenärer inte har något större behov av cykelparkering. En ny
pendeltågsentré kommer dock innebära en ny målpunkt för boende bortanför Solna Business
park och i gränsområdena mellan Solna och Sundbyberg. Det är därför rimligt att en viss andel
av det framräknade cykelparkeringstalet ska lokaliseras just vid denna entré.
I Sweco:s beräkningar av resenärflöden år 2030 i morgonens maxtimme antas drygt 5 % av de
som ska till pendeltåget komma från riktningen Solna Business Park. Om samma procentsats
appliceras på antalet påstigande resenärer mellan kl 06.00-09.00, då 2 500 resenärer stiger på
pendel- eller SJ-tåg, ger detta ett tal på 125 resenärer. Om 50 % av dessa ska ges möjlighet att
cykla till stationen bör det finnas ungefär 60 cykelplatser här. 60 platser motsvarar knappt 5 %
av det framräknade cykelparkeringstalet enligt Metod B.

Tillägg för cykelparkeringsplatser till centrumhandel eller samnyttjande?
Cykelparkeringarna vid torget kommer inte bara att användas av kollektivtrafikresenärer.
Butiker, caféer, restauranger och andra lokaler i direkt anslutning till torget kommer också
generera efterfrågan av cykelparkering på allmän plats. PM Cykelparkeringstal för Sundbyberg
ger exempel på parkeringstal för restauranger och centrumhandel som ligger mellan 15-30
cykelplatser per 1000 kvm BTA. Med en blandning av dessa verksamheter skulle ett
parkeringstal på 20 cykelplatser per 1000 kvm BTA kunna användas.

11

Enligt Swecos bearbetning av Trafikförvaltningens prognossiffror är antalet påstigande vid
stationen omkring 20 % fler år 2030 än 2016. Antalet påstigande per dygn ökar från ca 30 000
till omkring 40 000.
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Med antagandet att 5 000 kvm lokalytor kommer finnas i direkt anslutning till torgets
cykelparkeringar, och därmed generera parkeringsefterfrågan, blir antalet efterfrågade
cykelplatser för centrumhandel 100 st.
PM Cykelparkeringstal för Sundbyberg resonerar också om potentialen för samnyttjande mellan
olika cykelparkeringsfunktioner. Cykelparkering vid kollektivtrafik bedöms likna parkering vid
kontor och arbetsplatser vad gäller beläggningens variation över dygnet. För båda dessa
parkeringsändamål uppskattas beläggningen vara som störst dagtid på vardagar och ligga på
ungefär 80 %. Centrumhandeln har å andra sidan relativt låg beläggning dagtid på vardagar
men betydligt högre på kvällar och helger, då kollektivtrafikresandet är mindre. Om det
framräknade cykelparkeringstalet för kollektivtrafik är väl avvägt kan det antas att ungefär 20%
av platserna i genomsnitt kan vara tillgängliga för torgets övriga parkeringsefterfrågan. Med det
tidigare antagandet om 5 000 kvm lokalytor kan de 100 efterfrågade platserna samnyttjas och
därmed behövs inget tillägg för centrumhandelns parkeringsefterfrågan.
En viktig del i resonemanget är att lokalytorna ligger i direkt anslutning till torgets
cykelparkeringar med mycket korta och barriärfria gångavstånd. Stationsbyggnadens lokaler
och övriga lokaler vid östra delen av torget bedöms uppfylla detta krav.

Slutligt parkeringstal för Sundbybergs del av bytespunkten
Framräknat parkeringstal enligt Metod B
- antal cykelplatser som lokaliseras vid pendeltågsentrén i Solna
= slutligt parkeringstal

1 350
- 60
=1 290 st

(Inget tillägg har gjorts för centrumhandelns parkeringsbehov eftersom dessa cyklar bedöms
rymmas inom den lediga kapaciteten vid kollektivtrafikens cykelparkeringar.)
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1. Inledning
Detta PM fungerar som en underlagsrapport till funktionsutredningen.

