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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag går järnvägen genom Sundbybergs stadskärna ovan mark men vid utbygg-

naden av spårkapaciteten inom Trafikverkets Projekt Mälarbanan kommer järn-

vägen genom Sundbybergs stadskärna att förläggas i en tunnel. Sundbybergs stad 

har tagit fram ett planprogram1 för att visa hur den nya stadskärnan kan komma 

att se ut när järnvägens nuvarande barriäreffekt försvinner. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna utredning är att genom analyser få en god inblick hur tillgäng-

ligheten för både gående och cyklister kommer att vara inom programområdet 

för Sundbybergs nya stadskärna. Vidare tas prognoser för gång- och cykelflöden 

fram för år 2050. 

1.3 Avgränsning 

Analyserna genomförs inom planprogrammets gränser med omnejd, se Figur 1 

nedan. 

 

Figur 1. Utredningsområdet 

 
1 Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna 2018-03-13 
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1.4 Metod 

För att studera tillgängligheten för gående och cyklister inom den nya stadskär-

nan har analyser genomförts med hjälp av Space Syntax och GIS. Space Syntax 

är ett tillvägagångsätt för att ta fram olika parametrar som kan förklara hur fram-

tida stråk kan bli attraktiva för gående och cyklister. Som verktyg för Space Syn-

tax-analysen används Place Syntax Tool, vilket är en QGIS plug-in framtagen av 

KTH, Chalmers och Spacescape AB. Två olika typer av analyser har genomförts:  

 Nätverksanalys  

 Tillgänglighetsanalys 

Nätverksanalys 

Nätverksanalysen undersöker själva nätets uppbyggnad och analyserna i denna 

utredning genomfördes med hjälp av två olika verktyg: Network integration 

och Network betweenness. 

Network integration 

Network integration beskriver för varje länk i nätet hur positionen av länken re-

laterar till alla övriga länkar i nätet, vilket möjliggör att klassificera länkarna 

från de mest integrerade till de mest separerade. Nivån av integration är en indi-

kation på hur sannolikt det är att folk vistas där. De mest integrerade länkarna 

är därmed de mest centrala och de länkarna som kan förväntas kännetecknas av 

ett högt antal sociala interaktioner och handelsaktiviteter. I Figur 2 visas ett ex-

empel där de länkar med mörkare färg är mer integrerade än de med ljusare 

färg. 

 

Figur 2. Exempel på Network integration 

Network betweenness 

Network betweenness beräknar hur ofta en länk är del av den kortaste vägen 

mellan två punkter i nätet och mäter därmed nivån av flödesrörelser som kan 

förväntas på länkarna. I Figur 3 visas ett exempel där de länkar med mörkare 

färg oftare är en del av den kortaste vägen jämfört med de länkar med ljusare 

färg. 

 

 

Figur 3. Exempel på Network betweennees 
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Tillgänglighetsanalys 

Tillgängligheten kan mätas genom att visa närhet till en viss kategori av mål-

punkter eller i antalet målpunkter som kan nås inom ett visst avstånd. 

Närhet till målpunkter 

Avstånd till målpunkter från varje länk beräknas. Exempelvis antal meter till 

närmaste mataffär. I Figur 4 visas avståndet till närmsta mataffär där de länkar 

med mörkare färg har ett kortare avstånd till närmsta mataffär än de med ljusare 

färg. 

 

 

Figur 4. Exempel på Närhet till målpunkter 

Utbud av målpunkter 

Antalet målpunkter som kan nås från en länk inom ett visst gång-, cykel- eller 

fågelavstånd. Exempelvis antal mataffärer som kan nås inom 100 m gångav-

stånd. I Figur 5 visas att två mataffärer kan nås inom 100 m från samtliga län-

kar i gatunätet. 

 

Figur 5. Exempel på Utbud av målpunkter 
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2. Gatustrukturen i Sundbybergs stadskärna 

Idag går järnvägen genom Sundbybergs stadskärna ovan mark men vid utbygg-

naden av spårkapaciteten inom Trafikverkets Projekt Mälarbanan kommer järn-

vägen genom Sundbybergs stadskärna att förläggas i en tunnel, vilket kommer 

skapa nya länkar för både gångnät och cykelnät. 

2.1 Gångnät 

Gångnät år 2020 

Dagens gatustruktur för gångnätet i centrala Sundbyberg visas i Figur 6 nedan. 

Gångbanor och trottoarer är markerade med blått, trappor med rött, gångpassager 

genom tunnlar under järnvägen med gult och en övergång över järnvägen med 

grönt. Planskilda korsningar för gångtrafik är markerade med en orange cirkel. 

