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Sammanfattning

Atkins Sverige AB har på uppdrag av Sundbybergs stad studerat programförslag för 
Miloområdet och detaljplaneförslag för ridanläggningen, Milstensvägen 138 (Sundbyberg 
2:74, samt del av Sundbyberg 2:44). Denna rapport har analyserat hur mycket trafik 
som kan förväntas alstras till området förutsatt att det förslag som framtagits av TEMA 
Landskapsarkitekter genomförs. I utredningen har den kommande trafikalstringen 
analyserats och bedömts. Utifrån det har behovet av antalet parkeringsplatser både för 
cykel och för fordon uppskattats. Utredningen har också identifierat de korsningspunkter 
som kommer att uppstå i och med att området utvecklas.

Områdets utveckling kommer att ställa höga krav på infrastrukturen. Trafikutredningens 
bedömning är att området kommer att alstra upp mot 3 000 resor. De flesta besöken 
kommer att ske under en och samma dag, på en lördag eller söndag. Förskolan i området 
är stängd under dessa dagar och drar ner den dimensionerande siffran något. Vid tillfälliga 
toppar vid exempelvis tävlingar kommer mycket trafik att alstras.

Områdets lokalisering har mindre god tillgänglighet till kollektivtrafik enligt Sundbybergs 
trafikplan. Sundbybergs stads önskan är att området i framtiden ska få en genomgående 
busslinje, men tills dess kommer besökarna till största del färdas med bil. Därmed 
dimensioneras vägen genom området för att möjliggöra trafik med en 14 meter lång 
boggibuss. Sundbybergs stad för tillsammans med SL diskussioner om att Tvärbanans 
Kistagren ska få en station i närheten av Miloområdet. Avståndet från stationen till den 
västra entrén av området skulle då bli cirka 300 meter.

Trafikutredningens bedömning är att cirka 200 parkeringsplatser för fordon är tillräckligt 
för att täcka områdets behov. Det är därmed önskvärt att de parkeringsplatser som 
anläggs ger möjlighet till ett bra samutnyttjande vilket minskar behovet av antalet 
parkeringsplatser. Vid tillfälliga toppar är det möjligt att antalet parkeringsplatser är i 
minsta laget. Men då fordonsparkering är ytkrävande är det, med områdets karaktär, inte 
rimligt att vid de flesta tillfällena ha en överdimensionerad parkering. För att förhindra 
sådana situationer bör inte ridtävlingar eller fotbollscupper anordnas de helger då en 
handelsträdgård har hög belastning vilket enligt referensobjekt uppstår tidigt på våren 
under helger. 

Området bör göras attraktivt för cyklister. Det är därmed nödvändigt att hitta lämpliga 
ytor för cykelparkering. En cykelparkering bör erbjuda möjlighet att låsa fast ramen samt 
vara belägen direkt anslutning till målpunkter. Trafikutredningens bedömning är att cirka 
230 parkeringsplatser för cyklister är tillräckligt. Även om området är otillgängligt kommer 
det att förekomma att cyklister bland annat kommer från Kista för att besöka området.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Miloområdet har sedan 1940-talet utgjort ett verkstadsområde samt underhållsområde 
för försvarsmakten. Den militära verksamheten avvecklades under åren 2008-2009.

Den 26 november 2007 beslutade kommunfullmäktige i Sundbyberg att ge 
stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja planarbete för Sundbyberg 
2:74, Miloanläggningen. I planuppdraget betonades att särskild vikt ska läggas på att 
säkra tillgängligheten till Igelbäckens naturreservat, kommunala verksamheter och 
servicefunktioner. Programområdets huvudsakliga användning ska vara rekreation och 
friluftsliv samt övrig samhällsnyttig verksamhet. Sundbybergs stads önskemål är att 
området ska ha en attraktivitet för olika åldrar och erbjuda något både för etablerade 
föreningar samt spontanidrott.

I Sundbybergs översiktsplan från 2010 anges Miloområdet som speciellt intressant 
och som ett förändringsområde. Området ska öka tillgängligheten till det angränsade 
naturreservatet. I områdets närhet planeras det en utbyggnad av upp mot 5 000 
bostäder och cirka 4 000 arbetsplatser. I samband med Tvärbanans avgrening till Kista 
och Helenelund planerar SL en dragning genom de västra delarna av Stora Ursvik med 
tillhörande hållplatser. Exploateringen vid Stora Ursvik finns med som influensområde till 
trafikutredningen. 

Försvarsmakten har kvar en mindre verksamhet. Utöver det finns det vid entrén till området 
en provisorisk belägen förskola.

Denna trafikutrednings syfte är att analysera programförslag för Miloområdet och 
detaljplaneförslag för ridanläggningen, Milstensvägen 138 (Sundbyberg 2:74 samt del 
av Sundbyberg 2:44). Utredningens utgångspunkt är hur trafiksituationen för samtliga 
trafikslag inom programområdet påverkas. Vägens dragning genom Miloområdet, som 
går som i en båge genom området ska studeras och korsningspunkter ska identifieras 
med förslag på åtgärder.

Figur 1 Översiktskarta över Sundbybergs stad. Programområde Milo markerat med rött i kartans norra del. Källa: Sundbybergs 
stad.
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2. Nuvarande trafiksituation

Inom området bedriver Fortifikationsverket fortfarande verksamhet. I det bergrum 
sydväst om detaljplanegränsen för ridanläggningen planeras verksamhet som för 
närvarande är okänt. Men mindre lastbilar behöver ansluta till bergrummet. I tillhörande 
personalutrymmen, i programområdets sydvästra del har Fortifikationsverket tillgång 
till flertalet byggnader. Utöver det finns en provisorisk förskola i anslutning till områdets 
entré.

2.1 Fordonstrafik & parkering

I dagsläget är Milstensvägen den enda vägen in till området. Milstensvägen har en 
hastighetsbegräsning på 30 km/h. Enligt Sundbybergs trafikplan har Milstensvägen vid 
korsningen med E18 cirka 1 600 fordon per vardagsmedeldygn. Andelen tung trafik 
är cirka 8 % (mätår 2011).

