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Sammanfattning
Behov av en teknisk förstudie har konstaterats inför kommande arbete med en ny
detaljplan för Örs nya centrumbebyggelse. Denna trafikutredning är en del av den tekniska
förstudien rörande Örs nya centrum i Sundbyberg.
Syftet med den tekniska förstudien och tillhörande trafikutredning är att resultatet ska
kunna ligga till grund för både kommande detaljplanearbete för Örs centrum och för
kommande stadsutveckling i hela närområdet. Trafikutredningen för Örs centrum ska
också fungera som underlag för en ombyggnad av Örskolan och delar av Örsvängen.
Trafikutredningen avgränsas rent geografiskt till att endast innefatta Ör centrum och
intilliggande gator. Förutom trafik till och från Örs centrum ska även trafik till och från
Örskolan och förskolan Blåklockan beaktas i utredningen.
Trafikutredning Ör centrum innefattar följande:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafik med busshållplats på Örsvängen
Funktionsanalys/stråkkartor (gång, cykel och bil)
Angöring/parkering på allmän platsmark
Avfallshantering, leverans- och utryckningstrafik
Säkra skolvägar
Inventering av dagens skolvägar till Örskolan (gång/cykel/bil)
Cykelparkering
Utformning av trafikytor på sträcka och i korsningspunkter

Örsvängen är den genomgående och sammankopplande gatan i Ör. Gatan är klassad som
en lokalgata med en uppsamlande funktion. Ingen genomfartstrafik förekommer längs
Örsvängen utan trafiken matas ut från Ör och Örsvängen till Rissneleden och vidare ut till
Ursviksvägen. Ursviksvägen är i sin tur sammankopplad med det regionala vägnätet. Idag
är Örsvängen ca 13 meter bred och körbanan upptar 8,5 meter av den totala bredden,
smala gångbanor återfinns på vardera sida.
Stadsutvecklingsprojektet i stadsdelarna Hallonbergen och Ör startades för nästan tio år
sedan. Ett förslag till program togs fram och samråd genomfördes under hösten 2011. Den
9 december 2013 godkändes sedan programmet.
I september 2017 vann Folkhem en markanvisningstävling genom att ett utarbetat
idékoncept presenterades. I samband med vinsten blev även den vinnande byggaktören ny
ägare till den befintliga centrumbyggnaden och den oexploaterade marken övertas först
efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft.
I det kvalitetsprogram1 som låg till grund för markanvisningstävlingen konkretiserade
Sundbybergs stad sin framtida bild av områdets utveckling. Kvalitetsprogrammet beskriver
vilka kvaliteter som ska vara ledande för kommande utveckling. I programmet framgår att
målet är att utforma en värdeskapande stadsutveckling med ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbarhetsperspektiv.
Det framgår att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras före biltrafik. Gångoch cykelstråk ska vara gena, sammanhängande, säkra, trygga och tydliga.
För Örsvängen och dess anslutande ytor ställdes följande krav i kvalitetsprogrammet:

•
•
•
•

Buss ska ha möjlighet att trafikera Örsvängen
Cykelbana ska finnas längs Örsvängen
Örsvängens bredd ska vara cirka 15 meter
Busshållplatsen vid Ör centrum ska vara lättillgänglig från äldreboendet

Arbete pågår med flera detaljplaner för nya bostäder, utökad skolverksamhet och nya
verksamheter i området. Under denna stadsutvecklingsprocess planeras också gaturummet
få en ny utformning som stärker sambanden mellan stadsdelarna.

1

Ör kvalitetsprogram, Sundbybergs stad och WSP Sverige AB, 2016.
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Förslag till ny utformning för gatorna i anslutning till Ör centrum har tagits fram utifrån
Sundbybergs stads tekniska handbok och anpassats till lokala förutsättningar, nya som
befintliga, samt till framtida trafikmängder.
Förslaget till ny utformning av Örsvängen innebär att den totala bredden föreslås öka från
cirka 13 till cirka 15,5 meter. Breddökningen leder till att gatan kan innefatta alla de
funktioner som behövs i framtiden. Den utökade bredden innebär i sin tur att
fastighetsintrång kommer att behöva ske längs gatan. Sektionen föreslås dock anpassas
efter lokala förutsättningar längs vägen.
Förslaget till ny sektion för Örsvängen inkluderar en 2 meter bred gångbana på den
sydvästra sidan, en 2,5 meter bred cykelbana och en 3 meter bred gångbana på den motsatt
sidan. Körbanebredden föreslås vara 6,5 meter och skyddszoner om 1 meter förslås på
respektive sida.
Direkt norr om Örs centrumkvarter föreslås en ny enkelriktad lokalgata anläggas som
sammanbinder Örsvängen med Ringleken. I denna trafikutredning benämns denna gata
som den Norra gatan. Förslaget till ny sektion för den Norra gatan innebär en
körbanebredd på 3,5 meter och resterade utrymme föreslås ges till gående.
Den Norra gatan föreslås enkelriktas för motorfordonstrafik i riktning från Örsvängen för
vidare färd mot Ringleken. Förslaget till sektion innebär att ett helhetsgrepp behöver tas
för gatan och att den nya utformningen behöver utvecklas och byggas i samverkan
Förvaltaren som är den angränsande fastighetsägaren.
Framarbetad sektion för Ringleken innebär att en 2,5 meter bred gångbana
rekommenderas på respektive sida om en 5,5 meter bred körbana.
Ringlekens förslag till sektion uppnår dock inte de angivna måtten i den tekniska
handboken för nyproduktion. I förslaget till ny sektion för Ringleken fattas utrymme för
skyddszoner, både mot fasad och mot körbana. Med tanke på att föreslagen gångbanebred
är 2,5 meter kommer minimikravet på 2,3 meter hinderfri bredd för driftfordon tillgodoses
förutsatt att ingen möblering eller belysning placeras på gångbanorna. Det är dock viktigt
att belysa att Ringlekens föreslagna gånglösning klassas som låg standard med tanke på att
gatan fungerar som skolväg. Cykling avses ske i blandtrafik på körbanan.
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1

Inledning

1.1 Bakgrund
Denna trafikutredning är en del av en teknisk förstudie rörande Örs centrum i Sundbyberg.
Behovet av en teknisk förstudie har konstaterats inför kommande arbete med en ny
detaljplan för Örs nya centrumbebyggelse. Den tekniska förstudien innefattar följande
teknikområden:
•

Dagvatten

•

Belysning

•

Ledningssamordning

•

Mark/gata

•

Trafik

•

Landskap

•

Geoteknik

1.2 Syfte
Syftet med den tekniska förstudien och tillhörande trafikutredning är att resultatet ska
kunna ligga till grund för både kommande detaljplanearbete för Örs centrum och för
kommande stadsutveckling i hela närområdet. Trafikutredningen för Örs centrum ska
också fungera som underlag för en ombyggnad av Örskolan och delar av Örsvängen.

1.3 Omfattning
Aktuell trafikutredning innefattar följande:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivtrafik med busshållplats på Örsvängen
Funktionsanalys/stråkkartor (gång, cykel och bil)
Angöring/parkering på allmän platsmark
Avfallshantering, leverans- och utryckningstrafik
Säkra skolvägar
Inventering av dagens skolvägar till Örskolan (gång/cykel/bil)
Cykelparkering
Utformning av trafikytor på sträcka och i korsningspunkter
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1.4 Geografisk avgränsning
Trafikutredningens geografiskt avgränsade område illustreras i

Figur 1, se nedan. Förutom trafik till och från Örs centrum ska även trafik till och från
Örskolan och förskolan beaktas i utredningen.

Figur 1 - Trafikutredningens geografiskt avgränsade område utgörs av det rödskrafferade området i figuren.
(Bildkälla: Lantmäteriet)
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2

Nulägesbeskrivning, styrande dokument och framtida
planer

2.1 Dagens trafiksituation kring Ör centrum
Örsvängen är den genomgående och sammankopplande gatan i Ör. Gatan är klassad som
en lokalgata med en uppsamlande funktion i stadens mobilitetsprogram. Ingen
genomfartstrafik förekommer längs Örsvängen utan trafiken matas ut till Rissneleden och
Ursviksvägen. Ursviksvägen är i sin tur är sammankopplad med det regionala vägnätet.
Idag är Örsvängen ca 13 meter bred och körbanan upptar 8,5 meter av den totala bredden,
smala gångbanor återfinns på vardera sida.

Figur 2 - Färdmedelsfördelning per stadsdel, Sundbybergs stad 2016.2

Utifrån Figur 2 går det att konstatera att Ör har en hög andel kollektivtrafikresor (45%)
men även en relativt hög andel gångresor i jämförelse med andra stadsdelar i Sundbyberg.
Det medför i sin tur att Ör är den stadsdel i Sundbyberg som bedöms ha den lägsta andelen
bilresor.

2.1.1 Gångtrafik
Inom trafikutredningens område finns fyra övergångsställen och i anslutning till området
finns ytterligare tre platser med övergångsställen, se Figur 3. Det är även rimligt att anta att
fotgängare korsar Örsvängen även på andra platser. Bedömningen är att tillgängligheten
både till Örs centrum och till Örskolan är god för gående. Inom stadsdelen Ör finns inga
gång- och cykeltunnlar utan alla korsande rörelser sker i gatuplan.
Under 2017 har Sundbyberg genomfört stickprovsmätningar av antalet gående. En mätning
har genomförts intill Örsvängen nordöst om Örs centrum under eftermiddagsrusning. Den
enskilda mätningen visar att det rörde sig cirka 40 gående/timme och att det var fler
cyklister än gående i rörelse vid den aktuella punkten 3. Resultatet ska ses som en indikation
då mätningen endast genomförts vid ett enskilt tillfälle ock kan inte användas för att dra
några slutsatser.