 

Figur 6. Gatustruktur för gående år 2020 

Planerat gångnät år 2050 

I samband med att järnvägen förläggs i en tunnel förändras gatubilden i centrala 

Sundbyberg och den befintliga gatustrukturen är inte anpassad efter denna för-

ändring. Det finns förslag på hur gatustrukturen kan komma att se ut och vilket 

utrymme som ges till gång- och cykeltrafik. I Figur 7 presenteras den planerade 

gatustrukturen för gångnätet år 2050 med bland annat nya gånglänkar mellan 
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Landsvägen och Järnvägsgatan. Då järnvägen läggs i en tunnel försvinner tunn-

larna under järnvägen och en övergång vilket reducerar dess barriäreffekt.  

 

Figur 7. Planerad gatustruktur för gående år 2050 

2.2 Cykelnät 

Cykelnät år 2020 

Dagens gatustruktur för cykelnätet visas i Figur 8 nedan och den planerade gatu-

strukturen för cykelnätet för år 2050 visas i Figur 9. Körriktningen på enkelrik-

tade gator markeras med pilar. Planskilda korsningar för cykeltrafik är markerade 

med en orange cirkel. Stationsgatan (markerad i orange) är en gågata men räknas 

som cykelkoppling om cyklisterna cyklar på de gåendes villkor. 
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Figur 8. Gatustruktur för cykel år 2020 

Planerat cykelnät år 2050 

I samband med att järnvägen förläggs i en tunnel finns förslag på förändringar i 

cykelnätet, se Figur 9. Framförallt tillkommer fler cykelkopplingar tvärs järnvä-

gen i likhet med de planerade förändringarna för gångnätet. 

 

Figur 9. Planerad gatustruktur för cykel år 2050 
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3. Nätverks- och tillgänglighetsanalys 

3.1 Nätverksanalys 

För att undersöka gatunätens uppbyggnad har nätverksanalyser genomförts. I 

kartorna som visar på nivån av integration av länkarna (Network integration) be-

tyder en rödare färg att länkarna är mest integrerade och de med en blå färg är de 

mest separerade. I kartorna som visar nivån av genhet (Network betweenness) 

betyder en rödare färg att länkarna oftare är en del av den kortaste vägen jämfört 

med de länkar med blåare färg. 

Gångnät 

I nätverksanalyserna för gångnäten används ett motstånd i trappor och tunnlar 

med antagandet att gående anser att det är mer ansträngande att använda dessa 

än en gångbana/trottoar. 

Network integration 

För dagens gångnät visar analysen (se Figur 10) att södra delen av Järnvägsga-

tan och gatorna i anslutning norrut är väl sammanhängande. Söder om norra de-

len om Järnvägsgatan, vid Löfströms allé och Marabouparken syns barriäref-

fekten av järnvägen tydligt. Bällsta bro länkar samman Sundbyberg med 

Bromma medan bron i norra delen vid Marabouparken saknar den sammanlän-

kande effekten.  

Den planerade gatustrukturen för gångnätet år 2050 leder till ett mer samman-

hängande gatunät inom utredningsområdet (se Figur 11). Kopplingarna till Järn-

vägsgatan och den nya kvartersstrukturen vid de planerade nybyggnationerna le-

der till ett sammanhängande gångnät inom utredningsområdet. Även Landsvägen 

uppnår en högre grad av integrering. Invid Bällstaån, mellan broarna, syns en 

något högre grad av integration. Den planerade nya bron över Bällstaån till Ma-

riehäll leder till att en del gator i Lilla Alby blir mer integrerade. 
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Figur 10. Network integration för gångnätet 2020 

 

 

Figur 11. Network integration för gångnätet 2050 

Network betweenness 

För dagens gångnät visar analysen (se Figur 12) att Esplanaden och övergången 

över järnvägen har en hög grad av genhet, vilket visar på dagens barriäreffekt av 
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järnvägen. Även Ekensbergsvägen som binder samman Sundbyberg och Solna 

är ofta en del av den kortaste vägen mellan två punkter i nätverket. 

Den planerade gatustrukturen för gångnätet år 2050 leder till att södra delen av 

Esplanaden inte får en lika hög grad av genhet jämfört med dagens gångnät (se 

Figur 13). Fredsgatan och Rosengatan är oftare en del av kortaste vägen i gång-

nätet år 2050 jämfört med idag. 

 

Figur 12. Network betweenees för gångnätet 2020 

 

Figur 13. Network betweenees för gångnätet 2050 
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Cykelnät 

Network integration 

För dagens cykelnät visar analysen (se Figur 14) att södra delen av Järnvägsga-

tan och gatorna i anslutning norrut är sammanhängande med undantag av 

Brunnsgatan som saknar förbindelse för cykel till Järnvägsgatan p.g.a. en 

trappa. Likt för analysen av dagens gångnät syns barriäreffekten av järnvägen 

tydligt söder om norra delen av Järnvägsgatan vid Löfströms allé och Marabo-

uparken. Bällsta bro länkar för cykelnätet även samman Sundbyberg med 

Bromma medan bron i norra delen vid Marabouparken saknar den sammanlän-

kande effekten. 