Östra sidan av Milstensvägen kantas av radhusbebyggelse. På den västra sidan har det 
uppförts flerfamiljshus om tre våningar. Parkering tillåts på anvisade platser på den 
östra sidan av Milstensvägen. Kantstensparkeringen är utformad som parkeringsfickor.

Inom Miloområdet finns det en anlagd parkering intill den provisoriska förskolan. 
Antalet parkeringsplatser uppgår till cirka 10 stycken. Parkeringen till förskolan är 
anlagd på motsatt sida till entrén. Istället för att använda parkeringsytan förekommer 
spontanparkering längs med fasaden i samband med att barn lämnas och hämtas på 
förskolan. 

Idag förekommer det endast begränsad fordonstrafik inom Miloområdet. Främst 
nyttotrafik till och från de verksamheter som finns kvar inom området. 

På Marieborgsgatan, anslutande gata till Milstensvägen, ligger Älvkvarnsskolan. 
Älvkvarnsskolan är en privatskola där det finns förskola och elever upp till årskurs 
6. Under 2013 beräknas även ett högstadium att vara klart. Utanför skolan passerar 
800 fordon per vardagsmedeldygn. Andelen tung trafik på Marieborgsgatan uppgår 
till ungefär 23 %. Längs vägen går dock en busslinje i kvartstrafik (se avsnitt 2.2 
Kollektivtrafik) vilket påverkar andelen tung trafik.

Figur 2 Ortofoto över programområdet och dess angränsande område. Kartan visar dagens cykelbana och beftinlig busslinje genom 
området. Progamförslgaet, med de planerade verksamheterna och desss lokalisering är markerade på kartan.
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2.2 Kollektivtrafik

Genom området Stora Ursvik går SL:s busslinje 504. Bussen går från Stora Ursvik till 
Sundbybergs station där byte till regional- och pendeltåg är möjligt. Bussen går via 
Hallonbergen där byte till tunnelbanans blå linje är möjligt. Under stora delar av trafikdygnet 
oavsett veckodag går bussen med ett 15-minuters intervall. Kvällar samt morgon på helger 
går bussen i 30-minuters trafik.  Restiden mellan Stora Ursvik och Sundbybergs station är 
enligt tidtabellen 20 minuter, till Hallonbergen uppges restiden vara 6 minuter. 

Busshållplats Backstugevägen ligger invid Älvkvarnskolan. Hållplatsen är byggd som en så 
kallad timglashållplats vilket tvingar bakomvarande fordon att vänta medan bussen står 
vid hållplatsen.

SL har inga riktlinjer vad gäller avstånd från idrottsanläggningar till kollektivtrafik men 
enligt Sundbybergs trafikplan definieras programområdet som ett område med mindre 
god tillgänglighet till kollektivtrafik

Från den planerade ridanläggningen är det cirka 700 meter till befintlig hållplats på 
Marieborgsgatan. Till Rissne tunnelbanestation är avståndet fågelvägen cirka 1 700 meter 
som dessutom skiljs åt av nuvarande E18, Enköpingsvägen som måste korsas i plan.

2.3 Gång- och cykeltrafik

Längs med Milstensvägens östra sida löper en parallellgående gång- och cykelbana 
som avskiljs med träd och en grönyta mot vägen. Vid korsningen Milstensvägen och 
Marieborgsgatan finns en lekplats med konstgräs samt lekytor för barn. Milstensvägen 
är för närvarande den enda vägen in i området från Sundbybergshållet för oskyddade 
trafikanter.

2012 anlade kommunen en provisorisk gång- och cykelbana som knutit samman Stora 
Ursvik och Kista. Gång- och cykelbanan går genom planområdet och ansluter mot Kista i 
programområdets västra del.

Figur 3 Nuvarande entré till Miloområdet. I förgrunden vaktkuren som påminner om områdets tidigare militära verksamhet. I 
bakgrunden befintlig förskola inom Miloområdet som planeras att få en ny placering i och med utvecklingen av Miloområdet. När 
denna flytt av förskolan kan ske är okänt.

Figur 4 Busshållplatsen längs med Marieborgsgatan är utformad som en s.k Timglashållplats. Det innebär att trafiken stoppas upp 
medans bussen står invid hållplatsen. Det bidrar också till ett längre trafiktempo förbi busshållplatsen. Liknande hållplatslösning 
föreslås utanför ridanläggningen i Miloområdet.
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2.4 Olycksstatistik

I den nationella olycksdatabasen STRADA rapporteras trafikolyckor in av polis och 
sjukvård. Polisens registrering av olyckor mot STRADA har pågått sedan 2003. Sjukvårdens 
registrering har utökats successivt och täcker nu in samtliga akutsjukhus i Stockholms län. 
Sedan området öppnades upp för allmänheten har inga olyckor rapporterats. 

Figur 5 Den nyanlagda gång- och cykelvägen mellan Miloområdet och Kista. Bilden är tagen i riktning mot Kista från 
programområdets västra utkant, i anslutning till den planerade ridanläggningen.
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3 Planförslaget & framtida trafik

3.1 Området Milo

I programförslaget för Miloområdet ingår flera olika verksamheter. De olika verksamheternas 
planerade placering i området framgår i figur 6. Detta avsnitt beskriver de tillkommande 
verksamheterna. De trafikalstringstal som används beskriver antalet individuella resor, det 
villa säga att en person som besöker området alstrar 2 stycken resor.

Förskolans placering avgör delvis hur många som lämnar och hämtar barnen med bil. Ett 
rimligt antagande, utifrån förskolans placering är att omkring 60 % av barnen skjutsas 
med bil vilket ger en biltrafikalstring på cirka 190 fordon/dygn. De flesta stannar en mycket 
kort tid i samband med besöket men det är viktigt att trafikmiljön är säker och att lämplig 
avlämningsplats finns lättillgänglig. Sundbyberg stads trafikplan anger inga riktlinjer vad 
gäller parkeringsnorm i anslutning till förskola. Solna stads parkeringsnorm anger att det 
bör finnas 1,5 parkeringsplatser/avdelning, Solna stad har liknande förutsättningar som 
Sundbyberg och har därmed använts som referens. Det finns inga riktlinjer vad gäller 
cykelparkering i anslutning till förskola, men för att uppmuntra användning av cykel bör 
det finnas fler cykelparkeringsplatser än parkeringsplatser för bil. Utifrån dessa riktlinjer 
bör det finnas 15 parkeringsplatser för förskolan och 20 platser för cyklar. Antalet resor till 
och från förskolan beräknas till 900 resor/dygn, varje person som kommer alstrar två resor. 

