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Sammanfattning 

Målet med Sundbybergs nya stadskärna är att sammanlänka staden och skapa höga urbana 
kvaliteter. Detta möjliggörs i samband med nergrävningen av Mälarbanan. I en tät 
stadskärna är konkurrens om ytor stor, vilket ställer höga krav på flexibla rum och 
samnyttjande av de gemensamma ytorna. Klimatutmaningarna och behovet av minskade 
bullernivåer och förbättrad luftkvalitet är andra aspekter som det behöver tas hänsyn till. 
Genom att styra mot en hållbar mobilitet i den nya stadskärnan kan behoven bättre 
tillgodoses. Med utgångspunkt i stadens mobilitetsprogram preciseras en ambitiös målbild 
för hållbart resande i den nya stadskärnan. Målet för det framtida resandet i stadskärnan år 
2040 är att 90 procent av invånarnas resor i vardagen är med hållbara färdmedel och max 
tio procent sker med bil.   

För att staden framgångsrikt ska kunna styra utvecklingen över lång tid krävs konkreta 
målsättningar och tydliga riktlinjer i den fortsatta processen. Tre strategiska nivåer har 
arbetats fram där konkreta mål för byggnaden, kvarteret och stadskärnan formulerats. 
Dessa omfattar såväl ny som befintlig bebyggelse.    

 Genom indelningen kan vi: 

 Konkretisera vad som behöver ske inom de relevanta fokusområdena för att kunna
nå det övergripande målet för stadskärnan.

 Peka ut ansvar, rådighet och incitament för aktörer att bidra till målen.
 Identifiera möjligheter och utmaningar i vidare arbete.
 Ringa in hur vi kan följa utvecklingen mot målen.

Åtgärder och insatser för att hantera mobilitetsfrågor i den framtida stadskärnan har 
definierats i fem temaområden; mobilitetstjänster, gång och cykel, kollektivtrafik, 
nyttotrafik, samt parkering och angöring. Tillsammans med de strategiska nivåerna bildar 
temaområdena en matris med konkretisering av mål för varje tema på respektive nivå. 
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Mobilitetstjänster Gång och cykel Kollektivtrafik Nyttotrafik Parkering 
och angöring

Byggnaden 
Ny

Ny bebyggelse uppfyller mobilitetsåtgärder 
enligt rådande styrande dokuments högsta 
nivå (år 2022 är styrande dokument 
Mobilitetsnorm för Sundbyberg stad). 

100% av bebyggelsen erbjuder 
mobilitetslösningar inom, eller i direkt 
anslutning till, byggnaden. 

Ej specificerad målsättning. Boende och verksamma har max 300 meter 
till kollektivtrafikhållplats för lokaltrafik.

Boende och verksamma har max 700 meter 
till kapacitetsstark kollektivtrafik.

100% av fastigheterna ansluts till central 
sopsug eller liknande system. 

Alla verksamheter ansluts till ett 
samlastningsinitiativ.     

Det finns max 0,2-0,3 bilparkeringsplatser/lgh 
inkl. besöksparkering. 

Bilparkeringstalet för verksamheter är få eller 
inga.

Sundbybergs stad verkar för att byggaktörer 
exploaterar med p-tal 0.

Byggnaden 
Befintlig

Vid till- och ombyggnad erbjuds 
mobilitetslösningar på ambitiös nivå.

Sundbybergs stad verkar för att boende och 
verksamma får tillgång till nya 
mobilitetstjänster som etableras vid 
nyexploatering.

MM-insatser genomförs årligen för boende
och verksamma för att öka det hållbara
resandet.

Sundbybergs stad initierar samverkan för att 
utöka och höja kvaliteten på cykelparkering i 
befintliga fastigheter. 

Boende och verksamma har max 300 meter 
till kollektivtrafikhållplats för lokaltrafik.

Boende och verksamma har max 700 meter 
till kapacitetsstark kollektivtrafik.

Ej specificerad målsättning. Sundbybergs stad initierar samverkan med 
Förvaltaren för att se över och effektivisera 
nyttjande av parkeringsplatser. 

Sundbybergs stad effektiviserar parkering på 
egen mark genom reglering.

Samnyttjande skapas av befintliga p-platser 
genom samverkan med fastighetsägare/stora 
arbetsplatser.

Kvarteret 
Ny

Cykelpool och cykeltvätt finns tillgängligt för 
boende inom kvarteret.

Bilpool finns tillgängligt inom max 300 m för 
boende och verksamma.

Cykelparkering finns på allmän plats och vid 
viktiga målpunkter. 

Förutsättningar skapas för flexibla ytor för 
cykelparkering och mikromobilitet på allmän 
plats.

Ej specificerad målsättning. Leveransbox eller leveransrum finns 
tillgängligt för boende inom cirka 100 meters 
gångavstånd.

Staden verkar för marknadsmässig 
prissättning av parkeringsplatser. 

Kvarteret 
Befintlig

Cykelpool och cykeltvätt finns tillgängligt för 
boende inom kvarteret.

Bilpool finns tillgängligt inom max 300 m för 
boende och verksamma.

Cykelparkering finns på allmän plats och vid 
viktiga målpunkter. 

Förutsättningar skapas för flexibla ytor för 
cykelparkering och mikromobilitet på allmän 
plats.

Ej specificerad målsättning. Utlämningsställe finns tillgängligt för boende 
inom 500 meters gångavstånd.

Staden verkar för marknadsmässig 
prissättning av parkeringsplatser.

Stadskärnan

Co-working space möjliggörs i området.

Lånecykelsystem implementeras. 

Ett sammanhängande nät av 
mobilitetstjänster skapas och ger god 
tillgänglighet för boende och verksamma -
företrädelsevis i mobilitethusen.

Returen (hämta/lämna saker, laga, återbruk) 
finns tillgängligt för boende i stadskärnan.

Minst 90 % av gatorna har hög stadskvalitet. 

God gånginfrastruktur i form av 
sammanhängande gångnät med tillräcklig 
kapacitet är väl sammankopplat med 
närliggande gångstråk. 

Tillräcklig cykelparkering vid viktiga 
målpunkter.

Resecentrum bildas och utvecklas till en 
mobilitetshubb med lämpliga funktioner.

Resecentrum ger möjlighet till att enkelt och 
säkert byta mellan färdmedel vid 
bytespunkten. 

100% av nyttotrafiken i SNS är fossilfri.

Verka för etablering av en 
samlastningscentral för godshantering till 
stadskärnan.

Verka för privata initiativ till samordning för 
citylogistik. 

Mobilitetshus placeras i strategiska lägen. 

Mobilitetshus lokaliseras så att 50% av 
befintligt bestånd har gångavstånd (500 
meter) till utbud.

Inga nya gatuparkeringsplatser anläggs på 
allmän plats.
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1. Inledning

Sundbybergs centrala delar kommer  att utvecklas till en sammanlänkad 
stadskärna med höga urbana kvaliteter, i samband med nergrävningen av 
järnvägen. I en tät stadskärna är konkurrens om ytor stor, vilket ställer höga 
krav på flexibla rum och samnyttjande av de gemensamma ytorna. Klimat-
utmaningarna och behovet av minskade bullernivåer och förbättrad luftkvalitet 
är andra aspekter som det behöver tas hänsyn till. Genom att styra mot en 
hållbar mobilitet i den nya stadskärnan kan behoven bättre tillgodoses. För 
detta ändamål har en strategi med mål och riktlinjer för mobiliteten i den nya 
stadskärnan tagits fram. Arbetet utgår från en stadsmiljö där ”allt finns runt 
hörnet”. 

1.1. Bakomliggande skäl och syfte 

I samband med nergrävningen av Mälarbanan frigörs mark på tunneltaket som möjliggör 
en sammanlänkad stadskärna. Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna beskriver 
målen och intentionerna med stadsutvecklingsprojektet. Staden har övergripande mål och 
strategier för mobilitet som beskrivs i Sundbybergs mobilitetsprogram. 
Mobilitetsprogrammet visar på att strategier och åtgärder inom både infrastruktur och 
beteendepåverkan behöver kombineras för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling.  