2
3

Resvaneundersökning Sundbyberg, 2016.
Information från Sundbybergs stad.
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Figur 3 - Flygfotografi där målpunkter, dagens hållplatsläge samt dagens övergångställen är markerade.
(Bildkälla: Lantmäteriet)

2.1.2 Cykeltrafik
I Sundbyberg finns ett finmaskigt och välintegrerat cykelvägnät vilket framgår av Figur 4.
De viktigaste kopplingarna för Örs centrum och Örskolan är mot Hallonbergens centrum
och dess tunnelbanestation. Kopplingarna mot Sundbybergs centrum och Sundbybergs
station (åt söder) och Solna (åt öster) bedöms också vara viktiga cykelstråk.

Figur 4 - Utsnitt från Sundbyberg stads cykelkarta 2018.

Närmare Hallonbergens centrum återfinns en cykelbana längs Örsvängens södra sida. Vid
Örs centrum saknas dock en separat cykelbana och cykling rekommenderas istället ske i
blandtrafik med motorfordonstrafiken, se Figur 5. På den sydvästra sidan av Örsvängen
nordväst om Örs centrum finns ett antal tvärställda parkeringsplatser för bilar vilket
innebär att backrörelser sker ut över angränsande gångbana och sedan ut på Örsvängen,
Figur 5. Snedställd parkering förekommer även både väster om Örs centrum och söder om
förskolan Blåklockan. Bedömningen är att trafiksäkerheten inte är tillräckligt god för
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varken gående eller cyklister med tanke på att separat cykelbana saknas, backrörelser
förekommer och att det finns en skola i området.

Figur 5 - Snedställd parkering som ger upphov till backande rörelser. (Bildkälla: Sweco)

I korsningen Örsvängen Ursviksvägen har cykelmätningar genomförts under 2017 som
visar på att det passerar cirka 100 cyklister/timme4 under rusningstid i varje färdriktning.
Cykelparkering återfinns idag vid Ör centrum och direkt norr om förskolan Blåklockan. Det
finns dock ingen cykelparkering vid hållplats Logdansplan eller vid Örskolan.
Idag finns det ingen regional cykelväg och det planeras inte heller för någon i direkt
anslutning till Ör centrum, se Figur 6. Det är dock viktigt att på sikt binda ihop Ör centrum
med det regionala cykelnätet som finns i närområdet och det är en tydligt saknad länk
mellan Hallonbergen och vidare öster ut mot Solna.

4

Information från Sundbybergs stad, 2017.
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Figur 6 - Regionalt nät och huvudnät för cykeltrafik5 där den planerade cykelvägen längs Örsvängen är
illustrerat med röd färg.

2.1.3 Kollektivtrafik
Idag trafikeras Örsvängen endast av busslinje 506. Linjen trafikerar mellan
Ör/Hallonbergen och Karolinska sjukhuset via Sundbybergs station och Solna station.
Linjen har upp till sex avgångar per timme i högtrafik och två avgångar per timme i
lågtrafik. Längs med Örsvängen trafikerar busslinjen enbart motsols på Örsvängen och
trafiken är därmed enkelriktad. Hållplatsen Logdansplan är lokaliserad i anslutning till Örs
centrum och här återfinns vändmöjligheter.
Cirka 500 meter från Ör centrum ligger Hallonbergens centrum med sin tunnelbanestation
Hallonbergen. Tunnelbanestationen är belägen längs den blåa linjen som går mellan
5

Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad, 2017.
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Kungsträdgården och Akalla. Vid Hallonbergens centrum utgår också flera andra
busslinjer, till exempel mot Rissne och Vällingby.

2.1.4 Biltrafik
Enligt mätningar från 2016 trafikeras snittet vid Örsvängen 12 av ca 1500
fordon/veckodygn6. Bedömningen är att det borde vara ett färre antal fordon vid Örs
centrum då Örsvängen 12 belastas av biltrafik från ett större område som ska vidare ut mot
Ursviksvägen och det regionala vägnätet. Idag är den högsta tillåtna hastighet reglerad till
30 km/t.
Örsvängen tillhör Sundbybergs stads parkeringszon C vilket är en mellannivå på en
tregradig skala. 14 stycken avgiftsbelagda parkeringsplatser finns vid Örs centrum idag.
Ytterligare sex stycken parkeringsplatser återfinns vid Ör centrums södra gavel ut mot
Örsvägen. Längs Örsvängen finns även snedställda parkeringsfickor både öster om
förskolan Blåklockan (drygt 10 stycken) och även nordväst om Örs centrum (ca 8 stycken).
Boendeparkering finns inte i Ör idag.
Vid den nätstation som återfinns öster om förskolan är Örsvängens gaturum snävt.
Örsvängens gatubredd är endast ca 11,5 meter bred vid nätstationen vilket ska jämföras
med de 13 meter som återfinns på andra delar av Örsvängen.

2.1.5 Dagens trafiksituation vid Örskolan och förskolan Blåklockan
Örskolan är belägen centralt i stadsdelen Ör vilket innebär att skolan återfinns i en lugn
miljö avskild från biltrafik. Det får till följd att det finns relativt barnvänliga gångvägar till
skolan idag. I Figur 7 pekas de skolvägar ut som idag bedöms vara de primära och mest
använda för gående skolelever. Inget av de övergångsställen som korsar Örsvängen är
hastighetssäkrade, exempelvis genom att vara upphöjda. Ringleken är den enda bilvägen
till Örskolan och den intilliggande förskolan. Ringlekens körbana är 5,9 meter bred i idag
och gångbanan är 2,5 meter bred. Ringleken bedöms dessutom vara en primär skolväg för
gående och cyklande skolelever.
Idag trafikerar all fordonstrafik till och från Örskolan förbi den ombyggda förskolan på
Ringleken. Ringleken är en kort stickgata som är ansluten till Örsvängen och som inte har
någon ordentlig vändplan vid skolan. Istället förekommer ett antal parkeringsplatser
utanför skolan vilket innebär att backrörelser förekommer direkt utanför både skolan och
förskolan. Alla fordon som angör Örskolan behöver dessutom passera förskolan.

6

Trafikmätning: 2016-10-20 – 2016-12-01, Trafikia, Sundbybergs stad, 2016.
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Figur 7 - De primära gångvägarna till Örskolan.

Förskolan Blåklockan har ingen personalparkering inom fastigheten. Det finns dock
snedställd bilparkering ute vid Örsvängen, öster om förskolan. Dessa parkeringsplatser är
idag oreglerade. Förskolans nyttotrafik i form av leveranstrafik och avfallshämtning sker
direkt från Ringleken då ingen separat lastplats finns, se Figur 8. I anslutning till
vändplanen återfinns förskolans fettavskiljare vilket utgör en planeringsförutsättning som
behöver beaktas under kommande planering. Det finns inte heller någon tydlig
trafiklösning för hur hämtning och lämning ska gå till, varken gällande skolan eller
förskolan.
Örskolan tog också in sin distributionstrafik från Ringleken när skolan var i bruk.
Ringleken är smal och endast en gångbana finns längs den östra sidan. Ingen ordentlig
vändplan finns utan idag fungerar ytan framför Örskolan som parkeringsyta.
Leveransfordon har ofta svårt att vända inne på Ringleken, vilket gör att tunga fordon ofta
backar tillbaka ut på Örsvängen. Vissa delar av centrumbebyggelsens verksamhet tar också
emot sina leveranser från Ringleken.

Figur 8 - Leveranstrafik stannar idag direkt på Ringleken. (Bildkälla: Sweco)
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2.2 Sundbybergs stads strategier och styrande dokument
2.2.1 Översiktsplan för Sundbyberg
Sundbybergs stads översiktsplan vann laga kraft i maj 2018. I översiktsplanen framgår
stadens långsiktiga viljeinriktning och intentionen för den framtida mark- och
vattenanvändningen i Sundbyberg. Översiktsplanens vision benämnd Vision 2030 består
av devisen Sundbyberg växer med dig och innefattar de tre kärnvärdena Levande,
Nytänkande och Tillsammans. Siktet är inställt mot en urban och hållbar stad.
Hallonbergen och Ör är utpekade som ett av totalt fem utvecklingsområden i
översiktsplanen. Planen är att de bägge angränsande stadsdelarna ska integreras och
förnyas med både ny bostadsbebyggelse och ett utökat serviceutbud.

2.2.2 Mobilitetsprogram och mobilitetsnorm
Utöver den nyligen antagna översiktsplanen finns även ett nyligen antaget
mobilitetsprogram som definierar riktlinjerna och ramarna för stadens trafikplanering.
I policyn för ett hållbart resande framgår att målet är att vara en hållbar stad med ett
hållbart resande, där behovet av bil och transporter ska minska. I mobilitetsprogrammet
finns strategier som beskriver hur staden ska nå ett ökat hållbart resande.
Sundbybergs stad ska vara hållbar och de kapacitetsstarka transportslagen gång-, cykeloch kollektivtrafik ska prioriteras vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i
gaturummet. Mobilitetsprogrammet vänder sig till nämnder och kommunalt helägda bolag
och ska ge stöd i strävan att uppfylla policyn för ett hållbart resande.
Mobilitetsprogrammet innehåller stadens strategier och ställningstaganden gällande
kommande frågor som rör trafikplanering.
Staden har även tagit fram en mobilitetsnorm med parkeringstal för cykel och bil som
ligger i linje med policyn och mobilitetsprogrammet.