3.1.1 Förskola

I anslutning till den befintliga entrén till Miloområdet ligger idag förskolan Milot. I 
programförslaget ska förskolan flytta till ett läge väster om nuvarande entré. Förskolan 
Milot har plats för cirka 160 barn uppdelat på 10 avdelningar. På förskolans västra 
sida finns en parkering på cirka 10 platser. På sikt planeras det för ett utomhusgym på 
förskolans befintliga lokalisering. När denna flytt kan ske är inte fastslaget och kan komma 
att ske efter att de andra verksamheterna i området är färdigställda.

Tabell 1 Bedömd trafikalstring till förskolan. Trafikalstringstalet anger antalet individuella transporter/dygn.

Verksamhet Trafikalstring Behov cykel-P Behov bil-P

Förskola 900 transporter/dygn 20 platser 15 platser

Figur 6 Illustrationsplan Miloområdet. Illustration: TEMA Landskapsarkitekter.

Figur 7 Befintlig parkering med tillhörande leveransintag intill dagens förskola inom Miloområdet. 
Förskolan planeras få ett nytt läge vid det vita huset i bildens bakgrund. På förskolans nuvarande 
placering planeras ett utomhusgym.
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3.1.2 Handelsträdgård

I programområdets östra del planeras det för en handelstärdgård, orangeri samt 
tillhörande kolonilotter. Handelsträdgården med tillhörande verksamhet förväntas uppta 
cirka 7 000m2. En handelsträdgård har ett stort parkeringsbehov under ett fåtal helger 
under våren då många önskar handla blommor. Utöver det finns behov av närliggande 
parkeringsplatser för fordon och cyklar för att möjliggöra besök till verksamheten.

För externetableringar som exempelvis en handelsträdgård finns ett schablontal på 70 
besökare per 1 000m2 bruttoyta. Handelsträdgården beräknas få en bruttoyta på cirka 
7 000m2 vilket innebär cirka 490 resor/dygn till handelsträdgården. Sundbybergs stads 
trafikplan anger att det bör vara 45 – 60 bilparkeringsplatser per 1 000m2 handelsyta för 
köpcentrum och dagligvaror i externa lägen. En majoritet av besökarna förväntas komma 
med bil. Ett rimligt antagande, utifrån andra liknande verksamheter är att cirka 70 procent 
av besökarna kan tänkas komma med bil. Eftersom varje besökare passerar in- och utfart 
två gånger innerbär det en trafikalstring för fordon med cirka 700 fordon/dygn. 

För externa handelsetableringar kan det antas att hela parkeringsytan omsätts 4 gånger 
per dygn. Detta innebär att varje parkeringsplats har kapacitet för 5 fordon per dygn i 
genomsnitt. Parkeringsbehovet för handelsträdgården blir därmed antalet bilar dividerat 
med 6, det vill säga cirka 70 parkeringsplatser. Detta motsvarar Sundbybergs stads normer 
enligt Trafikplanen för externa handelsetableringar. 

Enligt SKL:s GCM-handbok bör cykelparkeringsnormen vid handel vara 20-30 platser per 
1 000m2 bruttoyta. Vid en externetablering minskar efterfrågan av cykelparkering något 
samtidigt som Miloområdet är ett frilufts- och rekreationsområde vilket i sig genererar 
cykeltrafik. Rimligt antagande är att det då bör finnas 15 platser/m2 bruttoyta. Det skulle 
kräva ett parkeringsbehov för cykel på cirka 100 platser. Handelstärdgårdens lokalisering 
bedöms kunna ge förutsättningar för ett högt samutnyttjande av platserna. 

3.1.3 Småbondgård

Mitt i området har kommunen planer på att anlägga en smådjursbondgård som ska 
attrahera barn och ungdomar att besöka området. En småbondgård kommer i första hand 
att locka barnfamiljer och förskoleklasser att besöka verksamheten. Det största antalet 
besökare till verksamheten kan antas vara på helgerna. Ingen genomfartstrafik förväntas 
vid småbondgården utan gångvägen till gården anpassas främst för fotgängare. De 
transporter som ska till och från småbondgården förväntas ansluta till området söderifrån.

En mindre bondgård kommer troligtvis få ett stort antal besökare under helgerna. Främst 
kommer verksamheten besökas av barnfamiljer vilka vanligtvis kommer med bil om de 
inte bor i områdets närhet. Idag finns inga liknande verksamheter i närheten vilket gör 
att verksamheten troligtvis kommer att bli populärt. En uppskattad trafikalstring är att 
verksamheten kommer att besökas av cirka 200 personer/dygn vilket ger ett upphov till 
cirka 30 parkeringsplatser för bilar. I anslutning till verksamheten bör det finnas upp mot 
40 parkeringsplatser för cyklister.

Tabell 2 Bedömd trafikalstring till handelsträdgården. Trafikalstringstalet anger antalet individuella transporter/dygn.

Tabell 3 Bedömd trafikalstring till småbondgården. Trafikalstringstalet anger antalet individuella transporter/dygn.

Verksamhet Trafikalstring Behov cykel-P Behov bil-P

Småbondgård 400 transporter/dygn 15 platser 30 platser

Verksamhet Trafikalstring Behov cykel-P Behov bil-P

Handelsträdgård 500 transporter/dygn 100 platser 70 platser
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3.1.4 Ridanläggning

För närvarande pågår ett arbete med att upprätta detaljplan för en ridanläggning inom 
Miloområdet vilket är den verksamhet som först förväntas färdigställas. Stallet beräknas 
få en yta på cirka 900 m2 och enligt uppgifter från kommunen kommer anläggningen att 
ha cirka 450 lektioner/vecka.