Den planerade gatustrukturen för cykelnätet år 2050 leder generellt till ett mer 

sammanhängande gatunät inom utredningsområdet (se Figur 15). Kopplingarna 

till Järnvägsgatan och den nya kvartersstrukturen vid de planerade nybyggnat-

ionerna leder till ett sammanhängande cykelnät. I södra delen av utredningsom-

rådet vid stationen blir Landsvägen mindre integrerad och Sturegatan, som förlängs 

till Solna, blir mer integrerad. Järnvägsgatan blir mindre integrerad då den tappar 

kopplingen för cykel till Solna Business Park. 

 

Figur 14. Network integration för cykelnätet 2020 
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Figur 15. Network integration för cykelnätet 2050 

Network betweenness 

För dagens cykelnät visar analysen (se Figur 16) att Esplanaden och övergången 

över järnvägen har en hög grad av genhet, vilket visar på dagens barriäreffekt av 

järnvägen. Även Ekensbergsvägen som binder samman Sundbyberg och Solna 

är ofta en del av den kortaste vägen mellan två punkter i nätverket. 

Den planerade gatustrukturen för cykelnätet år 2050 leder till att Fredsgatan, Ve-

gatan och norra delen av Esplanaden oftare är en del av kortaste vägen i cykeln-

ätet jämfört med idag (se Figur 17). Även Löfströms allé får en högre genhet 

jämfört med idag. 
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Figur 16. Network betweenness för cykelnätet 2020 

 

Figur 17. Network betweenness för cykelnätet 2050 
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3.2 Tillgänglighetsanalys 

I denna utredning har en tillgänglighetsanalys för utredningsområdet genomförts 

enligt metoden ”Närhet till målpunkter”, beskriven i föregående kapitel.  

Målpunkter 

Målpunkterna som används som underlag till analyserna har tagits fram i samråd 

med beställarna genom bland annat en workshop med tjänstemän från Sundby-

bergs stad. Målpunkterna är indelade i följande kategorier: 

 Förskola/Skola 

 Plats för kultur- och föreningsverksamhet 

 Idrott/rörelse/lek 

 Kollektivtrafik 

 Torg/centrum/service 

 Blå-gröna målpunkter 

Målpunkterna för år 2020 återfinns i Figur 18 nedan. 

 

Figur 18. Målpunkter i Sundbybergs centrum år 2020  

För år 2050 har målpunkterna för kollektivtrafik justerats jämfört med år 2020 

medan för övriga kategorier antas de vara desamma år 2050 som för år 2020. 

Målpunkterna för år 2050 återfinns i Figur 19 nedan. 
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Figur 19. Målpunkter i Sundbybergs centrum år 2050 

Namngivna målpunkter för respektive kategori finns i Bilaga 1. 

Definition tillgänglighet 

Tillgänglighetsanalyserna görs för närheten till samtliga mätpunkter från samt-

liga sex kategorier. Tillgängligheten till ett mixat utbud av målpunkter definieras 

enligt: 

 God tillgänglighet: ”God” på minst 4 av 6 kategorier 

 Medelgod tillgänglighet: minst ”Medelgod” på minst 4 av 6 kategorier 

 Mindre god tillgänglighet: ”Mindre god” på minst 4 av 6 kategorier 

Nivån för tillgänglighet klassificeras som God, Medelgod respektive Mindre 

god. För målpunkterna i kategorin Kollektivtrafik bestäms nivån för tillgänglig-

heten i enlighet med Tabell 1. Nivåerna är framtagna i diskussion med Sundby-

bergs stad. 

Tabell 1. Tillgänglighet till kollektivtrafik 

Nivå för tillgängligheten Avstånd (m)  

God tillgänglighet  Inom 700 m till Tunnelbanan/pendeltåg eller inom 400 m till 
Tvärbanan  

Medelgod tillgänglighet  Inom 400 m till minst en busslinje med turtäthet 7,5 min eller 
tätare under rusningstid  

Mindre god tillgänglighet  
Längre än 700 m till Tunnelbanan och  
längre än 400 m till Tvärbanan och 
längre än 400 m till minst en busslinje med turtäthet 7,5 min 
och mindre under rusningstid  

För övriga kategorier av målpunkter bestäms nivån för tillgängligheten i enlighet 

med Tabell 2. Nivåerna är framtagna i diskussion med Sundbybergs stad. 
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Tabell 2. Tillgänglighet till övriga målpunkter 

Nivå för tillgängligheten  Avstånd (m) 

God tillgänglighet  Inom 499 m  
Medelgod tillgänglighet  500 - 999 m  
Mindre god tillgänglighet  1000 m och längre  

Resultat 

Tillgängligheten till det mixade utbudet av målpunkter för gatunätet år 2020 pre-

senteras i Figur 20. Resultatet visar att det är god tillgänglighet till en mix av 

målpunkter inom i stort sett hela utredningsområdet. 