2.2.3 Teknisk handbok
Under 2017 beslutade Sundbybergs stad att en Teknisk handbok ska användas som ett
verktyg för att säkerställa kvaliteten på den allmänna platsmarken. I den Tekniska
handboken återfinns administrativa och tekniska anvisningar som ska beaktas under
planering, projektering, utförande och drift.
Formellt ska den tekniska handboken hanteras som ”Anvisningar” vilket innebär att
dokumentet ska användas och följas av såväl interna som externa aktörer.
Kopplat till detta uppdrag kommer den Tekniska handboken framförallt användas för att
säkerställa att mått förblir tillräckliga och fungerar såväl för invånare som för drift och
underhåll. Den Tekniska handboken ska hjälpa till att garantera att förslagen till
utformning håller den höga kvalitet som staden önskar.

2.3 Planer för Ör
2.3.1 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen och Ör
Stadsutvecklingsprojektet i stadsdelarna Hallonbergen och Ör startades för nästan tio år
sedan. År 2009 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs stad uppdraget av
kommunfullmäktige att starta ett planarbete med fokus på stadsförnyelse i dessa två
angränsande stadsdelar. Ett förslag till program togs fram och samråd genomfördes under
hösten 2011. Den 9 december 2013 godkändes sedan programmet.
I september 2017 vann Folkhem en markanvisningstävling genom ett utarbetat idékoncept
vilket innebar att de kommer få uppföra ett nytt centrum för Ör. I samband med vinsten
blev även den vinnande byggaktören ny ägare till den befintliga centrumbyggnaden och
den oexploaterade marken övertas först efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft.
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I det kvalitetsprogram7 som låg till grund för markanvisningstävlingen konkretiserade
Sundbybergs stad sin framtida bild av områdets utveckling. Kvalitetsprogrammet beskriver
vilka kvaliteter som ska vara ledande för kommande utveckling. I programmet framgår att
målet är att utforma en värdeskapande stadsutveckling med ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbarhetsperspektiv.
Det framgår att fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och personer med
funktionsnedsättning ska prioriteras före biltrafik. Gång- och cykelstråk ska vara gena,
sammanhängande, säkra, trygga och tydliga. Det framgår även att cykelparkeringarna i
området ska vara tillräckligt många, tillgängliga, trygga och vara försedda med bra
belysning. Cykel- och bilparkering för boende och verksamheter ska finnas inom
kvartersmark.
För Örsvängen och dess anslutande ytor ställdes följande krav i kvalitetsprogrammet:

•
•
•
•

Buss ska ha möjlighet att trafikera Örsvängen
Cykelbana ska finnas längs Örsvängen
Örsvängens bredd ska vara cirka 15 meter
Busshållplatsen vid Ör centrum ska vara lättillgänglig från äldreboendet

2.3.2 Pågående planer i närområdet
Idag pågår ett omfattande och kontinuerligt stadsutvecklingsarbete i både Hallonbergen
och Ör. I Figur 9 nedan visas ett antal av de pågående projekten i området. Bedömningen
är att om drygt 10 år kommer befolkningen att ha ökat från 7000 till 12 000 personer inom
det aktuella området. Arbete pågår med flera detaljplaner för nya bostäder, utökad
skolverksamhet och nya verksamheter. Under denna stadsutvecklingsprocess planeras
också gaturummet få en ny utformning som stärker sambanden mellan stadsdelarna och
som bidrar till att skapa attraktiva miljöer för gående och cyklister. Den nya utformningen
ska också ge goda förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik.

Figur 9 - I kartbilden presenteras ett antal av de pågående projekten i Hallonbergen och Ör.

7

Ör kvalitetsprogram, Sundbybergs stad och WSP Sverige AB, 2016.
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2.3.3 Ör Centrum
Det vinnande förslaget för nya Ör centrum innehåller lokaler för kommersiell service vilket
bland annat inkluderar en ny mataffär, se Figur 108. I förslaget ingår även nya bostäder,
äldreboende och ett så kallat mellanboende som totalt kommer att innebära 184 nya
bostäder, se Tabell 1. Det vinnande förslaget består av två olika byggnader med totalt fyra
olika våningshöjder vilka varierar från fyra till som högst tio våningar, i det nordvästra
hörnet. En passage för gående föreslås också i nord-sydlig riktning genom den större
huskroppen och vidare genom hela fastigheten.
Tabell 1 - Lägenhetssammanställning över den nya centrumbebyggelsen i Ör centrum

Boendeform

Lägenhetsstorlek

Antal lägenheter

Äldreboende

1:a

52

Mellanboende

2:a

26

3:a

9
35

Hyresrätter

1:a

27

Bostadsrätter

1:a

6

2:a

41

3:a

15

4:a

8

Totalt antal lägenheter

184

Figur 10 - Illustration över det vinnande förslaget för Örs nya centrumbebyggelse. (Bildkälla: Arkitema)

8

Ör centrum - idékoncept mars 2017, Örban – en stad av trä, Folkhem, Arktiema architects.
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Huvudprinciperna gällande markanvändningen i det vinnande förslaget visas i Figur 11.
Det framgår att två platsbildningar föreslås inom de ytor som förordas bli allmän
platsmark.

Figur 11 - Huvudprinciperna för markanvändningen i det vinnande förslaget. (Bildkälla: Arkitema)

Den föreslagna centrumbebyggelsens planerade entréer till miljörum, garage och varuintag
ger förutsättningar till de åtgärdsförslag som trafikutredningen kan föreslå, se Figur 12.
Avståndet från ett miljörum till den plats där avfallshanteringsfordon kan stanna bör inte
överstiga 10 meter.

Figur 12 - Ungefärlig placering av entréer med betydelse för trafikutredningen.
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2.3.4 Örskolan och förskolan Blåklockan
Örskolan är placerad centralt i stadsdelen en bit ifrån Örsvängen. Idag nyttjar Örskolan
dock temporära lokaler på en annan fastighet i väntan på nya. Planarbete kommer att
starta för att kunna utöka antalet utbildningsplatser på Örskolan. Tanken är att den nya
skolan på sikt ska utöka sin verksamhet från dagens en klass per årskurs till tre klasser per
årskurs. En tidigare förstudie har indikerat på att cirka 1759 nya utbildningsplatser kommer
att behövas på Örskolan.
Örskolan är en viktig målpunkt i området och har idag 16010 elever från förskoleklass till
årskurs sex. Förskolan Blåklockan direkt söder om Örskolan har nyligen byggts om och fler
förskoleplatser har skapats, totalt finns cirka 130 platser.

9

KS-0483/2011, Planuppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden att upprätta detaljplan för en utbyggd skola i Ör,
Sundbybergs stad, 2012.
10 https://www.sundbyberg.se/barnomsorg-utbildning/grundskola-och-grundsarskola/grundskolor/orskolan.html.
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3

Trafikalstring
För trafikalstringen används Trafikverkets trafikalstringsverktyg 11, med ytterligare stöd av
resvaneundersökningen från 2016 för Sundbyberg. De förutsättningar för området som
matats in i trafikalstringsverktyget är att stadsdelen ligger i Sundbyberg och i ett av
huvudortens ytterområden. Alstringsverktyget anpassas då efter resmönster i kommunen
och områdets läge i kommunen.
En viktig aspekt att ha i åtanke är att en resa till och från en målpunkt räknas som två
fordonsrörelser, det vill säga, en hämtning eller lämning med bil räknas också som två
fordonsrörelser. Det innebär att en elev som blir lämnad på morgonen och hämtad på
eftermiddagen i bil genererar fyra fordonsrörelser kopplat till skolan/förskolan.
Trafikalstringen är gjord för nya Ör centrum, Örskolan och förskolan Blåklockan. Den tar
därmed inte hänsyn till kringliggande befintlig bostadsbebyggelse utan tillkommer utöver
nuvarande trafik.

3.1.1 Ör centrum
Den nya bebyggelsen vid Ör centrum kommer innehålla cirka 210 nya bostäder, men även
kommersiella lokaler och en lokal för en livsmedelsbutik. Trafikverkets
trafikalstringsverktyg uppskattar att den nya centrumbebyggelsen kommer generera cirka
1300 resor per dygn. 24 % av dessa kommer ske med bil, vilket är nära de 25 % som Ör som
stadsdel hade i 2016 års resvaneundersökning för Sundbyberg.
Räknas bilresorna om till fordonsrörelser fås cirka 270 fordonsrörelser per dygn (ÅDT). Av
de 270 fordonsrörelserna bedöms cirka 35 vara nyttotrafik. De absolut flesta av dessa
trafikrörelser kommer ske genom garageinfarten mot Ringleken. Det innebär att
korsningen Ringleken-Örsvängen kommer få en något högre belastning på grund av nya
centrumbebyggelsen.