Sundbybergs centrala delar har alla möjligheter att utvecklas till en sammanlänkad 
stadskärna med höga urbana kvaliteter. Beslutade styrdokument, såsom mobilitets-
programmet och planprogrammet, ger en övergripande riktning för hur stadskärnan ska 
utvecklas. För att säkra hög måluppfyllelse behöver inriktningarna brytas ned och 
översättas i konkreta mål. Genom att ta ett helhetsgrepp som inkluderar mobilitet i hela den 
nya stadskärnan ökar chanserna att styra mot mål om en framtida färdmedelsfördelning 
som ger förutsättningar för både hållbar och attraktiv stadsmiljö samt en god folkhälsa.  

Genom att definiera mål och riktlinjer för mobilitet i den nya stadskärnan kan ansvar, 
rådighet och incitament för berörda aktörer definieras. Tanken är att olika aktörer ska 
kunna mötas i en gemensam strävan mot den övergripande målsättningen om att nå en hög 
andel hållbara färdmedel år 2040.  Syftet med arbetet är att, genom målstyrning, 
konkretisera förutsättningarna för hur hållbar mobilitet kan bli norm i den nya stadskärnan. 

1.2. Avgränsning 

Området som benämns är geografiskt avgränsat till centrala Sundbyberg, Hästhagen och 
Lilla Alby. Det innefattar ett större område än Planprogram för Sundbybergs nya 
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stadskärna. Detta beror på att omställningen till hållbar mobilitet även behöver omfatta den 
nuvarande stadskärnan.  

Figur 1-1 Geografisk avgränsning för mål och riktlinjer för hållbar mobilitet i stadskärnan. 

1.3. Upplägg för arbete och rapport 

Rapporten vänder sig till aktörer som medverkar i utvecklingen av den nya stadskärnan, 
för att stödja i arbetet med hållbar mobilitet.   

Arbetet har genomförts i samverkan mellan tjänstepersoner på staden som arbetar inom 
planprocessen eller med mobilitetsfrågor. En workshop med tjänstepersoner och konsulter 
som är delaktiga i utvecklingen av den nya stadskärnan har även genomförts inledningsvis.  

Rapporten är indelad i sex kapitel med följande inriktning: 

 Kapitel 2: beskriver utgångspunkter och förutsättningar i styrande dokument som
ligger till grund för målsättningen med mobilitetsarbetet i den nya stadskärnan.

 Kapitel 3: beskriver de förutsättningar som idag gäller avseende tillgänglighet och
mobilitet i centrala Sundbyberg.

 Kapitel 4: beskriver det övergripande målet och ansats för mobilitetsarbetet. I detta
avsnitt kommer också strategimatrisen och dess bakomliggande grunder förklaras
närmare.

 Kapitel 5: innehåller de konkreta målsättningar som har formulerats som gemensamma
utgångspunkter att arbeta mot avseende mobilitetsfrågor.

 Kapitel 6: behandlar ansvarsfördelning och utgångspunkter för ett genomförande i det
fortsatta arbetet.
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2. Utgångspunkter i stadens mål och policys  

I detta kapitel beskrivs de övergripande mål och policys som ligger till grund 
för mobilitetsarbetet i den nya stadskärnan. 

2.1 Övergripande mål kopplat till mobilitet 

Arbetet med att ta fram mål och riktlinjer för hållbar mobilitet i den nya stadskärnan år 
2040 gör ett avstamp i övergripande mål- och policydokument. Viktiga övergripande 
utgångspunkter i stadens arbete är de nationella miljömålen där begränsad klimatpåverkan, 
frisk luft och god bebyggd miljö är starkt kopplat till hållbar mobilitet.  

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050) framgår att Sundbyberg 
stad är en del av den centrala regionkärnan i vilken en utveckling bör främjas som innebär 
satsningar på innovativa och täta miljöer, där den höga tillgängligheten i 
kollektivtrafiksystemet värnas. I denna plan fastställs också att bebyggelsemiljöerna ska 
vara energieffektiva samt att bebyggelsestrukturen ska vara yteffektiv och väl anpassad till 
kollektivtrafiken. Stadslandskapet ska innehålla fler täta, attraktiva och promenadvänliga 
stadsmiljöer och det ska finnas ett varierat bostadsunderlag. 

Stadens vision, Sundbyberg växer med dig! och de tre kärnvärdena; Levande, Nytänkande 
och Tillsammans är en önskan om hur Sundbyberg ska vara i framtiden. I översiktsplanen 
år 2030 framgår att Sundbyberg beräknas växa till närmare 80 000 invånare till år 2030. 
Det innebära stora planeringsutmaningar. I översiktsplanen presenteras fem målbilder med 
tillhörande strategier för Sundbybergs stadsutveckling som syftar till att vägleda den 
kommande planeringen. De fem målbilderna är; En sammanhållen stad, Plats för alla, 
Grönska och vatten av god kvalitet, Levande stadsrum och Den smarta staden.  

Kopplat till mobilitet har Sundbybergs stad en policy för hållbart resande. Policyn 
beskriver att Sundbyberg ska vara en hållbar stad med hållbart resande, där behov av bil 
och transporter ska minska. Mobilitetsprogrammet är det styrande dokumentet, som 
definierar strategier för att ge förutsättningar för god mobilitet och ett ökat hållbart resande 
i staden. Sundbyberg stad ska arbeta med en målstyrd planering där den önskvärda 
framtida utvecklingen avgör vilka alternativ och åtgärder som övervägs. Stadens 
strategiska inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor till fots, med cykel och 
kollektivtrafik. För att uppnå stadens mål fastslås bland annat att: 

 Staden ska vara funktionsblandad och bebyggelsen ska lokaliseras i områden med god 
tillgång till kollektivtrafik. 

 En strategisk och framsynt dialog ska föras med externa aktörer om framtida 
utveckling av bebyggelse och trafiksystem i Sundbyberg. 
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 Staden ska föra dialog med exploatörer för att uppmuntra till att mobilitetsåtgärder
som bidrar till hållbart resande genomförs.

 Staden ska verka för tillgång till bil i stället för ägande av bil.
 Staden ska arbeta med en flexibel mobilitetsnorm för bilparkering vid nybyggnation av

flerbostadshus och verksamheter.
 För att flexibla parkeringstal för bil ska gälla krävs att mobilitetsåtgärder genomförs.
 Staden ska våga prova innovativa metoder.

Figur 2-1 Mål och strategier för mobiliteten i Sundbybergs stad. 

I linje med mobilitetsprogrammet och policy för hållbart resande har staden tagit fram en 
mobilitetsnorm som hanterar flexibla parkeringstal för cykel och bil. Fokus ligger på hur 
fastigheterna kan erbjuda mobilitet. 

2.1. Mål för stadskärnan 

Ett planprogram har upprättats för Sundbybergs nya stadskärna enligt den förra 
Översiktsplanens intentioner (ÖP 2013). Målbilden för stadsutvecklingsprojektet 
Sundbyberg nya stadskärna som formulerats utifrån stadens övergripande vision är: 

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

 

Figur 2.2  Bild över geografisk avgränsning för Planprogrammet för nya stadskärnan.  



Trivector 

 

10:39 

3. Möjligheter för hållbar mobilitet i den nya 
stadskärnan  

Kapitlet beskriver dagens förutsättningar för tillgänglighet och hållbar 
mobilitet i centrala Sundbyberg.  

3.1. Målpunkter och upptagning 

I Sundbybergs stadskärna finns det idag väldigt god tillgång till flera olika typer av 
målpunkter såsom skolor, handel och hållplatser för kollektivtrafik. I Figur 3-1 nedan visas 
lokalisering av målpunkterna på en övergripande nivå.  

 
Figur 3-1  Målpunkter i centrala Sundbyberg. Källa: Gång- och cykelanalys Sundbyberg (2020). 

En del målpunkter har större betydelse för den övergripande tillgängligheten än andra. I 
Sundbybergs stadskärna har sex målpunkter valts ut som extra viktiga för minskat behov 
av att äga egen bil i området. Dessa har studerats närmare för att undersöka 
upptagningsområde för respektive målpunkt. De målpunkter som undersöks närmare är 
förskolor, grundskolor, livsmedelsbutiker, restauranger, idrotts- och fritidsanläggningar 
samt hållplatser för kollektivtrafik.  
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I Figur 3-2 – Figur 3-5 visas upptagningsområde för respektive målpunktstyp 
(kollektivtrafik visas i eget avsnitt nedan). Runt varje målpunkt finns en buffertzon på 300 
meter eller 700 meter, beroende hur avgörande ett nära avstånd till målpunkten bedöms 
vara. Avstånden motsvarar ett faktiskt gångavstånd på cirka 500 respektive 900 meter. 
Kartorna visar även var flest invånare bor genom de blå rutorna. Analysen visar att boende 
och verksamma i hela stadskärnan har god tillgänglighet till de viktigaste målpunkterna.  