 

Figur 20. Tillgänglighet till ett mixat utbud av målpunkter inom gångavstånd år 2020 
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För gatunätet år 2050 förbättras tillgängligheten till ett mixat utbud av målpunk-

ter ytterligare något i området Hästhagen nordöst om planområdet, se Figur 21 

nedan.  

 

Figur 21. Tillgänglighet till ett mixat utbud av målpunkter på gångavstånd år 2050 
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4. Gång- och cykelflöden 

4.1 Dagens gång- och cykelflöden 

Sundbybergs stad har tillhandahållit räkningar för gång- och cykeltrafik för fler-

tal mätpunkter i centrala Sundbyberg. Mätningarna för gång- respektive cykel-

trafik har genomförts vid olika mätpunkter och årstider. 

Gångflöden 

Mätningarna för gångflöden som använts i denna utredning utfördes under vin-

tern och våren 2017. Mätpunkternas placering skiljer sig åt mellan mätningarna 

som utfördes under vinter respektive vår, med undantag av ett fåtal mätningar 

som utfördes vid samma mätpunkter. Mätningarna utfördes vid följande tillfällen 

för de olika mätpunkterna: 

 Mätningar vinter: 18-19 januari 2017, kl. 7:30-9:30, 12-13, 16-18, 19-20 

 Mätningar vår: 24-27 april, 9 maj, 12 maj, 16 maj, 19 maj, 9 juni, 21-22 

juni 2017, kl. 7:30-9:30, 12-13, 16-18, 19-20. 

Den faktiska maxtimmen, den timme under dygnet som har högst uppmätt flö-

den, togs fram för respektive mätpunkt. Det uppmätta flödet under maxtimmen 

multipliceras med tio för att få en uppskattning av dygnsflödet, se Figur 22.  

Värt att notera vid tolkning av kartan med gångflödena är att mätningarna utför-

des vid olika tidpunkter för de olika mätpunkterna samt under olika årstider, vil-

ket gör det svårare att jämföra data mellan olika platser. 

Inom utredningsområdet visar mätningarna att de största gångflödena finns längs 

Landsvägen vid Sundbybergs torg (17 550 passager per dygn) och längs Järn-

vägsgatan i anslutning till både stationsnedgång och busshållplats (13 600 pas-

sager per dygn). På Sturegatan återfinns även höga gångflöden, mellan 3450 och 

10 210 gångpassager per dygn. 
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Figur 22. Gångflöden under ett vardagsdygn 2017 

Cykelflöden 

Mätningarna för cykeltrafik som använts i denna utredning utfördes den 3-4 sep-

tember 2019. Mätningarna utfördes vid samma tidpunkter under de två dagarna; 

kl. 7.00-9.00 samt kl. 16.00-18.00.  

Den faktiska maxtimmen, den timme under dygnet som har högst uppmätt flö-

den, togs fram för respektive mätpunkt. Det uppmätta flödet under maxtimmen 

multipliceras med tio för att få en uppskattning av dygnsflödet, se Figur 23. 

Inom utredningsområdet visar mätningarna att de största cykelflödena finns 

längs Löfströms allé (2370 passager per dygn) och längs Landsvägen vid Sund-

bybergs torg (2310 passager per dygn). I Lilla Alby längs med Hamngatan upp-

går cykelflödet till 2730 passager per dygn. Av samtliga mätpunkter har Bällsta 

bro det största cykelflödet på 4420 passager per dygn. 
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Figur 23. Cykelflöden under ett vardagsdygn 2019 

4.2 Trafikalstring 

I Sundbybergs nya stadskärna finns planer på exploatering av både bostäder och 

verksamheter. För att prognostisera tillkommande gång- och cykeltrafik i områ-

det har trafikalstringsberäkningar genomförts. 

Tillkommande exploatering 

Sundbybergs stad har utifrån planprogrammet för den nya stadskärnan tagit fram 

preliminära BTA-beräkningar för exploateringen. Mängden BTA och antal bo-

städer och lokaler kommer att justeras varefter detaljplanearbetet kommit längre. 

Utöver exploateringen enligt planprogrammet tillkommer även ett nytt bostads-

område, kvarteret Kabeln. Detaljer kring areaberäkningar för exploateringen 

finns i Bilaga 2.  

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att generera totalt antal till-

kommande resor för exploateringen. Vid beräkning av antal tillkommande resor 

för de kommersiella ytorna har en jämn fördelning av kategorierna kontor, de-

taljhandel, närbutik och restaurang antagits. Figur 24 och Tabell 3 nedan sam-

manfattar vilka exploateringsområden och vilka BTA-beräkningar som använts 

som underlag till trafikalstringsberäkningen. 
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Figur 24. Indelning av exploateringsområden. 