I trafikutredningen som bifogades förslag till detaljplan för ridanläggning inom Miloområdet 
bedömdes trafikalstringen till cirka 300 resor/dag. I trafikutredningen antogs cirka 40 % 
av resorna genomföras med bil, det vill säga cirka 120 stycken. På en ridanläggning är 
det rimligt att anta en lägre omsättning på antalet parkeringsplatser. Antalet besökare/
dag är färre och tiden då verksamheten har ett stort besöksantal är kortare vilket minskar 
omsättningen på antalet parkeringsplatser. Om det antas att en parkeringsruta omsätts tre 
gånger/dag uppkommer det ett parkeringsbehov på 30 platser. Samma omsättningsgrad 
på antalet cykelparkering ger ett behov av 20 platser avsedda för cyklar. I trafikutredningen 
för detaljplan för ridanläggningen anges att cyklister kommer att utgöra 60 resor/dag i 
anslutning till ridverksamheten

3.1.5 Motionsanläggning

Programområdet angränsar till Ursviks naturreservat. I naturreservatet finns motionsspår 
anlagda och som utnyttjas hela året. I dagsläget utgår besökarna till motionsspåren från 
de östra delarna av Ursvik där det ligger en motionsgård med omklädningsrum, bastu, 
café och en mindre gymnastiksal. I anslutning till gymnastiksalen finns ett mindre gym och 
vid motionsslingornas målområde finns ett utomhusgym. Motionsspåren har fyra olika 
längder, 2,5 km, 5 km, 10 km samt ett 15 km spår. Spåren 2,5 km och 5 km är upplysta 
alla dagar mellan klockan 06 – 22. Den nuvarande motionsanläggningen har en parkering 
för cirka 20 stycken fordon. Vid platsbesök, efter lunchtid en vardag var beläggningen 
cirka 75 %. Utöver motionsanläggning huserar också en fotbollsklubb vid den befintliga 
bollplanen.

I programförslaget föreslås en motionsanläggning som delvis kommer att ersätta den 
befintliga, sydöst om programområdet. Det kommer dock fortsatt att vara möjligt att 
utgå från den befintliga men en omfördelning av besökare är att förvänta då viss service 
kommer att flyttas. Gården ansluter direkt till de motionsslingor som finns i naturreservatet 
och kommer att förstärka området karaktär som ett frilufts- och rekreationsområde. 

Med hänsyn till motionsanläggningens placering, mitt mellan ridanläggningen och entrén 
till Miloområdet från Milstensvägen, är det önskvärt att de besökare som kommer med bil 
parkerar innan Miloområdet. Trafiken skulle således inte belasta vägen genom området 
och därmed bidra till minskad upplevelse av ett friluftsområde. Dagens parkering vid den 
befintliga kombinerade motionsanläggning och bollplan rymmer cirka 20 bilar. Parkeringen 
är inte dimensionerad för dagens behov och fler parkeringsplatser är nödvändigt.

Ett rimligt antagande är en trafikalstring på 200 resor/dygn och behov av 40 
parkeringsplatser. Troligtvis kommer området att attrahera besökare från andra områden 
än dess direkta närhet då naturreservatet är ett populärt utflyktsmål och erbjuder många 
olika möjligheter till aktivitet. Utöver det bör verksamheten i dess direkta närhet ha tillgång 
till upp mot 15 parkeringsplatser för cyklister. Trafikutredningen gör bedömningen att de 
som bor i närheten kommer att ta sig per fots till motionsanläggningen och andra mer 
långväga besökare kommer med bil. 

Tabell 5 Bedömd trafikalstring till motionsanläggningen. Trafikalstringstalet anger antalet individuella transporter/dygn.

Tabell 4 Bedömd trafikalstring till ridanläggning. Trafikalstringstalet anger antalet individuella transporter/dygn.

Verksamhet Trafikalstring Behov cykel-P Behov bil-P

Ridanläggning 300 transporter/dygn 20 platser 30 platser

Verksamhet Trafikalstring Behov cykel-P Behov bil-P

Motionsanläggning 400 transporter/dygn 15 platser 40 platser

Figur 8 Illustrationsplan för  ridanläggning som planeras. Illustraion: TEMA Landskapsarkitekter.
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3.1.6 Bollplan

I området sydöstra del planeras en 11-manna fotbollsplan att anläggas med konstgräs 
vilket möjliggör aktivitet under stora delar av året. En 11-manna fotbollsplan kan användas 
av 4 stycken 7-mannalag samtidigt. I närområdet kommer det såldes att finnas ett flertal 
fotbollsplaner då befintlig fotbollsplan sydöst om programområdet kommer att vara 
kvar. En fotbollsplan lockar många besökare. Dels är det en yta för spontanidrott men 
aktiviteter i organiserad form kommer också att förekomma, exempelvis korpenspel och 
klubblagsmatcher. Utöver det förutsätts också att fotbollsplanen kommer att användas av 
skolor.

Underlaget kommer att bestå av konstgräs vilket är ett slitstarkt underlag och möjliggör 
en lång säsong. I och med det bedöms trafikalstringen till fotbollsplanen att bli hög och 
därmed också behovet av parkeringsplatser. Fotbollsplanen bör inte få några egna avsedda 
parkeringsplatser utan kan inrymmas tillsammans med den större parkering som planeras 
i programområdets södra del, den del som idag delvis används av Sundbybergs tekniska 
förvaltning.

 I anslutning till fotbollsplanen bör det finnas cykelparkering. Gång- och cykelvägen genom 
området planeras att gå invid fotbollsplanen, de cyklister som vill besöka fotbollsplanen 
kommer därmed inte behöva korsa vägen för att nå fotbollsplanen. För att uppmuntra 
användandet av cykel till och från fotbollsplanen bör en cykelparkering anläggas i direkt 
anslutning till fotbollsplanen. Det skulle också eventuellt skapa ett samutnyttjande av 
cyklister som ska besöka motionsanläggningen eller handelsträdgården. Avståndet mellan 
den planerade fotbollsplanen och motionsanläggningen blir cirka 300 meter.