2. Behov, krav och önskemål om hållplatslägen
I detta avsnitt redovisas de behov, krav och önskemål som Sundbybergs stad respektive
Trafikförvaltningen har kring busstrafiken vid bytespunkten.
Trafikförvaltningen har även delgett staden vilken allmän busstrafik som i framtiden planeras för
att trafikera den nya bytespunkten, se tabell nedan. För den kommersiella trafiken uppger
staden att den i framtiden kommer vara på samma nivå som idag (det vill säga flygbuss var 20:e
minut till Arlanda).
Linje

Destination

6

Ropsten – Vällingby
(stomlinje)

Turtäthet,
rusning
2,5 / 5

Antal
bussar/
maxtimme
12/24

Kommentarer
Turtätheten varierar på linjens
sträckning öster (2,5)
respektive väster (5) om
bytespunkten.
Behöver vändmöjligheter för
varannan tur.

113
152
310
504
506
512
515
951

Sundbyberg –
Blackebergs gård
Liljeholmen – Bromma
flygplats
Sundbyberg –
Brommaplan –
Skärholmen – …
Ör – Hallonbergen –
Duvbo – Sundbyberg –
Lilla Alby
Ursvik – Hallonbergen –
Sundbyberg – Skytteholm
– Solna
Spånga station – Solna C
Sundbyberg – Odenplan
Rissne - Råsunda

102

Sundbyberg C – Friends
arena

Flyg

Arlanda och Bromma

5

12

10

6

10

6

15

4

10

6

7,5
7,5
-

8
8
-

-

-

20

3

Behöver vändmöjligheter.
Behöver vändmöjligheter

Behöver vändmöjligheter
Närtrafik, trafikerar under kl. 915.
Evenemangstrafik, endast vid
större evenemang på Friends
arena.
Kommersiell trafik

Tabell 1. Möjlig busstrafikering vid den nya bytespunkten I Sundbyberg i framtiden, under dagtid. Turtäthet
och antal bussar per maxtimme avser per riktning. Källa: Trafikförvaltningen och Sundbybergs stad.
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2.1.1. Tillämpning av Trafikförvaltningens krav och riktlinjer
I Trafikförvaltningens krav som de delgav i början av april uppgavs ett behov av 14 enkla
hållplatslägen (inklusive kommersiell trafik och ersättningstrafik) alternativt 8 dubbla och 1
enkel. I funktionsutredningen har utgångspunkten varit att skapa antal hållplatslägen som
motsvarar kraven på enkla hållplatslägen. För att få in så mycket kapacitet som möjligt har en
kombination av enkla och dubbla hållplatslägen studeras. När enkla hållplatslägen stackas, det
vill säga att placera flera bussar efter varandra, för att skapa dubbla eller trippla hållplatslägen
minskas kapaciteten. I Ri-Term används följande beräkning.
Typ av hållplatsläge

Kapacitet

1 enkelt hållplatsläge

1 enkelt hållplatsläge

1 dubbelt hållplatsläge

1,7 enkla hållplatslägen

1 trippelt hållplatsläge

2,25 enkla hållplatslägen

Tabell 2. Kapacitet vid olika typer av hållplatslägen. Källa: Ri-Term, s. 14.

3. Fördjupning kring behovet av antal hållplatser
En viktig del i funktionsutredningens arbete är att studera behovet av antalet hållplatser. Den
nya bytespunkten ska inrymma många funktioner och det är en hög konkurrens mellan
funktionerna och tillgänglig yta. Stadens målbild kring den nya stadskärnan innehåller till viss
del motsättande krav och för att minimera konfliktpunkterna är det av ytterst vikt att antalet
hållplatser som skapa är tillräckligt många, men inte för många. Därför har fördjupningar kring
behovet av antal hållplatser gjorts.
På grund av begränsad tillgång till data, så som resandestatistik, valdes metoder för
fördjupningarna som grundar sig på vissa antaganden. Den första fördjupningen, extrapolering
utifrån nuläget, antar de framtida hållplatserna kan nyttjas på liknande sätt som dagens
hållplatser gör vid Sundbyberg C. Den andra fördjupningen, uppskattning av hållplatstid, till
delas de framtida linjerna en uppskattning av hur lång tid de kommer befinna sig i genomsnitt på
hållplatserna. Uppehållstiden vid hållplatserna är en viktig aspekt vid kapacitetsberäkning av
hållplatser.