 
Figur 3-2  Förskolor i centrala Sundbyberg. 
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Figur 3-3  Grundskolor i centrala Sundbyberg. 

 
Figur 3-4  Livsmedelsbutiker i centrala Sundbyberg. 
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Figur 3-5  Idrotts- och fritidsanläggningar i centrala Sundbyberg. 

3.2. Kollektivtrafik  

Centrala Sundbyberg har god tillgång till kollektivtrafik och vid Sundbybergs centrum 
finns tunnelbanans blå linje, pendeltåg, regionaltåg, tvärbanan och ett flertal busslinjer. 
Hela stadskärnan har en busshållplats inom 300 meter (fågelavstånd) och i stort sett har 
alla områden kapacitetsstark kollektivtrafik inom 700 meter (fågelavstånd), se Figur 3-6 
och Figur 3-7. 

Nedan listas avstånd och turtäthet för olika kollektiva färdmedel under maxtimmen:  

 Tunnelbana: 13 minuter till Centralen, 7 minuters turtäthet 
 Pendeltåg: 8 minuter till Centralen, 7-8 minuters turtäthet  
 Tvärbana: 13 minuter till Alvik, 7 minuters turtäthet  
 Busstrafik: ett flertal lokala linjer, t ex mot Rissne, Solna centrum, Brommaplan, 

Hallonbergen och Karolinska sjukhuset, cirka 15 minuters turtäthet  
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Figur 3-6  Busshållplatser i centrala Sundbyberg. 

 
Figur 3-7  Hållplatser för kapacitetsstark kollektivtrafik i centrala Sundbyberg. 
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3.3. Resvanor och bilinnehav 

Sundbybergs stad genomförde en resvaneundersökning 2019 och resultatet visar att 25 
procent av alla boendes resor i centrala Sundbyberg görs med bil, oavsett ärende. Andelen 
gångresor i centrala Sundbyberg är något fler än totalt sett i staden medan andelen 
kollektivtrafikresor är lägre. Bilinnehavet bland boende i centrala Sundbyberg är cirka 38 
procent. 1 Beroende på del av stadskärnan är bilinnehavet mellan cirka 33 procent och 50 
procent. Värt att notera är att det i centrala Sundbyberg finns flera villaområden som kan 
vara en bidragande orsak till de högre siffrorna i spannet. Detta kan jämföras med 
bilinnehavet för hela Sundbybergs stad som är 42 procent. Det finns dock stora variationer 
mellan stadsdelarna. Högst bilinnehav har Duvbo med cirka 70 procent och lägst 
bilinnehav har Hallonbergen där bilinnehavet är cirka 20 procent. Enligt Regions 
Stockholms resvaneundersökning från 2019 har 68 procent tillgång till egen eller leasad 
bil, vilket kan jämföras med 74 procent för hela regionen och 86 procent i kommunerna i 
inre förort, se Figur 3-8. 

Figur 3-8 Tillgång till bil i Region Stockholm. Källa: RVU Region Stockholm 2019. 

3.4. Cykelresor 

Det finns väldigt goda förutsättningar för cykelpendling både till och från Sundbyberg 
idag, med målpunkter som Solna centrum, Karolinska och Brommaplan inom cirka 10 
minuters cykelavstånd och Odenplan och Kungsholmen inom 20 minuters cykelavstånd, se 
fler målpunkter i Figur 3-9.  

1 SCB BILPAK 2020 
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Figur 3-9  Avstånd med cykel från Sundbyberg till olika målpunkter. Källa: Trafikutredning för 

Sundbybergs nya stadskärna (2019) 

3.5. Parkering och angöring 

I Sundbybergs stadskärna finns det både privata parkeringsplatser och kommunal 
gatuparkering idag. Totalt rör det sig om ungefär 3900 privata parkeringsplatser varav 
cirka hälften är markparkering och hälften är garageplatser2, se tabell 3-1 nedan. Totalt 
finns det cirka 2200 parkeringsplatser som är allmän gatuparkering. En del 
parkeringsplatser kommer att omvandlas i och med utvecklingen av stadskärnan.  

Tabell 3-1 Översikt av parkeringsplatser i centrala Sundbyberg idag. Källa: Inventering av 
gatuparkering (2021) och Enkätundersökning till fastighetsägare (2017). 

Typ av parkering Antal p-platser Beläggningsgrad 

Gatuparkering, allmän platsmark ca 2 100 – 2 200 80 – 90 % 

Garageplatser, kvartersmark ca 1 800 – 1 900 >90 % 

Markparkering, kvartersmark ca 2 000 >90 % 

Totalt ca 5 900 – 6 100 ca 90 % 

  

 
2 Insamlade data genom enkät till fastighetsägare 2017. Antalet platser är i underkant då det var flera fastighetsägare som 
inte besvarade enkäten.  
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3.6. Nyttotrafik och biltrafik 

Hösten 2021 genomfördes en inventering av nyttotrafiken i de centrala delarna av 
Sundbyberg som visade att 8–12 procent av all biltrafik är nyttotrafik, vilket är något lägre 
än Trafikverkets schablonsiffror på 15 procent. En stor andel av fordonen var mindre 
vans/skåpbilar och taxi/färdtjänst, totalt 72 procent av all nyttotrafik (40 procent respektive 
32 procent).  

I Figur 3-10 visas trafikflöden för biltrafik klockan 8–9 under en vardag. Högst flöden har 
Järnvägsgatan som på den västra delen av sträckan har ett flöde på cirka 850 bilar i östlig 
riktning. Därefter har Landsvägen, Tulegatan och Löfströms Allé högst flöden på cirka 
400–500 bilar under maxtimmen i en riktning.  

 
Figur 3-10   Bilflöden för ett vardagsdygn kl. 8-9. Siffrorna representerar flöden år 2017/2018.  

3.7 Slutsatser av nuläget  

Analysen visar att hela stadskärnan har god tillgänglighet till viktiga målpunkter idag och 
att boende och verksamma har goda förutsättningar att välja hållbara färdmedel och klara 
ett vardagsliv utan behov av egen bil. Kollektivtrafiktillgängligheten är väldigt god i alla 
områden utom i de västra delarna av stadskärnan som får ett gångavstånd på 800-1100 
meter till kapacitetsstark kollektivtrafik. Det blir därmed extra viktigt att skapa goda 
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förutsättningar för andra hållbara färdmedel och kombinationsresor i fortsatt planarbete. 
Därutöver är det även viktigt att ha tillgängligheten till förskolor, grundskolor och 
livsmedelsbutiker i åtanke under detaljplaneprocessen.  

Dagens parkeringsbeläggning ligger inom ett spann som är acceptabelt på 80–90 procent. I 
samband med stadsutvecklingen kommer dock flera parkeringsplatser tas bort. För en 
hållbar parkeringssituation med minskat utbud finns ett behov av att kontinuerligt arbeta 
med beteendepåverkande åtgärder och justering av parkeringsavgifter. Detta är särskilt 
viktigt i och med att de förändrade förutsättningarna skapar goda möjligheter till 
beteendeförändringar. Idag består en större del av nyttotrafiken av vans/skåpbilar och 
taxi/färdtjänst, där vans/skåpbilar står för cirka 40 procent av all nyttotrafik i de centrala 
delarna. Detta innebär en stor potential för samnyttjande av varuleveranser i området.  
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Hållbar mobilitet är norm i den nya stadskärnan. Det innebär att aktiva och delade 
färdmedel prioriteras i stadens policys och i gaturummet. Utbuden görs tillgängliga i 
byggnaden, kvarteret och i stadskärnan. 

4 En målmatris för styrning mot hållbar 
mobilitet  

Här presenteras målsättningarna för hållbar mobilitet i stadskärnan och det 
rådande kunskapsläge som motiverar dessa. De konkreta mål som återfinns i 
målmatrisen syftar till att skapa en struktur för ansvarsfördelning och en 
gemensam plattform för styrning mot hållbar mobilitet.  

