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Sammanfattning  

Detta kompletterande PM trafik gällande den tekniska förstudien för Ör centrum 
behandlar nya trafiklösningar kring centrumkvarteret och hur dessa påverkar höjdsättning 
och trafiksituation. Norra gatan föreslås bli dubbelriktad medan Ringleken stängs för 
motorfordonstrafik. All leveranstrafik till och från Örskolan och förskolan Blåklockan 
kommer då ske via Norra gatan. Centrumkvarterets garage får sin enda uppfart mot Norra 
gatan istället för mot Ringleken som tidigare utretts. Höjdsättningen förbättras kring torget 
och korsningen mellan Örsvängen och Norra gatan.  

Slutsatsen av detta PM är att denna trafiklösning är ett fullgott alternativ till tidigare 
föreslagen trafiklösning. En viktig aspekt för att få en bra funktion blir att arbeta med att 
minimera trafikflödet på Norra gatan.
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1 Inledning 
Detta är ett kompletterande PM till PM Trafik, Ör centrum, Teknisk förstudie STUP H-Ör 
från 2018-12-13. Ordinarie PM för trafik hade en trafiklösning som innebar dubbelriktad 
trafik på Ringleken och enkelriktad trafik på Norra gatan i riktning från Örsvängen mot 
Ringleken. Detta PM redovisar en alternativ lösning där Ringleken stängs helt för 
motorfordonstrafik och Norra gatan istället blir dubbelriktad med en vändplats vid 
Örskolan. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta PM är att utreda möjligheterna till och effekter av ovan nämnda 
trafiklösning.  

1.2 Omfattning 

Detta PM fokuserar på de skillnader gällande trafiklösning och höjdsättning som nu 
föreslås jämfört med det ordinarie PM:et. Delar som inte får någon fysisk förändring eller 
som inte får en trafikteknisk förändrad situation tas inte upp i detta PM.  
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2 Nytt förslag till trafiklösning 

2.1 Ny trafiklösning 

Det nya alternativet till trafiklösning innebär att Ringleken stängs av för 
motorfordonstrafik medan Norra gatan får dubbelriktad motorfordonstrafik. Norra gatan 
föreslås utformas som en stickgata ut från Örsvängen som avslutas med en vändplats vid 
Örskolan. Det här innebär att den tidigare möjligheten att köra med motorfordon runt det 
nya centrumkvarteret försvinner.  

2.2 Norra gatan 

Norra gatan får en körbanebredd på 5,5 meter samt gångbanor på 3,0 meter mot 
centrumfastigheten och 2,5 meter mot Majelden. Skyddszoner på 1 meter vardera återfinns 
på båda sidor av körbanan. Strax efter korsningen mot Örsvängen placeras en lastplats som 
kommer kunna användas till flera av centrumkvarteters verksamheter. Lastfickan på Norra 
gatan blir 15 meter lång och 2,5 meter bred. Det innebär att Norra gatans körbana endast 
blir 4,0 meter bred förbi lastplatsen. Detta innebär ett avsteg från Sundbybergs stads 
tekniska handbok. Lastplatsen är flyttad närmre Örsvängen jämfört med tidigare 
utformning. Det beror på att lastplatsen då kommer närmre inlastningen till 
livsmedelsbutiken samt att höjdsättningen blir enklare kring centrumkvarterets hörn. 

Garaget under centrumkvarteret får sin garageutfart flyttad från Ringleken till Norra gatan. 
Både Örskolan och förskolan Blåklockan kommer ha behov av lastning via eller i anslutning 
till denna vändplats. Mer detaljerad utformning av vändplatsen ses över i samband med 
detaljplanearbetet för nya Örskolan som pågår under 2019. Norra gatans förslag till 
utformning kan ses i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Utformning av Norra gatan. 