3.1.

Extrapolering utfrån nuläge

Den första fördjupningen som gjordes utgick ifrån utnyttjandet av dagens hållplatser för att
sedan ”extrapolera” för de framtida behoven.
Idag finns två busshållplatser (Järnvägsgatan respektive Landsvägen) vid nuvarande
bytespunkt i centrala Sundbyberg som trafikeras av linjerna som redovisas i Tabell 3. Listan
redovisar endast trafiken som finns under dagtid. Idag finns en kommersiell linje (flygbuss till
Arlanda och Bromma) medan övriga linjer är allmän trafik under varumärket SL. Linje 102
trafikerar endast vid större evenemang på Friends arena och linje 951 trafikerar endast under
klockan 9–15 då det är en närtrafiklinje. Hållplatsen på Landsvägen används även av
Tvärbanan.
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Linje

Hållplats

Destination

113

Landsvägen

Blackbergs gård
– Solna

7,5

Antal
bussar/
maxtimme
8

152

Landsvägen

15

4

504

Järnvägsgatan

15

4

506

Järnvägsgatan

10

6

509

Landsvägen

15

4

515

Järnvägsgatan

Bromma
flygplats Liljeholmen
Sundbyberg –
Rissne
Karolinska sjh –
Ör
Brommaplan –
Danderyds sjh
Sundbyberg –
Odenplan
Hallonbergen Rissne
Sundbyberg C –
Friends arena

5

12

-

-

-

-

20

3

951
102

Järnvägsgatan

Flyg

Landsvägen

Turtäthet,
rusning

Arlanda och
Bromma

Kommentarer
Kräver vänd- och
uppställningsplats
under morgon- och
kvällsrusning.

Kräver vänd- och
uppställningsplats.

Kräver vänd- och
uppställningsplats.
Närtrafik
Evenemangstrafik,
endast vid större
evenemang på
Friends arena.
Kommersiell trafik

Tabell 3. Dagens busstrafik vid centrala Sundbyberg, under dagtid. Turtäthet och antalbussar per
maxtimme avser per riktning.

44 bussar trafikerar hållplatsen Järnvägsgatan under maxtimmen, motsvarande siffra för
hållplatsen Landsvägen är 38 stycken. Totalt trafikerar 82 bussar centrala Sundbyberg under
maxtimmen, vilket redovisas i tabellen nedan.
Riktning 1
Riktning 2
Totalt

Järnvägsgatan
22
22
44

Landsvägen
19
19
38

Totalt
41
41
82

Tabell 4. Antal bussar per hållplats och riktning under maxtimme. Nuläge.

Dagens hållplatser på Järnvägsgatan och Landsvägen har ett dubbelt hållplatsläge i respektive
riktning. Ett dubbelt hållplatsläge motsvarar kapaciteten från 1,7 enkla hållplatslägen. I tabellen
nedan redovisas hur mycket kapacitet dagens hållplatser motsvara i antal enkla hållplatslägen.
Dagens hållplatskapacitet vid centrala Sundbyberg motsvarar 6,8 enkla hållplatslägen.
Riktning 1
Riktning 2
Totalt