4.1 Övergripande mobilitetsmål för den nya stadskärnan 

Stadens policy för hållbart resande och mobilitetsprogrammet visar på en tydlig inriktning 
mot att öka hållbart resande och minska behovet av bil och transporter. Målsättningen att 
80 procent av resorna ska ske med hållbara färdmedel till år 2030 gäller för hela staden. 
Även om hela Sundbyberg har god tillgänglighet till viktiga målpunkter och 
kollektivtrafik, har centrala Sundbyberg särskilt god tillgänglighet och bör därför ha en 
ännu högre ambition. Enligt planprogrammet för den nya stadskärnan är utgångspunkten i 
linje med detta. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer ska prioriteras i frågor 
som gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet. Det går också i linje med att skapa 
goda stadsmiljöer med minskade bullernivåer, förbättrad luftkvalitet samt att förbättra 
folkhälsan när aktiva färdmedel väljs. I och med detta  är ansatsen för den nya stadskärnan 
att 90 procent av färdmedlen som används av de boende är hållbara, med max tio procents 
bilanvändning. För arbetet med att förverkliga hållbar mobilitet i den framtida stadskärnan 
formuleras en utgångspunkt som gör hållbar mobilitet till norm: 
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Figur 4-1  Mål för färdmedelsfördelning 2040 i centrala Sundbyberg. 

4.2 Rumsliga nivåer för målen  

I människors vardag spelar tillgängligheten till olika målpunkter olika roll. Dels handlar 
det om aktiviteter eller service som behöver ligga nära såsom förskola och livsmedelsbutik, 
dels sådant som människor önskar ha ett varierat utbud av, såsom arbetsplatser och 
gymnasieutbildning, vilka således skapar ett större rörelsemönster. 3 Att definiera nivåer av 
rumslig organisering för tillgång till service, tjänster och aktiviteter samt tillgång till olika 
färdmedel och tjänster kan underlätta planprocessen. Indelningen hjälper till i 
ansvarsfördelning för olika insatser och åtgärder mellan parter på ett tydligt vis och skapar 
förutsättningar för en ökad styrning mot hållbar mobilitet.  

För mål och riktlinjer för stadskärnan har stadskärnan delats in i tre rumsliga nivåer där 
varje nivå innefattar olika typer av mobilitet som bidrar till att möjliggöra ett vardagsliv 
utan egenägd bil – dessa är Byggnaden, Kvarteret och Stadskärnan. Nivåerna omfattar 
såväl ny som befintlig bebyggelse.    

 

 
3 Gil Sola et. al., Att förstå och undersöka hållbar tillgänglighet, (2019) 
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4.2.1 Byggnaden – Hållbar mobilitet närmast  

Byggnaden är den fysiska enhet som boende och verksamma har sin hemvist i. I 
byggnaden skapas bland annat förutsättningar för smidiga resor med gång och cykel. I 
trappuppgången eller i direkt anslutning till byggnaden för boende och verksamma ska det 
finnas tillgång till mobilitet som förenklar ett liv utan egenägd bil och nära tillgång till 
varor och tjänster. För boende handlar det främst om att minska bilinnehavet och för 
verksamma handlar det om att öka hållbara resor och transporter. Exempel på åtgärder i 
byggnaden kan vara mycket god cykelparkering, tillgång till cykelpool och cykelservice.  

 
Figur 4-2  Exempel på åtgärder för nivå Byggnaden. Bilden är en principskiss. Bakgrundskarta från 

Lantmäteriet, bearbetad av Trivector. 
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4.2.2 Kvarteret – Allt runt hörnet  

Kvarteret är en grupp av byggnader som inom kort gångavstånd för boende och besökare 
kan erbjuda service och tjänster som är tillgängliga för fler (än bara i byggnaden). Inom 
kvarteret har boende, besökare och verksamma gångavstånd till ett utbud som förenklar 
vardagen och de hållbara färdmedelsvalen och transportsätten. Kvarteret utgör boende och 
verksammas gemensamma rum där en levande, trygg och sammanlänkad stad är viktig. 
Kvarteret kan till exempel ha mindre mobilitetshubbar med bilpool och lånecyklar samt 
publik cykelparkering. Det finns även ytor för leveransmöjligheter och återvinning. 

 
Figur 4-3  Exempel på åtgärder och fördelning av dessa för nivå Kvarteret. Bilden är en principskiss 

för att visa på ungefärlig storlek av ett kvarter. Bakgrundskarta från Lantmäteriet, bearbetad 
av Trivector. 

4.2.3 Stadskärnan – Länken till omvärlden  

Stadskärnan är hela den fysiska strukturen och utbudet av tjänster och service i ett 
geografiskt område (som är större än byggnaden och kvarteret). Den omfattar även 
transportsystemet och kopplingarna till omgivande områden.  

Den nya stadskärnan erbjuder attraktiva miljöer och ett mycket gott utbud av service som 
inbjuder till ett hållbart vardagsliv. Inom 15 minuter nås allt den hållbara staden kan 
erbjuda till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Det finns mobilitetshus som erbjuder olika 
mobilitetstjänster beroende på aktivitet. Även andra tjänster som co-working spaces, 
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återbruksrum samt faciliteter som hyrcykelsystem och cykelverkstad kan med fördel 
samordnas i mobilitetshusen för att minska behovet av att resa.  

 
Figur 4-4  Förslag på ungefärlig placering av Mobilitetshus för nivå Stadskärnan. Röda M avser 

önskad lokalisering i befintlig byggnad. Svart M avser ny bebyggelse. En buffertzon på cirka 
300 meter kring varje hus visar på vilka områden som får god tillgång till mobilitetshusen. 
Bakgrundskarta från Lantmäteriet, bearbetad av Trivector. 

4.3 Kategorisering av mobilitet 

För att nå de ambitiösa övergripande målen för hållbar mobilitet i den framtida stadskärnan 
har fem kategorier definierats där arbete behöver ske; Mobilitetstjänster, Gång och cykel, 
Kollektivtrafik, Nyttotrafik, samt Parkering och angöring. Dessa kategorier genomskär de 
rumsliga nivåerna och preciserar åtgärder och insatser som krävs. 

 

Följande avsnitt syftar till att presentera de kunskapsbaserade utgångspunkter som finns 
gällande styrning mot en hållbar mobilitet för respektive kategori och som ligger till grund 
för de konkreta mål som beskrivs nedan. 
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4.3.1 Mobilitetstjänster  

För Sundbybergs nya stadskärna ska mobilitetstjänster erbjudas till såväl nya som 
befintliga invånare och verksamma i området. För nya byggnader finns rådighet att införa 
mobilitetsåtgärder inom detaljplaneprocessen. Nyttjandegraden av tjänsterna kan dock öka 
om även befintliga invånare och verksamma erbjuds tillgång till delningstjänster, vilket 
enklast görs genom öppna, delade lösningar som samlas i till exempel mobilitetshus. I och 
med de förändringar av stadskärnan som kommer att ske med än bättre serviceutbud och 
tillgänglighet, samtidigt som parkeringsytor försvinner, ökar även incitamentet för 
befintliga invånare och verksamma att använda delade tjänster. Det måste dock förstärkas 
genom andra åtgärder såsom beteendepåverkande åtgärder. 

Följande kan påverka framgångsfaktorerna i att erbjuda mobilitetstjänster vid boendet4: 

Marknadsmässig prissättning och begränsad tillgång till parkering för bil 

En begränsad tillgång till parkeringsplatser för bilar och marknadsmässig prissättning av 
parkering ökar sannolikheten för att mobilitetsåtgärderna får avsedd effekt. 

Studier av bostadsområden med låga parkeringstal visar att de boende minskar sitt 
bilinnehav och ersätter en del resor med mobilitetstjänster. Övergången går gradvis och 
olika fort hos de boende där en del anpassar sig snabbt och andra behöver mer tid för att 
pröva om de erbjudanden som finns att tillgå verkligen matchar mobilitetsbehoven. 
Slutsatsen är att fastighetsägare behöver tid och uthållighet för att uppnå den fulla 
potentialen hos de mobilitetsåtgärder som kan erbjudas i området.  

Kombination av mobilitetstjänster som fungerar även över tid 

Mobilitetstjänster får störst effekt om de innefattar flera komplementära inslag. 
Kombinationen av mobilitetstjänster behöver erbjudas under tillräckligt lång tid om de ska 
möjliggöra en beteendeförändring hos en större grupp boende. 