Enligt Malmö stads riktlinjer avseende parkeringsplatser för cyklister, som refereras i SKL:s 
GCM handbok ska det finnas 0,2 - 0,4 parkeringsplatser i anslutning till idrottsplatser per 
besökare. Då cykling ska prioriteras i området föreslås att bollplanen bör få tillgång till 
50 parkeringsplatser för cyklister. Cykelparkeringarna kan även användas av besökare till 
motionsanläggningen eller handelsträdgården och därmed bör p-talet bli högre än enligt 
SKL:s riktlinjer.

Enligt Stockholm stads riktlinjer genererar varje 7-mannalag cirka 4 bilar. Samtidigt kan 
ytterligare 7 lag finnas på plats samtidigt i väntan på deras tur. Detta sammantaget ger 
ett parkeringsbehov på 32 platser och en trafikalstring på cirka 140 personer/h. Under 
kvällstid, ett spann på cirka 3 h då flertalet träningar äger rum, innebär det en trafikalstring 
på cirka 420 personer om ledare och föräldrar inkluderas. En normal träningsdag bedöms 
trafikalstringen uppgå till cirka 500 resor. En del av de som tränar kommer sannolikt även 
bo i närheten och kan därmed ta cykel till bollplanen.

3.1.7 Tekniska enhetens nuvarande område

Söder om fotbollsplanen har idag Sundbybergs tekniska förvaltning förråd och utrymme 
för fordon. Detta område föreslås bli mindre och delas upp. Tekniska förvaltningens 
utrymme kommer, enligt programförslaget att förläggas till ytans södra del. Idag består 
ytan av stora asfaltsytor med dålig koppling till Miloområdet. Vad de överblivna lokalerna 
kommer att ha för verksamhet är inte klart. Asfaltsytan föreslås få parkeringsplatser som 
möjliggör för besökare att parkera innan de kommer in i Miloområdet. Denna parkering 
möjliggör ett stort samutnyttjande mellan de olika verksamheterna och bör få en tät 
koppling med Miloområdet. Transporter från Tekniska enhetens område planeras få en 
egen infart från Milstensvägen. Därmed bedöms inte detta ge några konsekvenser för 
trafiken till och från Miloområdet.

Tabell 6 Bedömd trafikalstring till motionsanläggningen. Trafikalstringstalet anger antalet individuella transporter/dygn.

Verksamhet Trafikalstring Behov cykel-P Behov bil-P

Bollplan 500 transporter/dygn 50 platser 35 platser

Figur 9 Miloområdet med de planerade verksamheterna samt föreslagen lokaliering av parkeringar.
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3.1.8 Influensområden (Stora Ursvik)

Sydväst om programområdet håller en ny stadsdel på att växa fram, Stora Ursvik. Området 
kommer att bestå upp mot 5 000 bostäder och ungefär lika många arbetsplatser när 
det är helt färdigbyggt. Utöver det studeras förutsättningarna att dra Tvärbanan genom 
området i den framtida spårvägssträckningen till Kista. Det kommer då att vara möjligt 
att resa med Tvärbanan från Stora Ursvik till bland annat Kista, Alvik, Liljeholmen och 
Hammarby sjöstad. När byggnationen av Tvärbanan kan starta är för närvarande okänt.

SL:s förstudie för planerad sträckning anger att en hållplats med sidoplattformar för 
Tvärbanan planeras norr om korsningen med Kvarngatan och Ursviks allé och i anslutning 
till den torglösning som studeras. Tvärbanans sträckning ger också mycket god koppling 
till tunnelbanestationen Rissne. I de norra delarna av Stora Ursvik skulle gångavståndet 
till stationen bli cirka 700 meter, vilket är acceptabelt utifrån SL:s planeringsriktlinjer. 
Dragningen medger eventuell ytterligare en hållplats norr om Stora Ursvik vilket skulle ge 
programområdet en mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik. Ytterligare en hållplats 
skulle innebära att avståndet till ridanläggningen skulle bli cirka 300 meter.

Sundbybergs stad planerar för att vägen genom Miloområdet ska bli genomgående och 
ansluta till vägnätet i Stora Ursvik. Detta skulle möjliggöra för genomgående busstrafik i 
programområdet. Det skulle också avlasta Milstensvägen. Om parkeringen inom området 
förläggs invid ridanläggningen skulle det inte vara nödvändigt för fordonstrafiken att köra 
genom området utan istället ansluta västerifrån. Detta medför en belastning på vägnätet 
genom Miloområdet. För att minska trafiken på vägen genom Miloområdet bör vägvisning 
ske till den större parkeringsytan söder om området. Detta skulle belasta Milstensvägen 
men samtidigt ge mindre trafik genom Miloområdet.

Figur 10 Illustrationsplan för exploateringen över Stora Ursvik och den framtida stationen för Tvärbanan 
I illustrationsplanens övre högra hörn finns en eventuell framtida väganslutning till Miloområdet.
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4 Trafikalstring & Parkeringsbehov

4.1 Belastning på området

För att uppskatta hur mycket trafik programområdet kommer att alstra har 
trafikalstringstal använts. Trafikalstring är den totala trafik som alstras till och från ett 
område under exempelvis ett dygn. Programområdet innehåller flera olika etableringar 
och trafikalstringstalen innehåller ett antagande över hur många som kommer att besöka 
området och vilket färdmedel de kan förväntas använda. 

Initialt kommer området inte att försörjas med kollektivtrafik vilket innebär att den största 
delen av besökarna till området förväntas använda bil.  En busslinje kan bli aktuell genom 
området i ett senare skede. Detta kan förändra behovet av exempelvis parkeringsplatser. 

För Miloområdet har trafikalstringstal och det totala behovet av parkeringsplatser 
uppskattats. Se tabellen nedan. Värdena nedan är uppskattade maxvärden en enskild 
dag, inte normalvärde.