2.3 Ringleken 

Ringleken får en minskad bredd från 10,5 till cirka 9,3 meter, eftersom centrumkvarterets 
utbredning ska följa det vinnande tävlingsförslaget. Med tanke på den minskade bredden 
blir det omöjligt att få plats med en dubbelriktad körbana på Ringleken samtidigt som mått 
för gångbanor och skyddszoner följer Sundbybergs stads tekniska handbok. Eftersom 
shared space eller gångfartsområden inte rekommenderas på ytor där barn ofta rör sig 
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själva till fots eller på cykel föreslås Ringleken helt stängas av för motorfordonstrafik. För 
ökad tillgänglighet föreslås cykeltrafik vara tillåtet, vilket skulle kunna åstadkommas 
genom att Ringleken får regleringen gång- och cykelbana. Om det i framtiden blir problem 
med smittrafik kan pollare sättas upp. Dessa ska då vara anpassade för cykeltrafik genom 
att de syns väl både på dagen och natten samt genom att de är medgivliga vid en kollision. 
Kommande gestaltningsarbete gällande Ringleken bör fokusera på att skapa en attraktiv 
gata, till exempel genom att utreda möjligheten till trädplantering. Ringlekens förslag till 
utformning ses i Figur 2. 

 

 

Figur 2. Ringlekens utformning. 

2.4 Örsvängen 

För Örsvängen innebär denna trafiklösning att en korsningspunkt, den mot Ringleken, 
försvinner. Vid korsningen mot Ringleken ligger idag ett övergångsställe. Detta skulle 
kunna flyttas när Örsvängen och centrumkvarteret byggs om för att bättre anpassas till 
aktuella gång- och cykelstråk. En alternativ placering av detta övergångsställe är i 
förlängningen av Ringleken. Detta är dock inte utrett utförligt i detta arbete och bör därför 
tas med till nästa skede av projekteringen.  
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3 Konsekvenser av förslaget till ny trafiklösning 
Den förändrade trafiklösningen gör att belastningen på Norra gatan blir högre. Det är 
troligt att denna trafiklösning innebär mer än en fördubbling av motorfordonstrafiken på 
Norra gatan jämfört med ordinarie trafiklösning. Norra gatans framkomlighet försämras 
något genom att lastplatsen längs gatan inte har någon egen separat ficka, utan till stor del 
delar yta med körbanan. Alla trafikrörelser till och från garaget under centrumkvarteret 
kommer gå via Norra gatan.  

Örskolan och förskolan Blåklockan kommer få sina leveranser via Norra gatan. Övrig trafik 
till skolan och förskolan, såsom personalparkering och hämta/lämna-trafik, bör minimeras 
genom att lösa detta behov på andra platser. Längs med Örsvängen föreslås sedan tidigare 
fem korttidsparkeringar med främsta syfte att fungera för hämtning/lämning för förskolan 
Blåklockan. Trafiklösningarna för Örskolan och förskolan Blåklockan blir en viktig fråga i 
kommande detaljplanearbete för nya Örskolan. Med tanke på kommande detaljplanarbetet 
är lastplatsens exakta placering vid skolan ännu inte bestämd. 

För gående och cyklister till och från Örskolan kommer både Ringleken och Norra gatan 
vara viktiga kopplingar. Norra gatan får därför gångbanor på båda sidor om körbanorna 
och trafiksäkerheten bedöms vara tillfredställande. Cykling i blandtrafik på körbanan 
kommer vara möjlig. 

Om Ringleken blir helt utan entréer finns det är risk att gatan får en känsla av en bakgata 
med trygghetsproblem som följd. Detta behöver beaktas i gestaltningen av gatan och 
utformningen av centrumbebyggelsen. 

Med hjälp av tidigare genomförd trafikalstring beräknas antalet fordonsrörelser till och 

från garaget till cirka 270 fordon per dygn. Utöver dessa tillkommer cirka 10 angöringar vid 

lastplatsen längs med Norra gatan. Örskolan och förskolan Blåklockan beräknas få cirka 

160 respektive 170 hämtningar eller lämningar med bil per dag samt ytterligare totalt cirka 

35 angöringar för nyttotrafik. Varje hämtning, lämning eller angöring räknas som två 

fordonsrörelser eftersom de kör både in till och ut från skolan eller förskolan. Om samtliga 

trafikrörelser till Örskolan och förskolan Blåklockan skulle gå via Norra gatan skulle gatan 

få en total dygnstrafik (ÅDT) på cirka 1000 fordon. En hög andel av denna trafik bedöms 

ske under maxtimmen, vilket kan betyda trafiknivåer på cirka 100–200 fordon per timme. 