Det finns några livshändelser då det är mer sannolikt att boende ändrar sina resebeteenden 
Det gäller exempelvis vid flytt, när en boende överväger att skaffa bil och när boende 
överväger att sälja eller skrota en egenägd bil. För att fånga upp dessa händelser hos en 

 
4 Guide för mobilitetstjänster vid boendet - Råd till kommuner och fastighetsägare om att utveckla 
mobilitetsåtgärder i bostadsområden (IVL 2021) 
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större andel boende behöver mobilitetstjänster drivas och marknadsföras kontinuerligt 
under lång tid.5  

Utbudet av mobilitetstjänster kan med fördel samordnas i öppna anläggning för att öka 
synligheten, tillgången till och nyttjandegraden av dessa tjänster. För att bibehålla 
attraktivitet i mobilitetstjänsterna är det dock samtidigt viktigt att gångavstånden för 
användarna inte blir för långa. För vissa typer av tjänster är det mer fördelaktigt att ha dem 
så nära bostaden som möjligt.  

Parkering för bilpool 

Många kommuner upplever att det vore bra att kunna upplåta bilpool på mark som är 
planlagd som allmän plats, men det råder oenighet om det är lagenligt. Boverket anser att 
en mer genomförbar åtgärd för att främja denna typ av tjänst är att upplåta särskilda 
parkeringsplatser i parkeringshus eller på kommunalt ägda parkeringsytor, som ligger inom 
kvartersmark. För bilpool finns det möjlighet att upplåta mark till bilpoolsplatser på 
kommunal mark om den är planlagd som kvartersmark med exempelvis användningen 
parkering. Linköpings kommun har i en detaljplan för del av Vallastaden möjliggjort att 
kunna anlägga bilpoolsplatser på kvartersmark i anslutning till gatumark. Kommunen 
upplever detta som en bra lösning, men det innebär samtidigt att användningen av 
gatumarken är låst om till exempel utformningen av gatan skulle behöva ändras i 
framtiden. För att kunna använda detta tillvägagångssätt i befintliga områden, krävs 
troligtvis en detaljplaneändring.6 

Mobilitetshus 

I den nya stadskärnan föreslås tre mobilitetshus, som inrymmer bilparkering för området, 
men som även innehåller lämpliga mobilitetstjänster för att underlätta för hållbar mobilitet. 
Tjänster som bilpool, co-working spaces, olika typer av leveranstjänster, återbruksrum, 
delning av verktyg/utrustning placeras med fördel i mobilitetshus. Generellt passar 
cykeltjänster, såsom cykelpool, cykelparkering och olika typer av cykelservice, ofta bäst i 
anslutning till fastigheten för att komma så nära användaren som möjligt. Som 
komplement till mobilitetshusen kan fristående eller fastighetsintegrerade mobilitetshubbar 
med tjänster etableras för att åstadkomma ett nät med ett väl anpassat mobilitetsutbud för 
hela stadskärnan. Se förslag på möjlig lokalisering av mobilitetshus i Figur 4-4 ovan. 

 
5 Envall P., Johansson F. (2020). Kommuners krav på parkering och mobilitet i nybyggda 
lägenheter – en översikt. Trafikutredningsbyrån Rapport 2020-08-05. (Johansson, Henriksson och 
Envall 2019). 
6 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/parkering_hallbarhet/pbl/process/ (2022-
05-04) 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/parkering_hallbarhet/pbl/process/
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4.3.2 Gång och cykel  

I och med de höga ambitionerna med en levande, sammanlänkad och hållbar stad tar 
strategin avstamp i arbeten kring levande stad och ett stadsbyggande som sätter människan 
och hennes aktiviteter i första rummet. I Mäta stad lyfts ett antal mått fram för gaturummet 
som preciserar en stad med hög urban kvalitet inte minst avseende vistelseytor och att 
skapa rum för att göra aktiva transporter mer attraktiva. 7 Här behandlas gång och cykel 
samlat även om målen definierar viktiga insatser inom båda kategorier. 

Idag sker ett betydande arbete runt omkring i världen för att uppnå hållbarhetsmålen som 
betonar en omprioritering och omvandling av gator, från den ytkrävande bilen till de aktiva 
och delade transporterna, och samtidigt återskapar gatan som ett vistelserum.8 Exempel 
från städer i Europa som nu går före i arbetet med att skapa levande och hållbara städer, 
visar på minskat trafikarbete, ökat resande med aktiva färdmedel, förbättrade hälsotal och 
ökad ekonomisk aktivitet i lägen där biltrafiken har minskat.9 En viktig utgångspunkt är att 
se gatan som stadens pulsåder som kopplar samman kvarteren och möjliggör möten och 
samverkan mellan människor.  

För att skapa en god stadsmiljö är en rekommendation att gatan inte bör utgöra mer än 20–
30 procent av den totala ytan, vara lätt att korsa, ha hög korsningstäthet och vara integrerad 
i omgivningen.10 Nivåer som finns definierade utgår från Trafikverkets arbete med 
livsrumsprinciper som  Spacescape har vidareutvecklat. För att skapa attraktiva stadsrum 
ligger fokus på gågatan, gångfartsgatan och stadsgatan. Se Tabell 4-1 för detaljerad 
information. Dessa gator möjliggör den levande staden och låter gatan vara ett rum för 
möten och aktivitet. Spacescape formulerar det som att de trafikrum där bilen tillåts 
dominera bör begränsas till 10 procent av den totala mängden gata, för att goda 
stadskvaliteter ska kunna uppnås.  

 

 

 

 

 
7 Mäta stad (Spacescape 2016) 
8 Omprioritering av gaturummet – exempel från Europa (K2, 2022) 
9 Transport strategies for Net-zero systems by design (OECD, 2021) 
10 Mäta stad (Spacescape 2016) 
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Tabell 4-1  Olika typer av gator. Källa: Spacescape (2016). 

Gatutyp Definition  

Gågata 

Stråk för cyklister, fotgängare och lekande barn. På gågatan ska de 
oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfordonstrafik, som i 
princip inte bör förekomma. Utformningen måste utgå från gåendes och 
cyklisters perspektiv och hastighet, vilket innebär detaljrikedom och 
småskalighet med många möjligheter till möten mellan människor. Till 
gågator räknas i vår analys även separata gång- och cykelvägar. 

Gångfartsgata 

Stråk där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har 
möjlighet till begränsad inkörning men alltid med stor hänsyn till de 
oskyddade trafikanterna. Låg fart är en förutsättning och prioritet för 
fotgängare och cyklister gäller. Gångfartsgator kantas ofta av byggnader 
med entréer mot stråket. Stråken finns i de finaste delarna av stadens nät, till 
exempel i torgbildningar, entréområden och liknande. 

Stadsgata  

  Prioriteringsordning för olika gatutyper.  
Stråk som omfattar större 
delen av stadens gaturum. 
Kantas av byggnader med 
entréer mot stråket. Det är 
lätt för människor att röra 
sig längs och tvärs stråket. 
Bilister och oskyddade 
trafikanter samspelar. 
Biltrafikens ytor begränsas 
så långt det går med hänsyn 
till gatornas funktion.  

  

 

Cykelparkering 

Etablering av cykelparkeringsplatser kan användas som ett strategiskt verktyg. Beslut kring 
var cykelparkeringsplatserna lokaliseras och hur dessa platser utformas kan påverka 
resenärernas resebeteende i stor utsträckning. Vad som anses som goda förutsättningar och 
hög standard på cykelparkering skiljer sig något beroende på vilken användare som är i 
fokus.  

För boende och verksamma som vanligtvis parkerar i anslutning till byggnaden under 
längre tid skapas goda förutsättningar genom att anordna cykelställ i ett låst utrymme inne 
i kvarteret, i första hand lokaliserat på entréplan. Besökare däremot förutsätter faciliteter 
där det går att ställa cykeln smidig och säkert för en kortare tid under dagen eller kvällen, 
på allmän plats i nära anslutning till besöksmålet. De ställer inte lika höga krav på 
parkeringsmöjligheter i låsta utrymmen eftersom deras besöksändamål är av temporär 
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karaktär. Studier visar att det i moderna urbana stadsdelar finns en efterfrågan på denna typ 
av besöksparkering för cykel på allmän plats, även i bostadskvarter och om det inte 
tillgodoses så riskerar cyklarna att parkeras på trottoarer med lås runt en 
belysningsstolpe.11  

4.3.3 Kollektivtrafik 

Mycket god tillgång till kollektivtrafik är en förutsättning för välfungerande mobilitet i ett 
område. Sundbybergs centrum och station är en stor kollektivtrafiknod och en viktig 
knutpunkt för kollektivtrafikresandet i hela västra Stockholm. Det ställer krav på smidiga 
byten mellan de kollektiva färdmedlen, men även för byten mellan cykel och 
tunnelbana/pendeltåg/buss.  