Vid referensobjekt, större rekreationsområde med blandad verksamhet uppges att det inte 
är ovanligt med över 2 000 besökare per dag vid topparna som ofta inträffar helgdagar 
tidigt på våren. Inom utredningen har området Nyckelviken i Nacka studerats. Det är 
ett område med blandad verksamhet både riktad till barn och vuxna. Området är, likt 
Miloområdet, relativt otillgängligt med kollektivtrafik och en större del av besökarna 
kommer med bil. 

Områdets bedöms alstra cirka 3 000 resor/dygn. Hur fördelningen utifrån respektive 
färdmedel ter sig är svårt att förutspå. Initialt är det troligt att endast närboende 
kommer att besöka området till fots, kompletterat med cyklister för de som bor inom 
ett par kilometers avstånd. Området förväntas bli populärt och alstra resor från andra 
delar än enbart Sundbyberg. I huvudsak kan dessa besökare förväntas komma med bil. 
Får området en attraktiv kollektivtrafikförbindelse är det troligt att områdets popularitet 
ökar samtidigt som fler kommer att åka kollektivt. Sundbybergs stad har framfört 
till SL att de önskar ytterligare en station längs med Tvärbanans Kistagren inom Stora 
Ursvik. Förslaget till placering av ytterligare en station skulle i sådana fall vara endast 
cirka 300 meter från ridanläggningen. Det skulle bli en attraktiv lösning i synnerhet om 
också den västra anslutningen till området byggs. En nära anslutning för kollektivtrafiken 
till programområdet skulle troligtvis innebära färre resor med bil och därmed minskad 
miljöpåverkan. Det skulle också öka områdets popularitet då fler grupper som inte har 
tillgång till egen bil skulle kunna besöka området.

Områdets bedöms alstra cirka 600 fordon/dygn, inkluderat samtliga verksamheter, det är 
inte troligt att all trafik alstras inom en och samma dag. Förskolan inte är aktiv under den 
period då de andra verksamheterna alstrar flest besökare.

Tabell 7 Bedömd trafikfördelning över dygnet, vardag respektive helg. Lördag – söndag mellan klockan 12-15 bedöms bli den 
mest besöksintensivaste tidpunkter för Miloområdet.

Tabell 8 Förväntad trafikalstring för respektive verksamhet utifrån dels schablonvärden och dels uppskattade värden från 
liknande verksamheter. Tabellen visar också behovet av antalet parkeringsplatser till respektive verksamhet. Talen visar den 
totala trafikalstringen ett maxdygn. Ett normaldygn har avsevärt färre besökare. Totalt beräknas området alstra 3 000 resor/
dygn.

Verksamhet Trafikalstring Behov cykel - p Behov bil - p

Förskola 900 resor/dygn 20 platser 15 platser

Handelsträdgård 500 resor/dygn 100 platser 70 platser

Småbondgård 400 resor/dygn 30 platser 30 platser

Ridanläggning 300 resor/dygn 20 platser 30 platser

Motionsanläggning 400 resor/dygn 15 platser 40 platser

Bollplan 500 resor/dygn 50 platser 35 platser

Totalt 3 000 resor/dygn 235 platser 220 platser
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4.2 Behov av antalet parkeringsplatser och dess    
 placering
Vid andra liknande verksamheter med ett stort varierat utbud av friluftsaktiviteter 
uppskattas antalet besökare de dagar som det är som mest upp till 2 000 – 3 000 personer. 
Det stora antalet besökare ställer stora krav på området och dess förutsättningar att ta 
hand om trafiken. Det är inte önskvärt att denna trafik till stor del söker sig in i området. 
Istället bör parkering inne i området göras till ett minimum och besökare och personal 
istället hänvisas till den större parkeringsytan som planeras i programområdets sydöstra 
del.

Antalet parkeringsplatser för bilar och cyklister är en central del i utredningen. Möjlighet 
till ett samutnyttjande av parkeringsplatserna ska eftersträvas då det minimerar det 
totala antalet parkeringsplatser i området. Således bör parkeringsytorna inte enskilt 
regleras för specifika verksamheter utan vara tillgängligt för alla besökare oavsett vilken 
typ av verksamhet de avser att besöka. 

4.2.1 Cykelparkering i området

Det kommer också att föreligga ett stort behov av cykelparkeringar i området. 
Cykelparkeringarna behöver inte nödvändigtvis vara på samma platser som parkering 
för bilar. Standarden bör vara hög och upplevas som säkra. Exempelvis bör de vara 
väderskyddade och upplysta. Cykelparkeringarna bör också erbjuda möjlighet 
till fastlåsning av ramen. Utrymmesmässigt tar cykelparkering mindre plats än en 
parkeringsplats för fordon. Det ryms det cirka 10 cyklar på en vanlig parkeringsruta för 
biltrafik.

För att underlätta besökare att ta cykel till området bör ett flertal cykelparkeringar 
anläggas. Cykelparkeringar ska, enligt Sundbybergs stads cykelplan, finnas i närheten 
av viktiga målpunkter. Parkeringarna ska placeras nära målpunkterna och utformas på 
ett sådant sätt att det blir ett naturligt val för cyklisterna. Cyklisterna vill parkera i direkt 
närhet till den verksamhet de ska besöka och dess placering är avgörande huruvida 
cykelparkeringen kommer att användas eller ej. 

4.2.2 Parkering vid entrén till Miloområdet

En större parkering planeras i programområdet södra del, i det område som idag huserar 
delar av Sundbybergs tekniska förvaltning underhållsmaskiner. Sammantaget bedöms 
den rymma cirka 150 parkeringsplatser. För att få flertalet besökare att använda denna 
parkering, framför den mindre parkeringen vid ridanläggningen bör trafiken genom 
Miloområdet regleras med exempelvis lokala trafikföreskrifter och skyltning till den 
större parkeringsplatsen. Regleringen bör ske på ett sådant sätt att antalet fordon 
genom området blir så få som möjligt.