Järnvägsgatan
1,7
1,7
3,4

Landsvägen
1,7
1,7
3,4

Totalt
3,4
3,4
6,8

Tabell 5. Antal enkla hållplatslägen dagens dubbla hållplatslägen motsvarar.
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Idag trafikerar 82 bussar under maxtimme dagens hållplatser, vilka har en kapacitet
motsvarande 6,8 enkla hållplatslägen. Utöver de 82 bussarna i maxtimmen används
hållplatserna på Järnvägsgatan och Landsvägen också för ersättningstrafik. Sundbybergs stad
uppger att dagens hållplatser är överutnyttjade.
I Tabell 1 redovisas den framtida busstrafiken till den nya bytespunkten i Sundbyberg. Vid
jämförelse av Tabell 1 och Tabell 3 syns att trafiken i framtiden kommer att öka jämfört med
dagens trafik. Även om dagens linje 509 försvinner och linje 515 får lägre turtäthet, ökar trafiken
i och med att två nya linjer tillkommer, varav en är en stomlinje med hög turtäthet (linje 6 och
310) samt att linje 113 och 152 för en ökad turtäthet. Den kommersiella trafiken i framtiden
förutsätts att vara på samma nivå som idag.
Vid beräkning av summan av alla bussar under maxtimmen för den framtida trafiken innebär det
att det kommer att passera mellan 77 bussar i timmen och riktning genom den nya
bytespunkten. 38 av dessa bussar kommer ha sin start- eller ändhållplats vid bytespunkten,
medan resterande 39 bussar är genomgående. Totalt kommer 154 bussar att trafikera
bytespunkten under maxtimmen. Således kommun busstrafiken, under maxtimmen, att öka från
dagens 82 bussar till 154 bussar, en ökning på 88 procent.
Om framtidens busstrafik antas kan nyttja hållplatslägen under liknande förutsättningar som
dagens trafik kan en ”extrapolering” göras. Idag finns 6,8 hållplatslägen för 82 bussar under
maxtimmen. Om man tar den framtida trafikökningen i antalet bussar (154 bussar/maxtimme, 88
procent) och ökar hållplatslägena med motsvarande procentökning innebär det att den framtida
trafiken totalt behöver 12,8 hållplatslägen.
Sundbybergs stad uppger att dagens hållplatser är överutnyttjade. Denna beräkning tar dock
inte hänsyn till detta i beräkningen för det framtida behovet.

3.2.

Uppskattning av hållplatstid

Utöver ovan beskrivna fördjupningen av hållplatsbehovet har behovet även fördjupats utifrån att
göra en egen beräkning av hållplatsbehovet utifrån den framtida trafik Trafikförvaltningen
planerar för i den nya bytespunkten.
Fördjupningen började med att dela lista alla linjer med dess olika riktningar tillsammans med
dess turtäthet som Trafikförvaltningen planerar för i framtiden (se Tabell 1 ovan). I listan, se
Tabell 7, redovisas även om linjen slutar eller startar vid Sundbybergs resecentrum alternativt är
en genomgående linje. Beroende på om linje slutar eller startar alternativt är genomgående
tilldelas linjen en uppskattad hållplatstid, se Tabell 6. De uppskattade hållplatstiderna utgår ifrån
tidigare samlade erfarenheter från medarbetare på Sweco.
Belastad linje, genomgående

1,5 min

Mindre belastad linje, genomgående

1 min

Vändande linje, slut

1 min

Vändande linje, start

2 min

Tabell 6. Uppskattad hållplatstid utifrån typ av linje.
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Hållplatsbehovet för respektive linje och riktning är sedan beräknat på följande
(Hållplatstid + 3 minuters marginal) / Turtätheten
Utifrån denna beräkning av framtida hållplatsbehov, utifrån den trafik som redovisas i Tabell 1,
uppgår hållplatsbehovet till 11,1 enkla hållplatslägen.
Linje

6

113

152

310

504

506

512

515

Flyg

Riktning

Turtäthet

Ändhållplats

Hållplatstid i
minuter

Behov av antal
hållplatser

Ropsten

5

-

1,5

0,9

Ropsten

5

Start

2

1

Sundbyberg

5

Slut

1

0,8

Vällingby

5

-

1,5

0,9

Blackeberg

5

Start

2

1

Sundbyberg

5

Slut

1

0,8

Solna

10

-

1

0,4

Bromma

10

-

1

0,4

Skärholmen

10

Start

2

0,5

Sundbyberg

10

Slut

1

0,4

Ör

15

-

1

0,3

Lilla Alby

15

-

1

0,3

Ursvik

10

-

1

0,4

Solna

10

-

1

0,4

Spånga

7,5

-

1

0,5

Solna

7,5

-

1

0,5

Odenplan

7,5

Start

2

0,7

Sundbyberg

7,5

Slut

1

0,5

Arlanda

20

-

1

0,2

Bromma

20

-

1

0,2

Totalt
Tabell 7. Hållplatsbehov utifrån uppskattning av hållplatstid.
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11,1

3.3.