Gångavstånd till hållplatser och stationer spelar stor roll för huruvida kollektivtrafiken 
anses vara ett attraktivt alternativ till bilen. Trafikförvaltningen har riktlinjer för lämpligt 
gångavstånd från bostaden och arbetsplatsen till hållplats för stomtrafik såväl som lokal 
kollektivtrafik12, se detaljerad lista i Tabell 4-2. Målsättningen är att skapa god 
tillgänglighet till kollektivtrafik för hela stadskärnan och att alla boende och verksamma 
ska ha kapacitetsstark kollektivtrafik inom rimligt gångavstånd.  

Tabell 4-2  Längsta gångavstånd till kommunal kollektivtrafik. Källa: RiPlan 

 Längsta verkliga gångavstånd Motsvarar fågelsavstånd 

Flerbostadshus 500 m 400 m 

Radhus 700 m 550 m 

Gruppvillabebyggelse i tätort 900 m 700 m 

Hög arbetsplatstäthet* 500 m 400 m 

Låg arbetsplatstäthet  700 m 550 m 

*Minst 1 anställd/25 kvm  

4.3.4 Nyttotrafik 

Runt om i landet pågår idag en mängd initiativ för att skapa förutsättningar för hållbar 
nyttotrafik. Det som kommuner i hög grad fokuserar på är: 

 Samordnade varuleveranser, främst till kommunala enheter 
 Godstrafikplanering som en del i den översiktliga planeringen 
 Reglering av godstransporter i tid och rum, till exempel genom geofencing. 

 
11 Gehl. Cykelparkering i nybyggeri – Best practice og Köbenhavnska erfaringer. 
12 Trafikförvaltningen, Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län (RiPlan), (2018) 
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 Samverkan med andra aktörer via godsnätverk el dyl. 
 Samverkan med den kommunala avfallshanteringen 
 FoU-projekt för bättre framtida godstransporter 
 Reglering av godstransporterna med miljözon 
 Planeringsprinciper för lastplatser; utformning och placering 
 Detaljutformning för smidigare leveranser 
 Bygglogistikcenter eller liknande i byggskede 

 
För Sundbyberg finns möjlighet använda byggskedet som en pilotfas för att testa lösningar 
och bygga kompetens kring området. Genom piloter kan strategiska platser för samlastning 
och hur det kan organiseras studeras. Frågan bör utredas i dialog med verksamheter i 
stadskärnan, SAVAB är andra viktiga aktörer. 

4.3.5 Parkering och angöring 

Tillgänglighet vad gäller såväl antal bilparkeringsplatser som var parkering lokaliseras är 
avgörande faktorer. Genom ökade gångavstånd till bilparkering ökar de hållbara 
transportslagens relativa konkurrenskraft. Att samla bilparkering i gemensamma 
anläggning ökar gångavståndet för fler och medför även möjligheten att vara flexibel över 
tid, ger bättre möjligheter till samnyttjande av parkering och en hög beläggning och 
därigenom en bättre ekonomi. Platser för rörelsehindrade behöver alltid kunna ordnas med 
god tillgänglighet inom 25 meter från entréer.  

Enligt en rapport från Fastighetsägarna 2018 – ”Framtidssäkring av fastigheter – 
framtidssäkra fastigheter i ett nytt mobilitetslandskap” har framtidens parkeringslandskap 
analyserats utifrån tre ”parallella revolutioner”: autonoma fordon, elektrifierade fordon och 
delade transporter. Rekommendationer i rapporten är bland annat att det är viktigt att 
planera för flexibilitet för hus som kommer att stå i 100 år, vilket kan göras genom att: 

 Ersätta/komplettera parkeringsplatser med mobilitetstjänster 
 Bygga parkering i externa anläggningar 
 Bygga parkeringsanläggning som kan ställas om till annan användning = ovan jord och 

med mått och bjälklag som möjliggör omställning 

4.4 Målmatrisen  

De strategiska nivåerna och temaområdena bildar tillsammans en matris där mål för 
respektive område tagits fram. Respektive mål listas även i kapitel 5. 
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Mobilitetstjänster Gång och cykel Kollektivtrafik Nyttotrafik Parkering 
och angöring

Byggnaden 
Ny

Ny bebyggelse uppfyller mobilitetsåtgärder 
enligt rådande styrande dokuments högsta 
nivå (år 2022 är styrande dokument 
Mobilitetsnorm för Sundbyberg stad). 

100% av bebyggelsen erbjuder 
mobilitetslösningar inom, eller i direkt 
anslutning till, byggnaden. 

Ej specificerad målsättning. Boende och verksamma har max 300 meter 
till kollektivtrafikhållplats för lokaltrafik.

Boende och verksamma har max 700 meter  
till kapacitetsstark kollektivtrafik.

100% av fastigheterna ansluts till central 
sopsug eller liknande system. 

Alla verksamheter ansluts till ett 
samlastningsinitiativ.                             

Det finns max 0,2-0,3 bilparkeringsplatser/lgh 
inkl. besöksparkering. 

Bilparkeringstalet för verksamheter är få eller 
inga.

Sundbybergs stad verkar för att byggaktörer 
exploaterar med p-tal 0.

Byggnaden 
Befintlig

Vid till- och ombyggnad erbjuds 
mobilitetslösningar på ambitiös nivå.

Sundbybergs stad verkar för att boende och 
verksamma får tillgång till nya 
mobilitetstjänster som etableras vid 
nyexploatering.

MM-insatser genomförs årligen för boende 
och verksamma för att öka det hållbara 
resandet. 

Sundbybergs stad initierar samverkan för att 
utöka och höja kvaliteten på cykelparkering i 
befintliga fastigheter. 

Boende och verksamma har max 300 meter 
till kollektivtrafikhållplats för lokaltrafik.

Boende och verksamma har max 700 meter 
till kapacitetsstark kollektivtrafik.

Ej specificerad målsättning. Sundbybergs stad initierar samverkan med 
Förvaltaren för att se över och effektivisera 
nyttjande av parkeringsplatser. 

Sundbybergs stad effektiviserar parkering på 
egen mark genom reglering.

Samnyttjande skapas av befintliga p-platser 
genom samverkan med fastighetsägare/stora 
arbetsplatser.

Kvarteret 
Ny

Cykelpool och cykeltvätt finns tillgängligt för 
boende inom kvarteret.

Bilpool finns tillgängligt inom max 300 m för 
boende och verksamma.

Cykelparkering finns på allmän plats och vid 
viktiga målpunkter. 

Förutsättningar skapas för flexibla ytor för 
cykelparkering och mikromobilitet på allmän 
plats.

Ej specificerad målsättning. Leveransbox eller leveransrum finns 
tillgängligt för boende inom cirka 100 meters 
gångavstånd.

Staden verkar för marknadsmässig 
prissättning av parkeringsplatser. 

Kvarteret 
Befintlig

Cykelpool och cykeltvätt finns tillgängligt för 
boende inom kvarteret.

Bilpool finns tillgängligt inom max 300 m för 
boende och verksamma.

Cykelparkering finns på allmän plats och vid 
viktiga målpunkter. 

Förutsättningar skapas för flexibla ytor för 
cykelparkering och mikromobilitet på allmän 
plats.

Ej specificerad målsättning. Utlämningsställe finns tillgängligt för boende 
inom 500 meters gångavstånd.

Staden verkar för marknadsmässig 
prissättning av parkeringsplatser.

Stadskärnan

Co-working space möjliggörs i området.

Lånecykelsystem implementeras. 

Ett sammanhängande nät av 
mobilitetstjänster skapas och ger god 
tillgänglighet för boende och verksamma -
företrädelsevis i mobilitethusen.

Returen (hämta/lämna saker, laga, återbruk) 
finns tillgängligt för boende i stadskärnan.

Minst 90 % av gatorna har hög stadskvalitet. 

God gånginfrastruktur i form av 
sammanhängande gångnät med tillräcklig 
kapacitet är väl sammankopplat med 
närliggande gångstråk. 

Tillräcklig cykelparkering vid viktiga 
målpunkter.