Det innebär cirka 2–3 fordon i respektive riktning varje minut. Det finns därför anledning 

att arbeta med åtgärder som minimerar trafiken inne på Norra gatan, vilket bland annat 

kan ske i arbetet med detaljplanen för Örskolan. 
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4 Förändrad höjdsättning 
Centrumkvarterets hus ligger kvar på 18,50 meter i markplan mot torget. Örsvängen får i 

denna lösning en något annorlunda höjdsättning kring torget. Örsvängens höjdprofil blir 

1,25 % norrifrån fram till korsningen med Norra gatan. Korsningen med Norra gatan blir 

också Örsvängens nya högsta punkt. Tidigare låg den högsta punkten cirka 20 meter 

närmre torget. Söderut från korsningen med Norra gatan sluttar Örsvängen med mellan 

0,75 % och 1 %. Ungefär vid elnätsstationen möter denna höjdsättning befintlig 

höjdsättning på nuvarande Örsvängen. Mötet med befintlig gata sker i detta alternativ 

senare än i ursprunglig höjdsättning. Örsvängens höjdprofil kan ses i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Örsvängens höjdprofil. 

 
Övriga entréhöjder som ligger mot torget eller gatorna anpassas efter gatans och torgets 

höjdsättning, se Figur 4. Ytorna kring livsmedelsbutiken får fall på cirka 2 % ut från 

fasaden ner mot Örsvängen.  
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Figur 4. Höjdsättning kring centrumtorget. 

 

Lastplatsen på Norra gatan får en minskad längslutning, från 2,5 % till 1 %. Detta 

underlättas lastningen och angöringen i lastplatsen. Från fasad och från inlastningen till 

livsmedelsbutiken blir lutningen cirka 2 % mot körbanan och lastplatsen. Se 

höjdsättningen kring lastplatsen på Norra gatan i Figur 5. 

 

 

Figur 5. Höjdsättning kring lastplatsen på Norra gatan. 

 
Norra gatan får förutom en längslutning på 1 % vid lastplatsen 5 % övrig sträcka ner mot 

vändplatsen vid Örskolan. Detta gör att gatan blir tillgänglig. Anslutningen till Förvaltarens 

kvarter Majelden direkt norr om centrumkvarteter fungerar väl med den nya 



Teknisk Förstudie STUP H-Ör: Ör centrum, Kompletterande PM Trafik 

13 

höjdsättningen på Norra gatan. Ringleken får oförändrad höjdsättning. Norra gatans och 

Ringlekens höjdprofil kan ses i Figur 6. 

 

 
Figur 6. Norra gatans och Ringlekens höjdprofil. 
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5 Fortsatt arbete 
Ett fortsatt frågetecken i projektet är lastplatsen mot Örsvängen, se Figur 7. Gångbanorna 

kring lastplatsen och infarten till centrumkvarterets innergård bör i nästa skede bevakas 

extra noga så att de tillgodoser kravet på 2,3 meter hinderfri bredd.  

 

 

Figur 7. Gångbanor vid Lastplatsen på Örsvängen. 

 

Trafikbelastningen på uppåt 1000 fordon på Norra gatan kan delvis bli problematisk om 

inte åtgärder genomförs i bland annat arbetet med detaljplanen för Örskolan. Framtida 

arbete bör fokusera på att minimera trafikmängden på Norra gatan. 

En vidare fråga blir också hur avstängningen av Ringleken påverkar olika intressenter. Att 

undersöka detta närmre har inte rymts inom detta uppdrag. Om till exempel 

räddningstjänsten behöver kunna använda Ringleken kan inte gatan utformas på ett sätt 

som omöjliggör detta. En framtida fråga blir också placeringen av övergångsstället över 

Örsvängen där Ringleken möter Örsvängen. 
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6 Slutsats 
Denna trafiklösning är fullt möjlig som alternativ till den ordinarie trafiklösningen. Den 

skapar en relativt god tillgänglighet till samtliga målpunkter och har en tillfredställande 

trafiksäkerhet. En viktig aspekt för att lösningen ska fungera väl blir att minimera 

trafikflödena på Norra gatan.  

Höjdsättningen kring torget och korsningen mellan Örsvängen och Norra gatan är 

förbättrad i detta alternativ. Den nya höjdsättningen skulle fungera lika bra för båda 

varianterna på trafiklösning och är därför heller inte knuten till enbart den lösningen som 

presenterats i detta PM. 