 

Tabell 3. BTA för olika kategorier i exploateringsområdena 

Område Bostäder 
(BTA) 

Kontor 
(BTA) 

Detaljhandel 
(BTA) 

Närbutik 
(BTA) 

Restaurang 
(BTA) 

1 76 740 3 540 3 540 3 540 3 540 

2 28 540 1 865 1 865 1 865 1 865 

3 26 570 7 830 7 830 7 830 7 830 

4 33 500 0 0 0 0 

5 0 2 638 2 638 2 638 2 638 

6 0 14 110 14 110 14 110 14 110 

Totalt 165 350 29 983 29 983 29 983 29 983 

 

Trafikalstring 

I de exploateringsområden där både bostäder och verksamheter planeras genere-

rar trafikalstringsverktyget resorna oberoende av varandra, alstringen tar inte 

hänsyn till eventuella stopp på vägen på en resa. Exempelvis om en resa från 

arbetet till bostaden inkluderar ett stopp att köpa med sig hämtmat från en restau-

rang i samma hus ska detta betraktas som en resa. För att minimera risken för 

dubbelräkning av resorna för de områden som har både bostäder och verksam-

heter, antas följande: 

 Alla resor till/från kontor antas vara från boende som inte bor i området 

 Hälften av resor till/från detaljhandel, närbutik och restaurang antas vara 

ett stopp på vägen som görs i samband med en annan resa 
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 Kvarter P och Q i område 6 inrymmer stationsnedgångar och ligger i an-

slutning till bussterminalen. 70 % av resorna till/från detaljhandel, närbu-

tik och restaurang kan därför antas genomföras som ett stopp på vägen i 

samband med en kollektivtrafikresa.  

Det totala antalet tillkommande resor för samtliga färdmedel i området uppgår 

till cirka 48 000 resor under ett vardagsdygn. 

Tillkommande gång- och cykelresor 

Sundbybergs stad har som målbild att år 2030 ska 20 % av invånarnas vardags-

resor ske med gång, 20 % med cykel och 40 % med kollektivtrafik.3 Målbilden 

för hela kommunen kan jämföras med resultatet från den senaste resvaneunder-

sökningen som genomfördes år 2019.4 Enligt resvaneundersökningen för resor 

inom Centrala Sundbyberg är andelen resor som sker med gång 23 %, resor som 

sker med cykel 14 % och kollektivtrafikresorna står för 34 %. Andelen gångresor 

i Centrala Sundbyberg är högre idag jämfört med målbilden för hela kommunen.  

Sundbybergs stads inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor och detta 

ska återspeglas vid prognosen av de tillkommande gång- och cykelresorna i ex-

ploateringsområdet. Färdmedelsfördelningen som används vid beräkning av an-

tal tillkommande hållbara resor i området är 23 % för gång, 20 % för cykel och 

40 % kollektivtrafik (se Figur 25). 

 

Figur 25. Färdmedelsfördelning för de tillkommande resorna i exploateringsområdet 

Varje kollektivtrafikresa som sker i exploateringsområdet antas föregås av en 

gångresa till en kollektivtrafikstation. Vid beräkning av antal tillkommande 

gångresor adderas därför dessa resor. Antalet tillkommande gång- och cykelresor 

baseras på trafikalstringen av totalt antal resor och färdmedelsfördelningen ovan. 

I exploateringsområdet tillkommer cirka 36 000 gång- och cykelresor per dygn 

varav 26 400 gångresor och 9 600 cykelresor (se Tabell 4). 

Tabell 4. Antal tillkommande gång- och cykelresor per vardagsdygn i exploateringsområdet 

 

Område 
Gångresor,  

enskilda 
Gångresor,  

till kollektivtrafikstation Cykelresor 

1 2 260 3 930 1 970 

2 950 1 650 820 

3 3 810 6 630 3 310 

4 580 1 000 500 

5 1 210 2 100 1 050 

6 2 260 0 1 960 

Totalt 11 100 15 300 9 600 

 
3 Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad, 2017, Sundbybergs stad 
4 Resvaneundersökning 2019, Sundbybergs stad 
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Trafikmatris 

Matriser med vart de alstrade gång- respektive cykelresorna antas starta och slu-

tar har tagits fram. Hur resorna kommer att fördela sig beror mycket på vad för 

typ av bostäder, handel, arbetsplatser, närhet till kollektivtrafik som finns i om-

rådet och i närliggande områden. 

De resor som genereras av bostäderna antas fördelas enligt:  
 35 % arbetsresor 

 23 % inköp/serviceresor  

 42 % fritidsresor.5  

För varje typ av resa väljs de viktigaste målpunkterna eller kluster av målpunkter 

ut, se Figur 26. 