Parkeringsplatsen bör göras trygg och säker vilket innebär att den ska vara överblickbar 
och upplyst. Parkeringsplatsen bör utformas på ett sådant sätt att den förknippas 
med Miloområdet och de värden som området vill förmedla, rekreation och friluftsliv. 
Kopplingen till Miloområdet ska vara starkt och det ska gå att nå gång- och cykelvägen 
genom området utan att behöva gå via infarten till parkeringen. Denna parkering bör 
bli den primära parkeringen för området 

4.2.3 Parkering vid ridanläggning

En mindre parkering föreslås intill ridanläggningen i programområdets norra del. Vid 
ridanläggningen finns det också ett bergrum där lastbilar i framtiden kan behöva 
angöra.  Parkeringen föreslås få en lokalisering till väster om ridhuset vilket ger en tät 
sammankoppling till Miloområdet. Parkeringen bedöms kunna rymma cirka 50 platser 
vilket bör täcka in den normala verksamheten samt andra besökare till Miloområdet. 
Vid tillfälliga toppar, vid tävling och andra arrangemang, bör besökarna hänvisas till 
den parkering som beskrivs i avsnitt 4.2.2. I första hand bör dock besökare hänvisas 
till den parkering som finns vid områdets entré. Det skulle minimera trafiken genom 
Miloområdet. 

4.3 Kollektivtrafik

I detta skede av utvecklingen för programområdet i Milo är det inte klart om eller 
när området kan försörjas med kollektivtrafik. En kollektivtrafikförsörjning av området 
skulle bidra till ett minskat parkeringsbehov då fler skulle kunna ta sig till området 
med buss. En buss skulle också öka områdets tillgänglighet då det ger fler tillgång till 
rekreationsområdet.

Därmed dimensioneras vägen genom området för en framtida busstrafik. Utöver det 
föreslås att en timglashållplats förbereds i anslutning till ridanläggningen. I händelse 
av busstrafik bör även en hållplats förläggas på Milstensvägen och i nära anslutning till 
förskolan.
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4.4 Underhållsanläggningar

I programförslaget för Miloområdet föreslås att en del maskinförråd och 
uppläggningsplatser omlokaliseras till Miloområdet. Detta skulle frigöra mark i 
Sundbyberg och öppna för möjligheten att bygga fler bostäder i kommunen. Olika 
förslag till byggnader har studerats.

Programförslaget anger byggnad 8, 14, 61, 62, 63 och 73 som aktuella fastigheter 
som kan utnyttjas. Användandet av byggnad 8 skulle innebära en nära anslutning till 
ridanläggningen och generera en del trafik genom Miloområdet. Att använda byggnad 
14 som förråd skulle försvåra en framtida smådjursbondgård på platsen. Utöver det 
skulle det innebära att en attraktiv gångväg genom Miloområdet skulle skäras av 
och byggnad 61-63 kommer fortsättningsvis att användas av Fortifikationsverket.  
Möjligheterna att använda del av byggnad 77 för uppställningsplats och maskinförråd 
bör studeras vidare för att minimera antalet transporter genom Miloområdet.

Figur 10 Inventering av befintliga byggnader. Från Fortifikationsverkets Garnisonsplan. 

Figur 11 Småbondgårdens tänkta placering i Miloområdet. Byggnaderna på bilden kommer troligtvis att rivas i samband 
med uppförandet av småboondgården.
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5 Vägutformning

5.1 Normer & riktlinjer

I Sundbybergs cykelplan från 2012 har kommunen tagit fram riktlinjer som ska 
eftersträvas när det gäller framkomlighet för gående och cyklister. En dubbelriktad 
cykelbana kan ha ett minsta mått på 2,25 meter. Oseparerade gång- och cykelbanor, 
det vill säga där gående och cyklister inte separeras från varandra, ska normalt vara 4 
meter breda. I det lokala nätet kan det minskas till 3 meter.

5.2 Gatusektion för sträckan genom Miloområdet

För att i framtiden möjliggöra trafikering med buss i området dimensioneras vägen 
genom Miloområdet för en 14 m lång boggibuss. En boggibuss är det fordon som i 
dagsläget ställer högst krav på framkomlighet avseende körspår och kurvradier. För 
vägen genom Miloområdet har en vägsektion tagits fram.

Bedömningen är att gång- och cykelbanan inom området kommer att bli välanvänd. 
Gång- och cykelbanan förväntas också trafikeras av gående och cyklister som kommer 
från Kista längs den nyanlagda gång- och cykelvägen som ansluter i programområdets 
östra del. 

Då det inte finns utrymme för en gång- och cykelbana på 4,0 m föreslås en cykelbana 
på 3,5 m. Samma mått är gång- och cykelvägen till/från Kista. Den gång- och cykelbana 
som finns längs med Milstensvägen har en bredd på 3,0 m. 

Sundbyberg önskar att vägen genom Miloområdet blir genomgående och ansluter 
till det nuvarande exploateringsområdet Stora Ursvik, sydväst om programområdet. 
Sannolikt skulle det innebära en viss avlastning av Milstensvägen, som initialt blir den 
enda vägen in i området. Troligt är dock att en stor del av leveranserna och besökare 
som kommer med bil utifrån även fortsättningsvis kommer att trafikera Milstensvägen. 
Milstensvägen kommer upplevas som genare samt att trafiken inte behöver korsa 
Tvärbanans spår. Möjlig lösning att få fler att välja vägen över Stora Ursvik är att med 
vägvisning vid Enköpingsvägen försöka få fordonstrafiken att välja den vägen.

Att i första hand hänvisa besökarna till den större parkeringen innebär att trafiken inte 
behöver belasta Miloområdet. Det innebär i sin tur att trafiken till största del förväntas 
färdas längs med Milstensvägen och inte i lika stor omfattning använda den eventuellt 
framtida anslutningen till exploateringsområdet Stora Ursvik. 

Tabell 3 Sundbybergs stads normer och riktlinjer avseende bredd på cykelbanor. 