Resecentrum bildas och utvecklas till en 
mobilitetshubb med lämpliga funktioner.

Resecentrum ger möjlighet till att enkelt och 
säkert byta mellan färdmedel vid 
bytespunkten. 

100% av nyttotrafiken i SNS är fossilfri.

Verka för etablering av en 
samlastningscentral för godshantering till 
stadskärnan.

Verka för privata initiativ till samordning för 
citylogistik. 

Mobilitetshus placeras i strategiska lägen. 

Mobilitetshus lokaliseras så att 50% av 
befintligt bestånd har gångavstånd (500 
meter) till utbud.

Inga nya gatuparkeringsplatser anläggs på 
allmän plats.
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Mobilitetstjänster i Brf Viva 

Riksbyggen uppförde år 2018 132 
bostadsrätter i Brf Viva i Göteborg. Det 
finns inga bilparkeringsplatser för 
boende, i stället erbjuds ambitiösa 
satsningar på mobilitet. Cykelparkering 
av extra hög kvalitet, cykelpool med 
specialcyklar, leveransskåp, bilpool och 
en gemensam mobilitetstjänst som 
erbjudit tjänsterna samlat och coachat 
boende i hållbart resande. Effekterna är 
ett tydligt lägre bilinnehav än snittet i 
området och lägre färdmedelsandel för bil 
bland de boende. 

 

5 Strateginivåer med konkretiserade mål  

5.1 Mål för byggnaden 

I anslutning till byggnaden ska det finnas tillgång till mobilitet som förenklar ett 
liv utan egenägd bil och ger nära tillgång till varor och tjänster. Här 
konkretiseras målsättningar för såväl nya som befintliga byggnader. 

5.1.1 Ny bebyggelse 

Mobilitetstjänster  

 Ny bebyggelse uppfyller mobilitetsåtgärder enligt 
rådande styrande dokuments högsta nivå (år 2022 är 
styrande dokument Mobilitetsnorm för Sundbyberg 
stad).            

 100 procent av bebyggelse erbjuder mobilitetslösningar 
inom, eller i direkt anslutning till, byggnaden.  

Gång och cykel 

 För gång och cykel finns inga specificerade mål för den 
här nivån då detta till stor del hanteras i gällande 
mobilitetsnorm. 

Kollektivtrafik 

 Boende och verksamma har max 300 meter till 
kollektivtrafikhållplats för lokaltrafik. 

 Boende och verksamma har max 700 meter till kapacitetsstark kollektivtrafik. 
 

Nyttotrafik  

 100% fastigheterna ansluts till en central sopsug eller liknande system. 
 Alla verksamheter ansluts till ett samlastningsinitiativ. 

Parkering och angöring 

 Det finns max 0,2-0,3 bilparkeringsplatser/lgh inkl. besöksparkering.  
 Bilparkeringstalet för verksamheter är få eller inga. 
 Sundbybergs stad verkar för att byggaktörer exploaterar med p-tal 0. 
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5.1.2 Befintlig bebyggelse  

Mobilitetstjänster  

 Vid till- och ombyggnad erbjuds 
mobilitetslösningar på ambitiös nivå. 

 Sundbybergs stad ska verka för att boende och 
verksamma får tillgång till nya mobilitetstjänster 
som etableras vid nyexploatering. 

 MM-insatser genomförs årligen för boende och 
verksamma för att öka det hållbara resandet.  

Gång och cykel  

 Sundbybergs stad initierar samverkan för att 
utöka och höja kvaliteten på cykelparkering i 
befintliga fastigheter.  
 

Kollektivtrafik 

 Boende och verksamma har max 300 meter till 
kollektivtrafikhållplats för lokaltrafik. 

 Boende och verksamma har max 700 meter 
till kapacitetsstark kollektivtrafik. 

 
Nyttotrafik  

 För nyttotrafiken finns på denna nivå ingen 
specificerad målsättning. 

Parkering och angöring 

 Sundbybergs stad initierar samverkan med 
Förvaltaren för att se över och effektivisera 
nyttjande av parkeringsplatser.  

 Sundbybergs stad effektiviserar parkering 
på egen mark genom reglering.              

 Samnyttjande skapas av befintliga 
parkeringsplatser genom samverkan med 
fastighetsägare/stora arbetsplatser. 

  

Från p-garage till cykelhubb i Rissne 

I ett befintligt bostadsområde i Rissne planeras en ny 
cykelhubb med poolcyklar, individuella cykelplatser, 
cykelverkstad och cykeltvätt. Lokalen ligger väl synlig 
vid entréplatsen till bostadsområdet och har tidigare 
fungerat som ett varmgarage för bilar. En ny entré med 
cykelramp gör det enkelt att rulla in och ut. 

Ombyggnaden är en del av demonstrationsprojektet 
MoBo III som genomförs av Fastighets AB Förvaltaren, 
Sundbybergs stad, KTH, Point, Trivector och TIP med 
stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable 
Cities. 

 

Mandolingatan, Göteborg 

Den allmännyttiga bostadskoncernen 
Framtiden arbetar strategiskt för att 
kostnadseffektivt och snabbt bygga fler 
bostäder på befintliga markparkeringar. 
Samtidigt utvecklas ett mobilitetserbjudande 
till hyresgästerna. På Mandolingatan har nya 
bostäder byggts på befintliga bilparkerings-
platser och både nya och tidigare hyresgäster 
erbjuds mobilitetstjänster såsom cykelpool, 
bilpool, cykeltvätt och cykelservice. En pilot 
genomfördes först till befintliga boende med 
goda resultat.  
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5.2 Mål för kvarteret  

Inom kvarteret har boende, besökare och verksamma gångavstånd till ett 
utbud som förenklar hållbara färdmedelsval och transportsätt och möjliggör en 
levande, trygg och sammanlänkad stad.  

5.2.1 Ny bebyggelse 

Mobilitetstjänster  

 Cykelpool och cykeltvätt finns tillgängligt för 
boende inom kvarteret. 

 Bilpool finns tillgängligt inom max 300 m för 
boende och verksamma.  
 

Gång och cykel  

 Cykelparkering finns på allmän plats och vid 
viktiga målpunkter.  

 Förutsättningar skapas för flexibla ytor för 
cykelparkering och mikromobilitet på allmän plats. 

Kollektivtrafik 

 För kollektivtrafik finns inga specificerade mål för 
den här nivån då detta till stor del hanteras i 
förhållande till byggnaden och på stadskärnenivå. 

Nyttotrafik  

 Leveransbox eller leveransrum finns tillgängligt 
för boende inom 100 meters gångavstånd.  
 

Parkering och angöring 

 Staden verkar för marknadsmässig prissättning av 
parkeringsplatser.  

 

 

 

Multihus och mobilitet i 
Vallastaden 

I Vallastaden i Linköping har en ny stadsdel 
utvecklats och står klar sedan 2017. 
Bilparkering är organiserad i P-hus (Multihus) i 
utkanten av området. Det är lika långt till 
kollektivtrafik som till bilparkering. I området är 
det blandtrafik med cykel-/gångfart. Poolbilar 
finns inne i området. 

 
 

Xplorion, Lund 

 

 

 

 
Utanför Lund finns det bilfria boendet Xplorion 
som erbjuder sina hyresgäster elbilspool, olika 
typer av elcyklar i pool, cykelvagnar, samlad 
mobilitetstjänst och olika typer av 
delningsinitiativ. LKF utvecklade hyresrätterna. 
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5.2.2 Befintlig bebyggelse 

Mobilitetstjänster 

 Cykelpool och cykeltvätt finns tillgängligt för 
boende inom kvarteret. 

 Bilpool finns tillgängligt inom max 300 m för 
boende och verksamma.  

Gång och cykel  

 Cykelparkering på allmän plats och vid viktiga 
målpunkter.  

 Skapa förutsättningar för flexibla ytor för 
cykelparkering och mikromobilitet på allmän plats. 

Kollektivtrafik 

 För kollektivtrafik finns inga specificerade mål för 
den här nivån då detta till stor del hanteras i 
förhållande till byggnaden och på stadskärnenivå. 

Nyttotrafik  

 Utlämningsställe finns tillgängligt för boende inom 500 meters gångavstånd. 

Parkering och angöring 

 Staden verkar för marknadsmässig prissättning av parkeringsplatser.  