 
Figur 26. Målpunkter eller kluster av målpunkter för de tillkommande resorna 

Kollektivtrafikresorna från respektive område antas fördelas enligt trafikslagen: 

 38 % pendeltåg 

 34 % tunnelbana 

 14 % buss  

 14 % lokalbana.6  

Gångresorna till kollektivtrafikstationerna fördelas ut enligt fördelningen av tra-

fikslag och med tanke på närheten till respektive kollektivtrafikstation. Se Bilaga 

3 för matriserna för de tillkommande gång- respektive cykelresorna.  

 
5 Fördelning av resor i enlighet med de antaganden som ligger till grund för alstring av resor från/till bostäder i 
Trafikalstringsverktyget 

6 Fördelning av kollektivtrafikresor per trafikslag enligt Antalet påstigande Sundbyberg en vintervardag 2018, 
Fakta om SL och länet 2018 
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4.3 Gång- och cykelflöden 2050 

Tillkommande gång- och cykelflöden 

Alla gående och cyklister antas välja den kortaste vägen mellan ett område och 

målpunkt. Med hjälp av detta antagande och matriserna som tagits fram fördelas 

resorna ut i gångnätet respektive cykelnätet, se Figur 27 och Figur 28 nedan. 

Notera att kartorna enbart visar de tillkommande resorna från exploateringen och 

de befintliga flödena i gatunäten inte är inkluderade. I verkligheten är det sanno-

likt att gående och cyklister väljer mellan fler rutter för att ta sig mellan ett om-

råde och en målpunkt men antagandet om att alla väljer den kortaste vägen ger 

en uppskattning av hur gående och cyklister kommer att röra sig inom utred-

ningsområdet.  

 

Figur 27. Gångflöden från den tillkommande exploateringen, under ett vardagsdygn 2050 
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Figur 28. Cykelflöden från den tillkommande exploateringen, under ett vardagsdygn 2050 

Järnvägsgatan är den del i området som förväntas få den största ökningen av gå-

ende och cyklister i och med exploateringen. Längs med Järnvägsgatans olika 

delar förväntas antal gående som passerar öka med 4000–11 000 per dag och 

antal cykelpassager med cirka 600–2000 per dag. Störst ökning av gångflöden 

kommer sannolikt vara kring Kvarter K-N (se Figur 24) och vidare mot stations-

området. 

Närheten till Duvbo tunnelbanestation och idrottsområdet (norr om stationen) 

från de nya bostäderna ger ett förväntat högre gångflöde längs Starrbäcksgatan 

och Fredsgatan jämfört med idag. 

En stor andel av de tillkommande cykelresorna kan förväntas gå längs Löfströms 

allé (1000–1500 passager per dag), vilken idag är den gata som har det högsta 

uppmätta cykelflödet i området. Den kortaste vägen för cyklister som ska till 

Mariehäll och vidare är via bron på Löfströmvägen, dock väljer troligtvis vissa 

cyklister Bällsta bro istället. Samma princip gäller för cyklister som ska till 

Solna/Huvudsta och vidare, i kartan ovan visas kortaste vägen, via Humblegatan, 

men mer sannolikt är att vissa väljer rutten via Hamngatan. Enligt Sundbybergs 

stad har länken mellan Humlegatan och Högklintavägen en stor lutning och där-

för är det troligtvis färre cyklister som väljer den vägen än vad som redovisas i 

Figur 28. 

Omfördelning av befintliga gång- och cykelflöden 

Vid förändring av gatustrukturen i Sundbybergs nya stadskärna kommer gång- 

och cykelflöden i gatunätet att omfördelas jämfört med hur det ser ut idag. Nya 

gator tillkommer där nya kvarter byggs och kopplingar till befintliga gator till-

kommer eller tas bort. Resultatet av Space syntax analysen Network betweenness 

(se avsnitt 3.1), visade på att delar av gatunätet får en högre genhet i det nya 

gatunätet jämfört med idag och vissa delar får en lägre relativ genhet. Denna 
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förändring i genhet kan användas för att estimera gång- och cykelflöden för 2050 

för de länkar där vi har uppmätta gång- och cykelflöden för 2017 respektive 

2019, se Figur 29 och Figur 30 nedan. I figurerna har de länkar som får ett större 

flöde år 2050 en mörkare färg och de länkar där flödet minskar har en ljusare ton. 

I likhet med dagens gångflöden kommer sannolikt de största gångflödena även i 

det planerade gatunätet finnas längs Landsvägen vid Sundbybergs torg, dock bör 

det estimerade värdet (33 430) enbart ses som en indikation på att flödena komma 

öka. Antal gående längs Sturegatan förväntas öka något jämfört med idag. Freds-

gatan förväntas få ett högre flöde jämfört med idag. 