3.1.2 Örskolan
Örskolan bedöms få cirka 630 elever och 80 anställda i årskurserna F-6 i de nya
skollokalerna. Trafikverkets trafikalstringsverktyg bedömer antalet resor som genereras av
skolan till cirka 2550 per dag. Även här bedöms antalet resor med bil ligga på cirka 24 %.
Räknas bilresorna om till fordonsrörelser fås cirka 480 fordonsrörelser per dygn (ÅDT). Av
de 480 fordonsrörelserna bedöms cirka 20–25 vara nyttotrafik. Det innebär att det
uppskattningsvis kommer ske cirka 160 hämtningar eller lämning med bil till eller ifrån
Örskolan varje vardag.

3.1.3 Förskolan Blåklockan
Förskolan Blåklockan har idag cirka 130 elever, men har en kapacitet på cirka 140–145
elever. Upptagningsområdet för förskolan är framförallt stadsdelen Ör. För denna
trafikalstring har det maximala antalet elever, 145, används för att uppskatta de maximala
transporterna som kan finnas kopplat till förskolan. Trafikalstringsverktyget ger att
förskolan genererar cirka 920 resor per dygn. En stor anledning till att denna siffra blir så
hög är att förskoleelever normalt får sällskap av sina föräldrar vilket räknas som resor både
för föräldrarna och förskoleeleverna. Andelen resor med bil förväntas vara cirka 42 %.
Räknas bilresorna om till fordonsrörelser fås cirka 400 fordonsrörelser per dygn (ÅDT). Av
de 400 fordonsrörelserna bedöms cirka 15 vara nyttotrafik. Det innebär att det
uppskattningsvis kommer ske cirka 170 hämtningar eller lämning med bil till eller ifrån
förskolan Blåklockan varje vardag.

3.1.4 Diskussion gällande trafikalstring
Nya Ör centrum, Örskolan och förskolan Blåklockan förväntas tillsammans generera drygt
4800 resor per dygn. Av dessa är cirka 1050 fordonsrörelser. Resor som går mellan de olika
funktionerna Ör centrum, Örskolan och förskolan kommer räknas in som resor inom
respektive funktion. Resor från de nya bostäderna i Ör centrum till skolan kommer därför
räknas två gånger. Det innebär att trafiksiffrorna för hela området är högt räknat.
11

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/
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Upptagningsområdet både för skolan och förskolan är främst inom närområdet, vilket gör
att andelen hämtningar och lämningar med bil kan vara överskattat i denna trafikalstring.
Stadsdelen Ör har dessutom goda kommunikationer med många cykelbanor och god
kollektivtrafikförsörjning.
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4

Funktionsanalys och förslag till stråkkartor

4.1 Säkra skolvägar
I och kring Ör centrum kommer många barn röra sig, i och med ut- och ombyggnationen av
Örskolan samt med anledning av att förskolan Blåklockan är belägen i området.
Trafikutredningen har visat att skolbarn kommer från alla håll till Örskolan, se Figur 7.
Ringlekens smala gatusektion och dess funktion som skolväg innebär att biltrafiken
behöver minimeras där. All trafik som inte måste angöra skolan, förskolan eller den nya
centrumbebyggelsen bör därför inte använda Ringleken.
Förskolans trafiklösning har brister vilket inte lösts på ett tillfredställande sätt i
detaljplanearbetet eller under bygglovsprocessen. Pågående detaljplanearbete för Örskolan
bör även beakta förskolans trafikfrågor, för att om möjligt kunna identifiera viktiga
gränssnitt, samordningsvinster och för att kunna hitta en yteffektiv utformning. Förskolan
saknar idag korttidsparkering för hämtning och lämning. På Örsvängen, i direkt anslutning
mot förskolan och direkt öster om elcentralen, finns idag en yta där det finns möjlighet för
cirka 8–10 bilar att parkera. Parkeringsytan är oreglerad, men fungerar i praktiken som en
långtidsparkering. Denna yta skulle kunna fungera som en parkeringsficka för hämtning
och lämning genom att till exempel 15-minutersparkering införs. I ritningarna läggs 5
kantstensparkeringar in längs med Örsvängen som ett förslag till att lösa förskolans behov
av platser för hämtning och lämning. Under kommande detaljplanearbete gällande
Örskolan föreslås att utreda om det är lämpligt att anlägga parkeringsfickor för hämtning
och lämning längs Örsvängen öster om skolan i höjd med Sundbyberg Baseboll & Softboll
Club.
Dessutom föreslås att det utreds under kommande detaljplanearbete för Örskolan om
personalparkering kan lokaliseras någon annanstans än på skolfastigheten, då trafiken på
Ringleken bör minimeras samt lekyta sparas. Enligt stadens parkeringsnorm framgår det
att personalparkering kan lokaliseras på samma avstånd som kollektivtrafiken. Från skolan
och förskolan är det cirka 500–600 meter till tunnelbanestationen Hallonbergen. För att
spara ytterligare plats kan personalparkeringar med fördel samnyttjas med annan
verksamhet som främst har parkeringsbehov kvällar och helger. Befintliga parkeringar vid
idrottsanläggningar skulle kunna vara ett sådant exempel där samnyttjande kan ske eller
där ett antal parkeringar skulle kunna hyras ut till personal under dagtid och finnas
tillgängliga för idrottsevenemang övrig tid. Att placera personalparkering en bit från skolan
minskar också behovet av parkeringsplatser och antalet fordonsrörelser intill skolan.
Det finns goda förutsättningar att skapa en hållbar mobilitet kopplat till skolan och
förskolan om kommunen väljer att satsa på bra gång- och cykelstråk, cykelparkering samt
inte prioriterar bilparkering framför skolgård.

4.2 Gångtrafik
Alla befintliga gångstråk föreslås behållas när Örs nya centrumbebyggelse tillförs. Förslaget
innebär att det alltid ska gå att röra sig som gående på båda sidorna om en gata. Fördelar
finns med att tillåta gångrörelser genom den planerade centrumbebyggelsens fastighet. Då
kan ett genare och mer finmaskigt gångnät skapas i området. Kommande detaljplanearbete
får utreda mer i detalj vad som krävs för att åstadkomma en semiprivat innergård samt hur
gående ska tillåtas röra sig på fastighetsmark.
Förslaget till utformning innebär att alla befintliga övergångsställen utom ett behålls. Det
övergångsställe som är placerat direkt väster om dagens centrumhus föreslås att tas bort
och bör istället ersättas med en gång- och cykelpassage direkt söder om det nya
hållplatsläget och det planerade torget. På så sätt kan kollektivtrafikens behov tillgodoses
samtidigt som en gen gång- och cykelanslutning kan skapas mellan Ör centrum och
Sundbybergs station via Golfängarna. Bedömningen är att gåendes behov tillgodoses då tre
övergångsställen på en cirka 250 meter långa sträcka föreslås.
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4.3 Cykeltrafik
4.3.1 Cykelvägar
Förslaget till cykelnät innebär att Hallonbergens centrum med sin tunnelbanestation och
Ör centrum binds samman med en ny cykelväg som blir en del av det lokala cykelnätet i
Sundbyberg, se Figur 13. Ör centrum kopplas också ihop med cykelvägarna vid
Golfängarna och för vidare cykelfärd mot Sundbybergs station och dessutom föreslås
cykelvägen fortsätta efter Ör centrum mot Arenastaden i Solna. Den separata cykelbanan
placeras på Örsvängens sydvästra sida.

Figur 13 - Förslag till cykelnät.

Alla befintliga cykelvägar i området får vara kvar och det kommer fortsättningsvis också
vara tillåtet att cykla i blandtrafik på Ringleken. Det föreslås även bli tillåtet att cykla i båda
riktningar längs den Norra gatan, vilket till exempel skulle kunna regleras genom att
förbjuda motorfordonstrafik i ena riktningen. Under kommande process förordas att en
dialog förs med Förvaltaren som den angränsade fastigheten. Det är troligt att den Norra
gatan, oavsett reglering, i praktiken kommer ha dubbelriktad cykeltrafik. Det bedöms vara
bättre att tillåta och anpassa istället för att förbjuda cykeltrafik.
På Örsvängen blir det fyra stycken cykelpassager, vid infarten till Norra gatan, vid
busshållplatsens och torgets passage, vid korsningen mot Ringleken samt längts till sydöst i
området, i anslutning till cykelvägen mot Arenastaden i Solna, se Figur 13. Alla
cykelpassagerna förutom den vid busshållplatsen och torget utformas som övergångsställe
och cykelpassage. Med tanke på de låga trafikmängderna på Örsvängen och att det inte är
något prioriterat cykelstråk som korsar gatan anses cykelpassager istället för
cykelöverfarter vara tillräckligt god kvalitet. Cykelöverfarter hade minskat
kollektivtrafikens attraktivitet med tanke på de upphöjningar som då krävs.

4.3.2 Cykelparkering
Trafikutredningen har konstaterat att behov kommer att finnas av cykelparkering vid
torget och den nya centrumverksamheten samt vid det nya hållplatsläget vid Ör centrum.
Örskolans om- och utbyggnad kommer innebära ett stort cykelparkeringsbehov. Det
bedöms dock vara en fråga som behöver studeras under kommande detaljplanearbete för
Örskolan. De befintliga cykelparkeringarna vid förskolan bör också bevaras eller ersättas
vid ombyggnaden av skolan.
Ett cykelparkeringsbehov för de verksamheter som lokaliseras i centrumbebyggelsens
bottenvåningar kommer att uppstå. Behovet hanteras genom att kommunen
tillhandahåller cykelparkeringar med ramlåsmöjlighet på torgytans norra del, med fördel
placerat under balkongerna. De nya bostädernas cykelparkeringsbehov ska lösas på
kvartersmark och behandlas därför inte i denna förstudie. Kommunens nya
cykelparkeringar på torget får inte räknas in i behovet för boende.
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Cykelparkeringar för 5–10 cyklar bör placeras i direkt anslutning till hållplatsläget vid
torget för att underlätta kollektivtrafikresande. Om behovet av cykelparkeringar skulle bli
större i framtiden är det bra om det finns något yta över i anslutning till hållplatsen för
utökning av cykelparkeringarna.