Slutsatser

Resultatet från fördjupningarna kring behovet av antal hållplatser visar att behovet för den
framtida trafiken som redovisas i Tabell 1 uppgår till 11,1 respektive 12,8 enkla hållplatslägen.
Det innebär att mellan 11,1–12,8 enkla hållplatser rimligtvis räcker för att tillgodose
hållplatsbehovet för den planerade allmänna busslinjetrafiken samt för trolig utveckling av
kommersiell busstrafik. Utöver dessa hållplatser tillkommer behov av hållplatslägen för
ersättningstrafik.
Därmed är slutsatsen att Trafikförvaltningens uttalade krav om behov av 14 enkla hållplatslägen
för allmän och kommersiell trafik samt ersättsättningstrafik är rimlig.

4. Tilldelning av hållplatslägen
I figuren nedan redovisa de hållplatslägen som finns i förslaget. Totalt finns en kapacitet
motsvarande 12,1 enkla hållplatslägen, vid en addering av enskilda hållplatslägen möjliga
kapacitet med varandra, se tabell nedan.
Riktning

Antal enkla lägen

Antal dubbellägen

Total kapacitet

Västerut

4

1

5,7

Österut

3

2

6,4

TOTALT

7

3

12,1

Tabell 8. Antal hållplatser, enkla respektive dubbla samt hållplatskapacitet i principförslaget.

Figur 1. Hållplatser i principförslag.

Vid tilldelning av hållplatser har utgångspunkten att utifrån de hållplatser som finns i
principförslaget göra en så smidig fördelning som möjligt. Fördelningen har utgått från ett så
jämt nyttjande, riktning samt ett visst försök att samla liknande linje. Behovet av hållplats utgår
från beräkningen i Tabell 9. Ett enkelt hållplatsläge antas ha en kapacitet av 1 medan ett

memo01.docx 2012-03-28

7 (8)
BILAGA 3
2018-10-0303

dubbelt hållplatsläge har en kapacitet av 1,7. Tilldelningen av hållplatslägen redovisas i tabellen
nedan. Där kan man se att vissa hållplatser är underutnyttjade medan andra är något
överutnyttjade.

Läge

Typ

Riktning Kapacitet

Nyttjande

Differens

Linjer

A1

Enkel

Västerut

1

0,9

0,1

152, 310*

A3

Enkel

Västerut

1

0,7

0,3

504, 506

B1

Enkel

Västerut

1

1,2

‐0,2

512, 515*

C1

Dubbel

Västerut

1,7

1,1

0,6

6, Flygbuss

D1

Enkel

Västerut

1

1,0

0,0

113*

A2

Dubbel

Österut

1,7

1,3

0,4

152, 504, 506, Flygbuss

B2

Enkel

Österut

1

1,1

‐0,1

512, 515**

C2

Enkel

Österut

1

0,8

0,2

6**

D2

Dubbel

Österut

1,7

1,9

‐0,2

6, 6*

E

Enkel

Österut

1
12,1

1,2
11,1

‐0,2
1,0

113**, 310**

Tabell 9. Tilldelning av hållplatser bland planerad trafik. Linjer med * börjar vid bytespunkten och linjer med
** slutar vid bytespunkten. Övriga linjer är genomgående.

Denna tilldelning av hållplatser bör ses som ett exempel. Det behövs ytterligare arbete för att
säkerställa optimal nyttjande av hållplatser samtidigt som trafiken kan bedrivas effektivt.
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