Även utan de tillkommande resorna p.g.a. exploateringen i området kan störst 

cykelflöden förväntas längs Löfströms allé (4680 passager per dygn). Som en 

konsekvens av fler kopplingar över järnvägen kommer dagens cykelflöden för-

delas över dessa. Fredsgatan förväntas få ett högre flöde jämfört med idag (760 

passager per dygn) medan Esplanaden förväntas få ett något lägre flöde. En om-

fördelning av dagens cykelflöden över Bällstaån är även sannolikt. En del av 

cyklisterna som idag väljer Bällsta bro för att ta sig över till Bromma kommer i 

det planerade gatunätet välja den nya bron i söder. 

 

Figur 29. Prognos gångflöden i det planerade gatunätet, under ett vardagsdygn 2050. En mörkare färg 
indikerar att länken får ett ökat flöde jämfört med mätningarna från 2017 och en ljusare färg indikerar att 
flödet på länken minskar. 
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Figur 30. Prognos cykelflöden i det planerade gatunätet, under ett vardagsdygn 2050. En mörkare färg 
indikerar att länken får ett ökat flöde jämfört med mätningarna från 2019 och en ljusare färg indikerar att 
flödet på länken minskar. 
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5. Slutsatser och rekommendationer 

5.1 Slutsatser 

Övertäckningen av järnvägen skapar goda förutsättningar för fotgängare och 

cyklister i Sundbybergs stadskärna 

Då järnvägen genom Sundbybergs stadskärna förläggs i en tunnel skapas nya 

länkar för både gångnät och cykelnät. och nya förutsättningar för gående och 

cyklister att röra sig i stadskärnan skapas. Resultatet av utredningen visar på att 

gående och cyklister kommer ha en god tillgänglighet inom hela Sundbybergs 

nya stadskärna. 

Nätverksanalysen visar även att den planerade gatustrukturen för både gång- och 

cykelnätet leder till ett mer sammanhängande gatunät. Som en konsekvens av 

fler kopplingar över järnvägen kommer dagens gång- och cykelflöden fördelas 

över dessa. Fredsgatan förväntas få ett högre flöde medan Esplanaden förväntas 

få ett något lägre flöde. Närheten till Duvbo tunnelbanestation och idrottsområdet 

(norr om stationen) från de nya bostäderna gör även att Fredsgatan kommer få 

ökade gång- och cykelflöden jämfört med idag. 

Planerad bro över Bällstaån ökar tillgängligheten i Lilla Alby för fotgängare och 

cyklister 

Den planerade nya bron över Bällstaån till Mariehäll leder till att gatorna i Lilla 

Alby blir mer integrerade och det är även sannolikt att en del av cyklisterna som 

idag väljer Bällsta bro för att ta sig över till Bromma kommer välja den nya bron. 

Sturegatan, som planeras att förlängas till Solna, blir mer integrerad i gatunätet 

och är oftare en del av kortaste vägen vilket betyder att gång- och cykelflöden 

förväntas öka längs gatan. 

Ökad tillgänglighet skapar goda lokaliseringslägen för ny service i nordvästra 

delen av centrum 

I de nya kvarteren i nordvästra delen av utredningsområdet finns det potential för 

service även för besökare i området, då de nya kopplingarna över järnvägen gör 

området mer tillgängligt för boende från andra delar av centrala Sundbyberg. 

Ny exploatering leder till betydande ökning i flöden av både fotgängare och cy-

klister 

Den planerade exploatering av bostäder och verksamheter i den nya stadskärnan 

förväntas generera cirka 36 000 gång- och cykelresor per vardagsdygn varav 26 

400 gångresor och 9 600 cykelresor. Järnvägsgatan är den del i området som 

förväntas få den största ökningen av gående och cyklister i och med exploate-

ringen. Längs med Järnvägsgatans olika delar förväntas antal gående öka med 

4000–11 000 per dag och antal cykelpassager med cirka 600–2000 per dag.  
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5.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Arbeta för en utformning och drift som stödjer önskat beteende 

Det finns flera aspekter som påverkar val av färdsätt och resväg utöver avstånd 

och genhet. För att påverka i vilken grad invånare och besökare väljer att prome-

nera eller cykla längs en gata eller länk är attraktivitet och trygghet, kontinuitet i 

utformning, prioritet i korsning, tillräckliga utrymmen utan risk för trängsel, samt 

drift och underhåll viktiga aspekter att värna. Dessa aspekter behöver även beak-

tas med avseende på olika tider av dygnet och under olika årstider då behov och 

förutsättningar då förändras. 

Olika länkar för olika behov 

Med stöd i nätverks- och tillgänglighetsanalysen tillsammans med prognosen för 

framtida gång- och cykelflöden, kan olika länkar ges egenskaper så att de till-

fredsställer olika behov. Det bedöms både finnas behov av gena länkar med få 

avbrott för längre pendlingsresor i högre hastighet, och av länkar med god till-

gänglighet till målpunkter och som utformas för tätare stopp och med god till-

gänglighet till parkering eller uppehåll.  