4.4 Kollektivtrafik och hållplatsläge Ör centrum
Örsvängens körbanebredd om 6,5 meter innebär att tillräckligt utrymme kan erbjudas
kollektivtrafiken. I Figur 14 illustreras förslaget till enkelriktad kollektivtrafik. Hållplats
Logdansplans nya placering och utformning i anslutning till det nya torget innebär att goda
förutsättningar kan erbjudas kollektivtrafikresenärerna. Hållplatsens lokalisering i
anslutning till torget innebär att kollektivtrafiken kommer bidra till att befolka torget och
att skapa mer liv och rörelse i området. Det bedöms som viktigt att tillåta de prioriterade
trafikslagen ta plats och bli en del av den offentliga miljön runt torget.

Figur 14 - Förslag till kollektivtrafikstråk.

Hållplats Logdansplan föreslås utformas som en timglashållplats. Det innebär att inga
andra fordon kan passera förbi på Örsvängen när bussen stannat vid hållplatsen. Denna
lösning bidrar till att öka trafiksäkerheten och torgets storlek. Lösningen är möjlig då
kollektivtrafiken är enkelriktad och då trafikvolymerna är låga längs Örsvängen.
Hållplatsen föreslås utformas med ett väderskydd med integrerad belysning. Hållplatsytan
ska vara minst 18 meter lång, så att en ledbuss får plats, samt minst 3 meter bred, för att ge
tillräckligt med plats åt väntande resenärer. I bakkant av väderskyddet, mot cykelbanan,
finns en skyddsremsa på 0,5 meter för att se till så att cyklister har det hinderfria utrymmet
som behövs. Väderskyddets bakkant får en förlängning med ett skyddande räcke på
respektive sida. Räckets syfte är att kollektivtrafikresenärer inte ska gå rakt ut över
cykelbanan precis bredvid väderskyddet, eftersom sikten då är begränsad.

4.5 Distributionstrafik
4.5.1 Leveranstrafik
Tre lastplatser föreslås i området, vilka visas i Figur 15 och beskrivs sedan i de olika
delområdesbeskrivningarna. Lastplatsen på Norra gatan används för verksamheterna i den
norra delen av centrumkvarteret. Lastplatsen placeras för att täcka behoven av leveranser
för kommande centrumverksamheter och äldreboendets restaurang. Lastplatsen föreslås
bli 3 meter bred och 15 meter lång, vilket bedöms som acceptabelt på en lokalgata med lågt
trafikflöde.
Lastplatsen vid vändplatsen på förlängningen av Ringleken är främst till för Örskolans och
förskolans behov. Utformning kan justeras under detaljplanearbete med skolan. Om det
går att lösa både skolans och förskolans behov med enbart en lastplats skulle mycket
utrymme sparas. Backande fordon intill skola rekommenderas inte, varför en vändplats har
ritats in. Lastplatsen föreslås bli 3 meter bred och 15 meter lång.
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Lastplatsen på Örsvängen används för verksamheterna i den södra delen av
centrumkvarteret. En placering på Örsvängen, som är en gata med uppsamlande funktion
rekommenderas inte, men behövs ändå i detta fall då plats saknas på kvartersmark. Den
placeras i motsatt riktning mot hur kollektivtrafiken kör, vilket gör att konflikter dem
emellan minimeras. Lastplatsen föreslås bli 3 meter bred och 15 meter lång. Enligt teknisk
handbok innebär det 0,5 meter för lite i bredd. 3 meters bredd föreslås trots detta eftersom
lastplatsen är enkel att köra in i och ut ur och är placerad på ett ställe där vägbanan är
tillräckligt bred för att bil och buss ska kunna mötas samtidigt som en lastbil lastas på
lastplatsen. Placeringen av lastplatsen blir i anslutning till infarten till innergården.
Placeringen innebär att huskroppen behöver justeras så att tillräcklig bredd på gångbanan
uppnås.

Figur 15 - Placering av lastplatser.

På de utpekade lastplatserna skulle det även vara möjligt att tillåta korttidsparkering under
vissa tider på dygnet, under förutsättning att leveranser kan styras till andra tider.

4.5.2 Avfallshantering
De föreslagna lastplatserna är placerade vid de planerade miljörummen vilket innebär att
de fordon som används för Sundbybergs avfallshantering också kommer kunna utnyttja
lastplatserna. Eftersom avfallsfordon kommer använda lastplatserna behöver det finnas ett
släpp i kantstödet där det sänks till noll cm under minst en meters längd.
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I Figur 16 kan en cirkel med radien 10 meter ses i inre bakkant av respektive lastplats för
att illustrera inom vilket avstånd från lastplatsen miljörummen behöver placeras för att
stadens riktlinjer för avfallshantering ska uppnås.

Figur 16 – 10-meters radier från bakkant av lastplatserna.

4.5.3 Uppställningsplats för räddningsfordon
För det nya centrumkvarteret föreslås en brandbilsplats att anordnas på innergården. Det
innebär att en brandbil kommer behöva kunna svänga in på innergården från Örsvängen.
För att brandbilar ska kunna ta sig till Örskolan och förskolan Blåklockan kommer
Ringleken behöva nyttjas, vilket ställer krav på att gatan är framkomlig och att inga fasta
hinder hänger ut eller blockerar körbanan.

4.6 Biltrafik
Biltrafik föreslås att tillåtas på Örsvängen och Ringleken, likt dagens trafiklösning, se Figur
17. Förslaget innebär dock att erforderlig körbanebredd kommer att minska. Ställda krav i
Sundbybergs tekniska handbok uppnås dock med förslaget. Den Norra gatan tillkommer
och där föreslås biltrafik vara tillåten, men utformad så att endast trafik som behöver
använda gatan gör det, exempelvis nyttotrafik.
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Figur 17 - Förslag till övergripande biltrafiknät.

4.6.1 Bilparkering
Den föreslagna trafiklösningen innebär att parkeringsplatser kommer att få en ny
användning jämfört med idag vilket illustreras i Figur 32. Utrymme prioriteras för de
hållbara trafikslagen på allmän platsmark i enlighet med Sundbybergs mobilitetsprogram.
Där framgår även att trafik i rörelse ska prioriteras före parkering på allmän platsmark.
Respektive fastighets parkeringsbehov ska lösas på fastighetsmark vilket även kommer att
bli fallet för den nya centrumbebyggelsens parkeringslösning.
Förskolans behov av korttidsparkering kan lösas genom att bygga fem korttidsparkeringar i
form av kantstensparkeringar längs med Örsvängen, se Figur 29.
Samtliga gator i området föreslås få en reglering som förbjuder både parkering och lastning
(utanför separata parkeringar och lastplatser).
Parkering till centrumverksamheterna föreslås lösas genom att platser öppna för
allmänheten placeras i garaget under centrumkvarteret.
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5

Förslag till utformning

5.1 Utformningsförslagets huvuddrag
Förslagen till utformningen har tagits fram utifrån Sundbybergs stads tekniska handbok
och anpassats till lokala förutsättningar, nya som befintliga, samt till uppskattade
trafikmängder. Samtliga avsteg från den tekniska handboken synliggörs, förklaras och
motiveras i ett eget avsnitt.

5.1.1 Förslag till typsektion för Örsvängen
Örsvängens uppsamlande funktion innebär att samtliga trafikslag har behov av att röra sig
längs gatan på ett tryggt och säkert sätt. Förslaget till ny utformning innebär att
Örsvängens totala bred ökar från cirka 13 till cirka 15,5 meter. En breddökning av gatan
behövs för att kunna innefatta alla de funktioner som det finns behov av. Den utökade
bredden innebär i sin tur att fastighetsintrång kommer att behöva ske längs gatan.
Sektionen föreslås dock anpassas efter lokala förutsättningar längs vägen och en något
smalare sektion föreslås i utredningsområdets sydöstra del, vid den befintliga
transformatorstationen.

Figur 18 - Förslag till typsektion på Örsvängen.