Typ av bana Litet cykelflöde Stort cykelflöde

Separerad enkelriktad 
cykelbana

Cykelbana: 1,6 meter Cykelbana 2,0 meter

Separerad dubbelriktad 
cykelbana

Cykelbana: 2,25 meter Cykelbana: > 2,5 meter

Oseparerad dubbelriktad 
cykelbana

3,0 meter 4,0 meter

Figur 13 Föreslagna sektioner för Milstensvägen genom Miloområdet. Vägen bör utformas på ett sådant sätt att 
hastighetsgränsen blir självförklarande, förslagsvis 30 km/h. Illustration: TEMA Landskapsarkitekter. 
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6 Trafiksäkerhetsåtgärder

En låg hastighet på fordonstrafiken ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Utöver en låg hastighet bör även övergångar för oskyddade trafikanter hastighetssäkras 
med en tydlig utformning som signalerar att oskyddade trafikanter har företräde. Detta 
kan ske med avsmalning av körbanan, upphöjt övergångsställe eller annan beläggning 
i körbanan. 

Sektionen på vägen genom Miloområdet tillåter ingen separering mellan gång- och 
cykeltrafiken. Fotgängare kan ofta känna sig otrygga i och med många cyklisters höga 
fart och att de kommer för nära fotgängarna. Olyckor mellan gång- och cykeltrafikanter 
sker ofta vid korsningspunkter. Det gäller både korsningspunkter mellan bilister och 
cyklister, gående och cyklister samt cyklister och cyklister. Då området främst kommer 
vara besökt under helger och kvällar förväntas inte omfattningen av cykelpendling vara 
problematiskt då området har flest besökare. 

Trafikutredningens intention är att skapa en enhetlig struktur med trafiksäkerhetsåtgärder 
inom Miloområdet. I huvudsak föreslås avsmalning av körbanan vid motionsgården och 
vid gångvägen till smådjursbondgården. 

Vid förskolan föreslås en säkrad gångpassage i anslutning till entrén. För de som 
kommer med bil för att lämna och hämta barnen föreslås att parkeringsfickor anläggs 
vid entrén mellan vägen och gång- och cykelbanan. Parkeringen bör regleras för kortare 
uppställningstid. Trafikutredningen gör bedömningen att det sammantaget ryms cirka 
6 parkerade fordon utanför förskolan. Utöver det föreligger ett parkeringsbehov som 
beskrivs i tidigare avsnitt. Utan dessa parkeringsplatser är det troligt att föräldrar 
fortsätter parkera direkt utanför entrén. Därmed gör utredningen den bedömningen att 
det är bättre att iordningsställa ett antal parkeringsplatser för kortare uppställning som 
kan användas utan att äventyra trafiksäkerheten i anslutning till entrén vid förskolan. 
Utan dessa finns det risk att besökare till och från förskolan parkerar på ett icke önskvärt 
sätt, trots att det innebär parkering i direkt anslutning till förskolan. 

Figur 14 Nuvarande vägutformning utanför befintlig förskola med entrén till förskolan i det övre vänstra hörnet på bilden. Ett 
vanligt förekommande fenomen är att besökare till förskolan parkerar framför övergångsstället i bildens bakgrund. 

Figur 15 Identifierade korsningspunnkter i Miloområdet.
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Vägen upp mot smådjursbondgården, direkt efter entrén till Miloområdet föreslås få 
en gångbana för oskyddade trafikanter kompletterat med en säkrad gångpassage vid 
smådjursbondgården. För att förhindra obehörig trafik upp mot smådjursbondgården 
bör någon form av grind uppföras som kan öppnas i samband med leveranser. Enligt 
SKL:s riktlinjer avseende bredd på gångbanor som finns beskrivna i GCM-handboken 
bör en gångbana ha en bredd på 2,0 meter. Bredden går att minska till 1,8 meter 
(det ska då finnas vändplatser med jämna mellanrum för personer i rullstol). Vid en 
framtida ny placering av förskolan innebär det att barn kommer att färdas längs med 
gångbanan. En gångbana som trafikeras av barn kräver en större bredd än gångbanor 
som primärt används av vuxna.

Vid motionsgården samt vid gångvägen mot smådjursbondgården norrifrån, föreslås en 
avsmalning av körbanan med en säkrad gångpassage. Oskyddade trafikanter exponeras 
kortare tid och blir tidigt synliga för fordonsförarna. Dessa kan utformas på ett sådant 
sätt att de passar in i miljön. Eventuellt kan dessa avsmalningar kompletteras med 
någon form av varningssystem som aktiveras när en cyklist eller fotgängare närmar 
sig övergångsstället. För att få fordonsförare att minska hastigheten i samband med 
avsmalningen bör ytterligare någon form av hastighetsåtgärd genomföras. Förslagsvis 
görs avsmalningen upphöjd eller med farthinder på båda sidorna av passagen.

Vid ridanläggningen blir trafiksituationen komplex och därmed är det viktigt att skapa 
ett överblickbart gaturum. En timglashållplats förbereds utanför ridanläggningen för 
framtida kollektivtrafik. Gång- och cykelbanan går parallellt med ridanläggningen 
och knyts samman med gång- och cykelvägen till Kista. Infarten till parkeringen vid 
ridanläggningen bör utformas på ett sådant sätt att fotgängare och cyklister prioriteras 
framför fordonstrafik. Detta kan ske genom målning eller genom en upphöjd passage.

Figur 16 Milooområdet vid den planerade ridanläggningen. 
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7 Sammantagen bedömning

Utvecklingen av området kommer att ställa nya krav på Miloområdet. För att i framtiden 
möjliggöra kollektivtrafik har vägen genom området dimensionerats för en 14 meter 
lång boggibuss. Detta ger en bred gatusektion men som kompletteras med en separat 
gång- och cykelväg genom området. De korsningspunkter som har identifierats 
förslås utformas som avsmalningar, eventuellt upphöjda sådana kompletterat med 
hastighetssäkrade gångpassager.

Trafikutredningens bedömning är att området kommer att alstra cirka 3 000 resor per 
dygn och att flest besök kommer att ske under helgdagar som exempelvis lördagar. 
Utifrån schabloner och riktlinjer görs bedömningen att det föreligger ett behov på cirka 
200 parkeringsplatser för fordon. För att göra området attraktivt för besökare med 
cykel föreslås något fler parkeringsplatser för cyklar. 
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