Fler mätpunkter och fler mättillfällen ger tillförlitliga data och underlag för upp-

följning och prognos 

De gång- och cykelflöden som har tagits fram i denna utredning ger en indikat-

ion på hur flödena kommer fördela sig i den nya stadskärnan år 2050. Mätning-

arna som använts som underlag för framtagande av dagens gång- och cykelflö-

den har utförts vid olika tidpunkter för de olika mätpunkterna samt under olika 

årstider, vilket gör det svårare att jämföra data mellan olika platser. För det fort-

satta arbetet med utveckling av förutsättningar för fotgängare och cyklister i 

Sundbybergs stadskärna vore det önskvärt med mätningar vid fler mätpunkter 

och vid större delen av dygnet. Det skulle även möjliggöra för bättre prognosti-

sering av framtida gång- och cykelflöden för år 2050. 

Modellanalyser ger möjligheter till detaljerade analyser 

För mer ingående analys över hur resandet i området kommer att se ut, hur det 

dimensionerar utformning av korsningar, eller påverkas av nya länkar, rekom-

menderas en trafikanalys i exempelvis verktyget Vissim. Då kan flödena stude-

ras vid olika tidsperioder och hur olika trafikströmmar och trafikantgrupper in-

teragerar i korsningspunkter eller fördelar sig i nätverket.  
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Bilaga 1 – Målpunkter 

 

Figur 31. Målpunkter i kategorin Förskola/Skola 

 

Figur 32. Målpunkter i kategorin Plats för kultur- och föreningsverksamhet 
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Figur 33. Målpunkter i kategorin Idrott/Rörelse/Lek 

 

Figur 34. Målpunkter i kategorin Torg/Centrum/Service 
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Figur 35. Målpunkter i kategorin Blå-gröna målpunkter 

 

Figur 36. Målpunkter i kategorin Kollektivtrafik (2020) 
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Figur 37. Målpunkter i kategorin Kollektivtrafik (2050) 
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Bilaga 2 – Underlag areaberäkningar 

Preliminära areaberäkningar för exploateringen i Sundbybergs nya stadskärna 

visas i Figur 38 nedan. 

 

Figur 38. Preliminära BTA-beräkningar. Källa: Sundbybergs stad 

 

Kvarteret Kabeln tillkommer utöver exploateringen presenterad ovan. Kvarterets 

gränser utgörs av Löfströms allé, Spinnerigatan och Vasagatan. Sundbybergs 

stads uppskattning av antal lägenheter i kvarteret Kabeln presenteras i Tabell 5. 

Lägenheterna i kvarteret Kabeln uppgår till 33 500 BTA, vilket beräknats med 

tumregeln 100 kvm BTA/lägenhet. 

Tabell 5. Antal lägenheter i kvarteret Kabeln. Källa: Sundbybergs stad 

Kvarter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Totalt 

1 ”Alpha” 
och  
2 ”Tråden” 
(närmaste till 
Esplanaden) 

21 63 61 56 4 205 

3 ”Blåslam-
pan” 
(närmaste till 
Maraboup-
arken) 

38 32 46 14 0 130 
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Bilaga 3 – Matriser 

Matriserna visar antal tillkommande gång- respektive cykelresor under ett vardagsdygn mellan exploateringsområdena (se Figur 24 för placering) 

och utvalda målpunkter/kluster av målpunkter (se Figur 26). Matriserna är framtagna med hjälp trafikalstringsberäkningar och antaganden om 

resors fördelning, vilket beskrivits i rapporten. 

 

 

Målpunkter

Kollektivtrafik Arbetsplatser Inköp/service Fritid Övriga målpunkter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 786 2 358 236 196 354 0 93 185 185 0 0 0 152 152 0 0 139 139 139 28 111 0 0 313 313 313

2 329 988 99 82 82 66 34 69 69 0 0 0 56 56 0 0 52 52 52 10 41 0 0 152 152 152

3 331 4 968 397 132 0 795 32 64 64 0 0 0 53 53 0 0 48 48 48 10 38 0 0 1 117 1 117 1 117

4 50 752 60 80 20 40 40 81 81 0 0 0 66 66 0 0 61 61 61 12 48 0 0 0 0 0

5 105 1 577 126 168 42 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 403 403

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 752 752O
m

rå
d

e

Målpunkter

Kollektivtrafik Arbetsplatser Inköp/service Fritid Övriga målpunkter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 0 0 0 0 0 0 40 0 40 80 161 80 53 53 79 79 24 121 121 24 97 48 48 272 272 272

2 0 0 0 0 0 0 15 0 15 30 60 30 20 20 29 29 9 45 45 9 36 18 18 132 132 132

3 0 0 0 0 0 0 14 0 14 28 56 28 18 18 27 27 8 42 42 8 33 17 17 971 971 971

4 0 0 0 0 0 0 18 0 18 35 70 35 23 23 35 35 11 53 53 11 42 21 21 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 350

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 654 654O
m

rå
d

e