I Figur 18 illustreras förslaget till ny sektion på Örsvängen. Gångbanan på den sydvästra
sidan föreslås vara 2 meter bred, vilket är minimimått för god standard för ett litet
gångflöde enligt stadens Tekniska handbok. I och med att en 2,5 meter bred cykelbana
föreslås parallellt uppnås kravet om minst 2,3 meters hinderfri bredd för driftfordon. En
separering mellan gående och cyklister rekommenderas ske genom avvikande materialval
eller med en målad linje. En rad storgatsten mellan cykelbanas och gångbanas beläggning
förordas.
En 2,5 meter bred cykelbana föreslås vilket motsvarar minimimåttet för god standard på en
lokal cykelbana, vilket cykelbanan längs Örsvängen klassas som. Cykelbanan föreslås
lokaliseras på den sydvästra sidan om Örsvängen då det bedöms samspela bäst med det
befintliga cykelnätet i närområdet samt minimera antalet korsningspunkter mot
vägtrafiken. Örsvängens knappa bredd i kombination med att cykelbanan inte kommer att
tillhöra huvudnätet för cykeltrafik bedömdes motivera att en dubbelriktad cykelbana
endast anläggs på ena sidan om Örsvängen.
En skyddszon föreslås på 1 meter på vardera sida om körbanan, vilket också är ett
minimimått enligt Sundbybergs tekniska handbok. Inom skyddszonen föreslås vägmärken
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och belysning placeras. Dessutom kommer ytan kunna användas som snöupplag. Om ytan
också ska kunna fungera som en möbleringszon för t.ex. träd, bänkar, skräpkorg och
dagvattenhantering bör remsan vara bredare. En möbleringszon bör minst vara 2 meter
bred. Där så finns plats kommer skyddszonen göras bredare för att kunna skapa fler
stadsmässiga kvaliteter såsom trädplanteringar. Belysningsstolparna rekommenderas att
inte placeras närmare än 0,5 meter från körbanan.
För körbanan har kollektivtrafikens krav varit dimensionerande vilket innebär att
körbanebredden inte får understiga 6,5 meter. Då hindras inte en buss i linjetrafik av möte
med ett annat tungt fordon.
På den nordöstra sidan föreslås en 2,5 meter bred gångbana vilket klassas som god
standard. En gångbana med god standard föreslås i syfte att skapa tillräckliga ytor för
gående och vistelse och för att öka avståndet från fasad till körbana. Eftersom området
kommer innehålla centrumverksamheter och andra publika funktioner planeras för ett
relativt stort gångflöde i anslutning till centrumbebyggelsen. Gångbanan bör inte användas
som yta för uteservering, bänkar eller träd. Gångbanan behöver minst vara 2,3 meter bred
om en adekvat driftnivå ska kunna upprätthållas och för att kunna säkerställa en god
framkomlighet för gående. Gångbanan föreslås alltid minst vara 2,5 meter bred och där
utrymme finns breddas gångbanan ytterligare i anslutning till centrumverksamheterna.

5.1.2 Förslag till typsektion för den Norra gatan

Figur 19. Förslag till sektion för den Norra gatan.

Direkt norr om Örs centrumkvarter föreslås en ny enkelriktad lokalgata anläggas som
sammanbinder Örsvängen med Ringleken. I denna trafikutredning benämns denna gata
som den Norra gatan. Den Norra gatan föreslås enkelriktas så att motorfordonstrafik
endast kan köra in på den Norra gatan från Örsvängen för vidare färd mot Ringleken, se
Figur 17. Förslaget innebär att exempelvis varuleveranser, avfallshantering och angöring
till och från äldreboendet (som kommer att vara beläget i den norra delen av den nya
centrumbebyggelsen) tillåts trafikera den Norra gatan.
Förslaget till ny sektion för den Norra gatan illustreras i Figur 19. Körbanebredden föreslås
bli 3,5 meter, förutom intill lastplatsen där körbanebredden föreslås bli 3 meter.
Resterande utrymme föreslås ges till gående och till skyddszoner och grönytor. På den
södra sidan, i anslutning till den nya bebyggelsen föreslås en gångbanebredd på 3,5 meter.
På den motsatta sidan föreslås istället en gångbana på 2,5 meter.
Figuren ovan redovisar förslaget till typsektion och avvikelser föreslås bland annat där en
lastplats har placerats, se kapitel 5,2. Där lastplatsen har lokaliserats behöver skyddszonen
på södra sidan och gångbanan på norra sidan om körbanan justeras.
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Den föreslagna typsektionen föreslår att cykling tillåts ske på körbaneytan. Den Norra
gatans sektion och förslag till utformning bedöms innebära låga hastigheter som i sin tur
minskar behovet av en separat cykelbana. Den smala sektionen i kombination med behovet
av en lastplats har också inneburit att prioriteringar av hur utrymmet ska disponeras har
behövt göras.
Införandet av en helt ny lokalgata där fordonstrafik tillåts innebär att ett helhetsgrepp
behöver tas för utrymmet norr om centrumbebyggelsen. Den Norra gatan behöver
analyseras, utformas och byggas i samverkan med fastighetsägaren norr om den Norra
gatan (Förvaltaren) då deras fastighet idag utgör delar av den yta som den Norra gatan
bedöms behöva ta i anspråk, se Figur 31.
En utformning av den Norra gatan i ett plan utan kantsten är en alternativ lösning som
skulle bidra till att skapa en gångfartsmiljö, med målet att enbart motorfordonstrafik med
tillstånd nyttjar den Norra gatan. I och med att gatan kommer användas av skolbarn är det
inte en lösning som förordas av staden. En utformning i ett plan kan skapa en
gångfartsmiljö med låga hastigheter som prioriterar oskyddade trafikanter. All trafik med
ett faktiskt ärende, där något ska hämtas eller lämnas anses ha ett tillstånd enligt
trafikförordningen.
Från Örsvängen förslås biltrafiken behöva åka upp på gångbanan för att nå den Norra
gatan. På så vis illustrerar utformningen att oskyddade trafikanter prioriteras och
motorfordon trafikerar gatan på de gåendes villkor. Längs med centrumkvarterets norra
fasad föreslås en separat yta finnas som kan fungera som gångbana. En gångbaneyta på
den norra sidan föreslås också som bland annat ansluter till innergården på kvarteret
Majelden.

5.1.3 Förslag till typsektion på Ringleken

Figur 20 - Förslag till typsektion för Ringleken.

Framarbetad sektion för Ringleken innebär att en 2,5 meter bred gångbana
rekommenderas på respektive sida om en 5,5 meter bred körbana. Enligt Sundbybergs
tekniska handbok ska en gångbana anläggas på bägge sidor om en gata vid nyexploatering.
Ringlekens förslag till sektion uppnår dock inte de angivna måtten i den tekniska
handboken för nyproduktion. Det vinnande förslaget har utgått ifrån den befintliga
bebyggelsen och dess fastighetsgräns. Mot fasad ska alltid en 0,5 meter bred skyddszon
finnas och mot körbanan ska en skyddszon på en 1 meter finnas. I förslaget till ny sektion
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för Ringleken fattas båda dessa skyddszoner. Med tanke på att föreslagen gångbana är 2,5
meter kommer minimikravet på 2,3 meter hinderfri bredd för driftfordon tillgodoses. Det
är dock viktigt att belysa att Ringlekens föreslagna gånglösning klassas som låg standard
med tanke på att gatan fungerar som skolväg. Cykling avses ske i blandtrafik med övriga
motorfordon på körbanan.
En 5,5 meter bred körbana är minimistandard för dubbelriktad motorfordonstrafik där
buss i linjetrafik saknas. Dubbelriktad trafik på Ringleken föreslås i syfte att freda den
Norra gatan från allmän motorfordonstrafik. Antalet nya bostäder, nya Örskolan samt
förskolan Blåklockan innebär en trafikvolym som motiverar en dubbelriktad körbana.
På Ringlekens östra sida där förskolan Blåklockan är belägen behövs en säker gångbana för
både skolbarn till och från Örskolan samt för barn och föräldrar till och från förskolans
norra entré.
Den nya centrumbebyggelsens garageinfart kommer att lokaliseras på Ringleken, vilket gör
att gångbanan på den västra sidan behöver anpassas efter dessa förutsättningar. För att
skapa en säker utfart från garaget behöver ytan direkt utanför garageporten anpassas.
Garagerampens lutning inom fastigheten bör vara tillräckligt flack så att bilar kan stanna
direkt innanför porten. Stockholms stads rekommendationer för ramplutningar för
underjordiska garage föreslås användas under kommande detaljarbete 12.
Rekommendationerna innebär att ramper från garage ska utformas så att fordon kan
stanna till innan de kör ut över gång- och körytorna. Närmast innanför porten bör inte en
ramp luta mer än 5 % under en sträcka på minst det dimensionerande fordonets längd, se
Figur 21.

Figur 21 – Stockholms stads rekommendationer för lutningar i underjordiska garage (bildkälla: Stockholms
stad).

Gångbana behövs även på Ringlekens västra sida i syfte att försörja den nya
centrumbebyggelsens entréer. Att omvandla Ringleken eller den Norra gatan till en gågata,
gångfartsområde eller Shared spacemiljö i ett plan utan kantsten anses inte som lämpligt i
och med att gatan kommer att fungera som en skolväg.
Belysning och annan möblering på Ringleken ska placeras så att en 2,3 meter hinderfri
bredd finns kvar på gångbanorna. Det innebär att det endast finns relativt lite plats (20
centimeter) för belysningsstolpar och ingen plats för vägmärken på ytan mellan fasaderna
på Ringleken.
Eventuella utstickande balkonger måste placeras så att en fri höjd på minst 2,4 meter
bibehålls över gångbanan. Eventuella balkonger behöver också vara frihängande, om de
sticker ut över gångbana, för att kunna bibehålla en 2,3 meter hinderfri gångbanebredd.
Den fria höjden över körbanan behöver vara minst 4,7 meter för att säkerställa
avfallshanteringens framkomlighet.
Eftersom utformningen för Ringleken saknar skyddszoner kommer snö behöva köras iväg
till annan plats. Ytor för snöupplag skulle kunna återfinnas vid Örskolan. Det skulle annars
innebära att driftkostnaderna för Ringleken blir dyrare än om utformningen följt den
tekniska handboken.
Entréer i centrumkvarteret rekommenderas inte ha dörrar som öppnas utåt på grund av
den smala gångbanan. Dörrarna skulle i så fall innebära att en 2,3 meter hinderfri bredd
12

”Planeringsstöd för byggnation i anslutning till allmän platsmark” – Stockholms stad (2016)
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inte kan uppnås. Entrédörrar bör antingen öppnas inåt eller så bör entréerna vara infällda i
fasad vilket inte förordas av staden.
Korta sträckor av Ringleken uppfyller inte högsta tillåtna längslutning på gångbana (max 5
%). Lutningen på Ringleken ändras inte utan befintliga höjder på gatan bibehålls från
nuläget.
Alternativ reglering av Ringleken
En alternativ reglering av Ringleken är att enkelrikta gatan så att Ringleken endast kan
angöras med motorfordon från den Norra gatan. Det skulle i sin tur innebära att
fordonstrafik på Ringleken endast kan köra vidare ut på Örsvägen. Denna alternativa
reglering skulle i sin tur innebära att Ringleken skulle kunna få en alternativ utformning.
Körbanebredden skulle då kunna minska från 5,5 meter till 3,5 meter, se Figur 22. Den
alternativa sektionen skulle innebära att skyddszoner om en meters bredd kan anläggas på
bägge sidor om gatan. Fortfarande uppnås dock inte de mått som den tekniska handboken
förespråkar då en skyddszon på 0,5 meter mot respektive fastighet saknas. Den totala
sektionsbredden är den samma som i det förslagna alternativet.