3.7. Mål för Stadskärnan  

Den nya stadskärnan erbjuder attraktiva miljöer och ett mycket gott utbud av 
service som inbjuder till ett hållbart vardagsliv. Fokus för stadskärnan är att 
hållbar mobilitet erbjuds överskådligt, intuitivt och väl synligt för att göra det 
lätt att göra rätt. Allt nås ”runt hörnet” - inom 15 minuter finns allt till fots, med 
cykel eller kollektivtrafik. Stadsdelen skapar också möjlighet till hållbara 
länkar till omvärlden. 

 

 

 

Cykelstället i Umeå 

 

 

 

 
 
 
I Umeås knutpunkt för cyklister finns möjlighet 
att hyra cykelplats i låst garage, serva sin cykel, 
testa eldriven lådcykel, ladda elcykelbatteriet 
och ta del av ciruklära insatser i Sharing City 
Umeå.  
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Mobilitetstjänster  

 Co-working space möjliggörs i området. 
 Lånecykelsystem implementeras.  
 Ett sammanhängande nät av mobilitetstjänster 

skapas och ger god tillgänglighet för boende 
och verksamma – företrädelsevis i 
mobilitethusen. 

 Returen (hämta/lämna saker, laga, återbruk) 
finns tillgängligt för boende i stadskärnan.  

Gång och cykel  

 Minst 90 procent av gatorna har hög 
stadskvalitet.  

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

 God cykelinfrastruktur i form av 
sammanhängande cykelnät med tillräcklig 
kapacitet som är väl sammankopplat med 
närliggande cykelstråk. 

 Tillräcklig cykelparkering vid viktiga 
målpunkter.  
 

Kollektivtrafik 

 Resecentrum bildas och utvecklas till en 
mobilitetshubb med lämpliga funktioner. 

 Resecentrum ger möjlighet till att enkelt och 
säkert byta mellan färdmedel vid 
bytespunkten. 

Nyttotrafik  

 100 procent av nyttotrafiken i stadskärnan är 
fossilfri.  

 Verka för etablering av en samlastningscentral 
för godshantering till stadskärnan. 

 Verka för privata initiativ till samordning för citylogistik. 

Parkering och angöring 

 Mobilitetshus placeras i strategiska lägen.  
 Inga nya gatuparkeringsplatser anläggs på allmän plats. 

 

Good goods Borås 

Samverkansprojekt i Borås stad som erbjuder 
samlastning, hantering av emballeringsmaterial, 
hemleveranser och avfallshantering i en stadsdel. 

Mobilitetshubbar i Dresden 

 

 

 

 

I Dresden erbjuds idag ett nätverk av cirka 30 
mobilitetshubbar för boende, besökare och 
verksamma. Kollektivtrafikmyndigheten och 
kommunala energibolaget står för 
implementering och finansiering. Vid hubbarna 
finns tillgång till bilpoolsbilar, lånecykelsystem, 
laddstationer för privata- och företagsbilar, 
cykelställ för privata cyklar och cykelpump. Vid 
vissa hubbar finns även uppställningsplatser för 
taxibilar, lastcyklar, wifi-anslutning.  

Bra samverkansmodell mellan involverade parter 
har lett till effektiva processer och engagemang 
bland aktörerna. Planer finns för att under år 
2022 utöka till ett nät av 50 hubbar. 
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6 Ansvarsfördelning och fortsatt arbete 

En viktig del för att kunna styra mot de mål och riktlinjer som föreslås är att 
analysera rådighetsfrågan i ett genomförandeskede. Analysen ska ligga till 
grund för samverkan med andra aktörer som ska delta i det fortsatta arbetet 
med stadsutvecklingen. I detta kapitel redogörs för en struktur kring ansvar 
och rådighet kopplat till målmatrisen.  Kapitlet beskriver också det fortsatta 
arbetet med implementering av mål och riktlinjer. 

6.1 En struktur för ansvarstagande och samverkan 

Ansvarsfrågor är avgörande när det handlar om att genomföra åtgärder och insatser i 
samband med utvecklingen av den nya stadskärnan. Med hjälp av målmatrisen formas en 
plattform för staden att använda i samverkan med aktörer om framtida åtaganden och 
insatser för att bygga den hållbara och sammanlänkade stadskärnan. Utifrån matrisen kan 
andra aktörer ta initiativ, bjuda in till samtal, föreslå samverkan och genomföra piloter för 
att öka hållbart resande.  

Samverkans- och förhandlingsarenor för nybyggnation finns i planprocessen. För den 
befintliga stadskärnan finns dock inte motsvarande projektstyrning vilket således behöver 
utformas och definieras i det fortsatta arbetet. Figur 6-1visar ett förslag på möjliga 
samverkansformer och frågor att samverkan kring, i syfte att finna åtgärder och insatser 
som arbetar mot målsättningen om 90 procent hållbara färdmedel bland de boende i 
stadskärnan år 2040.  

  
Figur 6-1  Möjliga samverkansformer för de olika geografiska nivåerna. 
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Detta är en utgångspunkt för ett vidare och djupare arbete där matrisen och detta arbete ska 
ses som vägledande och en god kommunikations- och styrgrund för hållbar mobilitet, 
internt och externt, i utvecklingsdialog och i förhandling.  

6.2 Fortsatt arbete 

I mål och riktlinjer för hållbar mobilitet i den nya stadskärnan har staden formulerat 
styrande utgångspunkter i det viktiga arbete som nu tar vid för att genomföra en levande, 
sammanlänkad och hållbar utveckling för centrala Sundbyberg. Det arbetet sker och 
kommer att ske över lång tid, på många olika sätt, i olika sammanhang och gemensamt 
med många olika aktörer. För det är bland annat i detaljplanernas förslag på trygga 
allmänna platser och levande gator och torg som en måluppfyllelse möjliggörs. Liksom det 
i förhandlingarna med byggaktörerna om att bereda plats för delade mobilitetstjänster och 
andra innovationer som den attraktiva staden skapas genom de hållbara 
tillgänglighetsåtgärderna. Möjlighet till att nå målen sker också i kommunikationen med 
bostadsrättsföreningar om att möjliggöra för nya vanor som främjar aktiva resor, samt 
också i utvecklingssamtalen med fastighetsägare och kommunala verksamhetsutövare om 
att våga prova och omvandla, förändra ytor och tjänster till något nytt, hälsofrämjande och 
hållbart. Inte minst sker en möjlig måluppfyllnad i utbytet av erfarenheter mellan 
medborgare som testar nya tjänster och stadens tjänstepersoner. Denna process har redan 
börjat och till navigeringsstöd finns nu dessa detaljerade mål. 

För att det kommande arbetet ska kunna ske i enlighet med de konkretiserande målen bör 
en handlingsplan tas fram. Staden bör organisera en samverkansprocess som ger hållbar 
mobilitet en viktig betydelse i utbyggandet och omvandlingen av stadskärnan. Nycklarna 
till en process som möjliggör en styrning mot målen i dessa komplexa sammanhang är: 1) 
att ha mått på förändringens olika delar och genomföra mätningar, 2) flexibilitet och 
nytänkande vad gäller åtgärder och insatser 3) involvering och delaktighet av 
nyckelaktörer och medborgare. För detta krävs ett plattformstänkande som utgår från den 
strategiska målmatrisen och som skapar parallella processer för ett gemensamt 
genomförande, se Figur 6-2. 

 
Figur 6-2  Samverkansprocess för hållbar mobilitet i den nya stadskärnan 2040. 
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Inom denna samverkansprocess behöver följande steg tas: 

 Ta fram mått på de preciserade målen i matrisen och börja mäta.
 Upprätta forum för involvering, delaktighet och piloter med boende, verksamma och

besökare.
 Ta fram handlingsplan kring åtgärder och insatser för de områden som staden har

direkt rådighet över och samverkansplan om åtgärder och insatser för de områden som
kräver samarbete.

 Upprätta strategisk och tät samverkan med nyckelaktörer inom tjänstesektorn,
fastighetsbolag, grannkommunerna, Trafikförvaltningen och Trafikverket.

 Utred och besluta organisationsform för genomförande, drift och ägande kring vissa
mobilitetsfunktioner och mobilitetstjänster i stadskärnan.

 Prioritera områden över tid för att kunna fokusera i genomförandet av hållbar mobilitet
i den nya Stadskärnan.

Staden är ansvarig att driva på frågorna om hållbar mobilitet, men det är bara tillsammans 
med andra aktörer, boende och verksamma som de kan genomföras och bli verklighet. 
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