Figur 22 - Förslag till alternativ sektion om Ringleken enkelriktas.

Förutom att Ringlekens enkelriktning behöver samspela med den Norra gatans
enkelriktning innebär detta förslag att trafiken in och ut från centrumbebyggelsens garage
kan ske på ett enkelt och konfliktfritt sätt. Dessutom bedöms en enkelriktning från norr till
söder innebära att leveranstrafikens behov bäst kan tillgodoses.
En enkelriktning av Ringleken innebär att:
•

Varken Ringleken eller den Norra gatan blir fredad från motorfordon vilket i sin
tur försämrar möjligheten till att skapa lugna och säkra trafikmiljöer.

•

Den alternativa regleringen bedöms även försämra möjligheten till att skapa en
lugn och fredad karaktär på den Norra gatan som är anpassad för människor. Det
beror på att all trafik till Örskolan och till garaget under Örs centrum kommer att
trafikera den Norra gatan.

•

Mer biltrafik kommer att passera infarten till Örskolan eftersom alla bilister som
ska till eller från Örs nya centrumbebyggelse kommer att passera Örskolan. Det
skulle i sin tur kunna påverka Örskolans nya utformning.

•

Fler gator med biltrafik skapas om den Norra gatan tillåts trafikeras av
motorfordon, vilket inte ligger i linje med Sundbybergs mobilitetsprogram.
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•

Samtidigt innebär förslaget att skyddszoner kan införas på Ringleken.
Skyddszonerna skulle kunna inrymma belysning, snöupplag och vägmärken som
det annars skulle vara svårt att få plats med. Mer utrymme kan då ges till
människor, gångbanor och till att skapa säkra skolvägar längs Ringleken.

•

En enkelriktning av Ringleken skulle innebära att antalet konfliktpunkter för trafik
in och ut ur garaget skulle minska.

•

En enkelriktning av Ringleken skulle innebära att en lastplats kan lokaliseras på
Ringleken. En sådan lastplats skulle kunna vara till nytta för förskolan och kanske
även Örskolan om den placeras direkt efter svängen från Norra gatan precis i
början Ringleken. Utformningsmässigt skulle körbanan på 3,5 meter tillfälligt
kunna minskas till 2,75 meter och ge yta för en lastplats på 2,75 meter.
Skyddszonerna skulle i sådana fall vid lastplatsen tas i anspråk av körbana och
lastplats. Beroende på hur Örskolans verksamheter blir lokaliserade är det möjligt
att vändplanen i svängen mellan Norra gatan och Ringleken inte skulle behövas
eller inte behöva vara placerad på samma plats. I samband med Örskolans
detaljplanearbete behöver frågor kring detta lyftas igen. Det kan därför vara
onödigt att låsa sig i lösningar för detta område redan nu.

5.2 Förslag till utformning per delområde
5.2.1 Delområde 1 – Örsvängens norra delen

Figur 23 - Delområde 1

I Figur 23 visas förslaget till utformning för trafikutredningens nordvästra del.
Skyddszonen på den västra sidan mellan körbanan och gångbana föreslås bli bredare än
typsektionen för gatan för att kunna åstadkomma en rak och gen gång- och cykelbana förbi
busshållplatsen söder om bilden.
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Infarten till den privata parkeringen väster om hållplatsen har fått ett nytt förslag till
placering. Det beror på att den nya centrumbebyggelsen och Örsvängens nya utformning är
bredare än tidigare vilket i sin tur innebär att den privata parkeringen på fastigheten väster
om torget behöver få en ny utformning. Infarten anpassas också till nya hållplatsläget samt
korsningen mot Norra gatan. Örsvängens gång- och cykelbana föreslås bli genomgående
vilket innebär att en upphöjning föreslås på infarten.
Dagens övergångsställe föreslås bli kvar på samma plats som idag då gåendes
rörelsemönster och behov av att korsa Örsvängen bedöms vara det samma som tidigare.
Utformningen förändras från dagens utformning med bred gatusektion och mittrefug vid
övergångsstället till en enkel utformning direkt på körbanan och utan refug. Mittrefug väljs
bort för att hålla gatusektionen relativt smal och att körbanan inte blir onödigt krokig.
Eftersom trafikflödena är låga, hastigheten är reglerad till 30 km/h, sikten är god och gatan
trafikeras av en busslinje väljs lösningar med farthinder bort i detta skede men behöver
studeras närmare i kommande skede.
Alternativ lastplats i delområde 1
Ett förkastat alternativ till lastplatsen på Norra gatan är en ytterligare lastplats längs med
Örsvängen. I det alternativet skulle inte Norra gatan behöva finnas som en gata med
koppling mellan Örsvängen och Ringleken. En lastplats längs med Örsvängen gör det svårt
att få full bredd på gångbanan, få tillräckligt korta avstånd till miljörum samt försvårar för
fordon som behöver kunna åka in på ytan mellan centrumbyggnaden och Majelden (ytan
för Norra gatan). Dessa nackdelar var en stor anledning till att detta alternativ förkastades.
Norra gatan hade fler fördelar. Förutom att lastplatsen fungerar bättre på Norra gatan kan
även den nya gatan hjälpa vid angöring till centrumhusets norra sida. Det förkastade
utformningsförslaget kan ses i Figur 24.

Figur 24 – Förkastat alternativ på lastplats längs med Örsvängen
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5.2.2 Delområde 2 – Hållplatsen och torget

Figur 25 - Delområde 2

Invid torget föreslås en något snedställd timglashållplats, se Figur 25. En timglashållplats
har valts då den tar lite plats, prioriterar kollektivtrafiken och dessutom sänker hastigheten
hos övriga trafikanter. En timglashållplats kommer fungera väl med tanke på de låga
trafikflödena vid Ör centrum. Hållplatsens placering vid torget leder till en utvidgad
platsbildning kring torget. Torgets liv och rörelse kommer att öka tryggheten för
kollektivtrafikens resenärer och hållplatsen kommer i sin tur att bidra till att befolka torget.
Siktlinjer över torget har studerats i syfte att skapa en trafiksäker lösning.
Körbanebredden förbi hållplatsen föreslås bli 3,25 meter, men kommer att behöva variera
något i bredd på grund av att Örsvängen kröker söder om torget. Direkt söder om
hållplatsen föreslås en gångpassage. På så sätt binds det viktiga stråket från Sundbybergs
station och Golfängarna ihop med Ör centrum och Örskolan. En lösning med gångpassage
är vald istället för övergångsställe för att främja bussarnas framkomlighet. Gångtrafikanter
får god framkomlighet och trafiksäkerhet i och med avsmalningen till ett körfält och de låga
trafiknivåerna på Örsvängen. Gångpassagen ersätter ett befintligt övergångsställe direkt
öster om svängen. Den nya placeringen hamnar betydligt närmre hållplatsläget vilket
kommer underlätta resande med kollektivtrafiken.
Gång- och cykelbanan från Golfängarna bör anslutas till den nya gångpassagen vilket
innebär en gen och sammanhängande utformning. Gång- och cykelbanan från Golfängarna
bibehåller dagens mått om cirka 3 meter och med kombinerade ytor för gående och
cyklister. Vid eventuella framtida högre flöden på stråket kan gång- och cykelbanan behöva
breddas, vilket ställer krav på en lösning nu som inte hindrar eventuell framtida breddning.
Hållplatsen föreslås få en bredd på cirka 5 meter mellan kantsten och cykelbanan.
Väderskyddets bakkant och räcket som separerar bussresenärer och cyklister bör placeras 4
meter från kantstenen. Räckets längd ut från väderskyddets bakkant bör vara minst 3–4
meter. Avstånd mellan räcke och cykelbana föreslås variera mellan cirka 0,6–1 meter
beroende på lokala förutsättningar vid svängen.
Svängen söder om hållplatsen har dimensionerats för att en buss utan problem ska kunna
köra förbi väntande bilar i motsatt färdriktning som ska mot Hallonbergen.
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5.2.3 Delområde 3 – Korsningen Örsvängen-Ringleken

Figur 26 - Delområde 3

Alla infarter till både nya och befintliga bostäder förslås bli upphöjda inom delområde 3 så
att gående och cyklister får genomgående bana, se Figur 26. En infart till den nya
centrumbebyggelsens gård behövs för utryckningsfordon vilket innebär att inga hinder får
placeras här.
Övergångsstället direkt öster om infarten till Ringleken föreslås vara kvar på samma plats.
På så sätt binds befintliga bostäder ihop med förskolan, Örskolan och den kommande
centrumbebyggelsen. Utformningen förändras från dagens utformning med bred
gatusektion och mittrefug vid övergångsstället till en utformning utan refug vid
övergångsställen. Mittrefug väljs bort för att hålla gatusektionen relativt smal och att
körbanan inte blir onödigt krokig. Eftersom trafikflödena är låga, hastigheten är reglerad
till 30 km/h, sikten är god och gatan trafikeras av en busslinje väljs lösningar med
farthinder bort men studeras vidare i senare skede.
Gångbanan mot bostäderna i sydöst ligger kvar på samma plats, men får en trappa
placerad på eftersom lutningen kommer bli större när Örsvängen breddas söderut.
Gångvägen får en tydlig koppling mot övergångsstället på Örsvängen.
Lastplatsen längs med Örsvängen placeras direkt efter infarten till innergården.
Placeringen gör att huskroppen behöver justeras för att tillräcklig gångbana ska rymmas.
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5.2.4 Delområde 4 – Ringleken och ytan vid Örskolan

Figur 27 - Delområde 4

Ringlekens förslag till utformning visas i Figur 27 och innebär att gatan föreslås vara
huvudinfarten för fordonstrafik till Örskolan och förskolan. Det innebär att
fordonstransporterna till dessa verksamheter kommer ske via Ringleken.
Förskolans leveranser och avfallshantering sker redan idag vid hörnet mot Örskolan.
Denna yta behöver därmed anpassas för leveranser och avfallshantering även i framtiden.
Samordningsvinster kan fås om även Örskolan kan använda samma lastplats. Därför
innebär den föreslagna lösningen att både Örskolan och förskolans leveranser och
avfallshantering samlokaliseras till den utpekade lastplatsen.
Tunga fordon ska inte backa i närheten av skolor. Därmed behövs en vändplats som
anpassas för 12-meters fordon. Den exakta utformningen av vändplatsen behöver studeras
i samband med detaljplanearbetet för Örskolan. Det är först när alla behov har identifierats
som en mer exakt trafiklösning och utformning kan beslutas. Utformningsförslaget på
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lastplatsen och vändplatsen är anpassat för att klara ett lastande fordon i taget. Behövs
högre kapacitet behövs också större yta för lastning och vändning.
Utgångspunkten är att all parkering ska lösas på fastighetsmark. Örskolans eventuella
parkeringsbehov behöver alltså lösas inne på skolans fastighet. Förskolan saknar idag egen
parkering och en fungerande trafiklösning. Ska förskolans parkeringsbehov också lösas vid
skolans nya parkering är en fråga och ett gränssnitt som behöver utredas under kommande
detaljplanearbete för Örskolan.
Förlängningen av den Norra gatans gångstråk vidare österut föreslås vara upphöjt för att
säkerställa en hög trafiksäkerhet vid skolan och förskolan. Om gångstråket ska utformas
som ett övergångsställe eller en gångpassage kan också tittas vidare på vid skolans
detaljplanearbete, eftersom det beror på hur viktigt stråket blir som skolväg. Eventuell
parkering bör lokaliseras så att gående till och från skolan inte korsar den eventuella
bilparkeringen.
För att minimera antalet fordon som behöver köra in till vändplatsen föreslås inga
leveranser eller avfallshantering till den nya centrumbebyggelsen köra in via Ringleken.
Avfalls- och leveransfordon föreslås köra in via den Norra gatan för att sedan endast köra
ut till Örsvängen via Ringleken. Örskolans distributionstrafik kommer att behöva studeras
mer ingående under Örskolans detaljsplanearbete. Istället föreslås utredningar som
identifierar lösningar som möjliggör att lastplatsen på Örsvängen används i en så hög grad
som möjligt.
På Ringleken föreslås stoppförbud. Gatan blir smal och ska inte användas för att
stanna/korttidsparkera för att t.ex. hämta eller lämna sina barn. Om bilar tillåts stanna
längs Ringleken skulle det skapa en osäker trafikmiljö för boende, föräldrar, lärare och
barn innan skolstart. Det leder ofta i sin tur till en icke önskvärd spiral som innebär att allt
fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan med bil.

5.2.5 Delområde 5 – Den Norra gatan

Figur 28 - Delområde 5

Den Norra gatans förslag till utformning presenteras i Figur 28. Gatan föreslås vara
enkelriktad för motorfordonstrafik, men dubbelriktad för cykeltrafik. En utformning
föreslås som liknar en gårdsgata i syfte att sätta den oskyddade trafikanten i centrum och
frambringa låga hastigheter. Gatan utformas däremot med kantstenar som skiljer av
gångbana och skyddszoner mot körbanan. Den exakta trafikregleringen som leder till att
den tilltänkta intentionen för gatans användning uppnås behöver utredas i ett senare
skede.
Den Norra gatan har relativt stora lutningar vilket innebär att tillgänglighetsaspekter bör
studeras närmare under kommande arbete. Längst i öster vid Örskolan behövs en bredare
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gångbana som både sänker hastigheten och ökar trafiksäkerheten. Utformningen
underlättar också för motorfordon som tvingas få en bättre vinkel och bättre sikt in på
Ringleken. På detta sätt förebyggs att fordon genar över gångbanan i svängen in mot
Ringleken.
Att motorfordonstrafik föreslås bli tillåtet på denna sträcka beror på behovet av nyttotrafik
och på behovet av lastplatser till det nya centrumkvarteret. Detaljutformningen på Norra
gatan bör leda till att gatan upplevs som att den enbart är till för nyttotrafik och angöring.
Placeringen av lastplatsen avgöras beroende på den exakta placeringar av entréerna i det
framtida centrumhuset. Med tanke på höjdskillnaderna längs med Norra gatan och
nuvarande förslag till entréhöjder är det troligt att lastplatsen behöver placeras nära
korsningen mot Örsvängen.
Bredderna vid lastplatsen blir 2,5 meter bred lastplats och 3,0 meter bred körbana förbi
lastplatsen, vilket gör att fordon kan ta sig förbi ett lastande fordon. Måtten på lastplatsen
följer teknisk handboks minimikrav på lokalgator med lågt trafikflöde. En enkelriktad
körbana ska enligt teknisk handbok ha ett minimimått på 3,5 meter, vilket innebär att
förslaget till utformning vid lastplatsen blir ett frånsteg från handboken. Detta motiveras
med att hålla nere körbanebredderna så mycket som möjligt och skapa bättre miljöer för
gående.
Förslaget till utformning bygger på att en gemensam lösning kan hittas för den Norra gatan
med fastighetsägaren norr om Ör centrum. En bättre helhetslösning kan skapas om ett
helhetsgrepp kring befintligt utrymme tas. Det finns en stor potential att bygga ihop
kvarteren och undvika att skapa en baksida till centrumet. Utformningsförslaget innebär
att det blir gångbanor på båda sidor om körbanan, i enlighet med teknisk handbok. Inga
övergångsställen anses behövas på sträckan med tanke på de förväntade låga trafikflödena
på Norra gatan.
Förslaget till ny utformning innebär att fastigheten norr om Ör centrum kommer att
påverkas i hög grad och bland annat behöver de hitta en ny placering av sitt sopkärl. Den
infart som finns till kvarteret Majeldens innergård i norr kommer i framtiden enbart kunna
användas av gående och cyklister.

5.2.6 Delområde 6 – Örsvängens sydöstra del

Figur 29 - Delområde 6

Delområde 6 utgör den sydöstra delen av trafikutredningens område. I Figur 29 framgår de
viktigaste måtten för delområde 6 samt att befintliga övergångsställen bör vara kvar på
dess befintliga platser. På så sätt bevaras de viktiga rörelsestråken för gående i området.
I figuren framgår det också hur både gång- och cykelbanan på den södra sidan vävs
samman med den befintliga och idag kombinerade gång- och cykelbanan. Fördelar ses med
att fortsätta separera gående och cyklister med samma bredder även utanför
utredningsområdet. På detta sätt fås ett sammanhängande stråk med god kvalitet för
gående och cyklister från Hallonbergen centrum via Ör centrum och vidare in i Solna.
Örsvängens körbanor ansluts till befintlig sträckning på Örsvängen i öster. Förslaget till
anslutning anpassas här till befintlig utformning i öster, vilket gör att Örsvängens 6,5
meters körbanor successivt breddas mot öster. Det finns planer på att framöver även göra
om östra delen av Örsvängen, som då troligen får samma sektion som förslaget förbi Ör
centrum. Om sektionen blir densamma behöver anslutningen anpassas för att behålla
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körbanebredder på 6,5 meter hela vägen. Vägens linjedragning kan då påverkas för att
anpassa mot breddade gångbanor och hur den östliga sträckningen på Örsvängen placeras.
Längs i öst finns ett befintligt övergångsställe som blir kvar, men något förskjutet åt väster.
Utformningen förändras från dagens utformning med bred gatusektion och mittrefug vid
övergångsstället till en utformning utan refug. Mittrefug väljs bort för att hålla
gatusektionen relativt smal och att körbanan inte blir onödigt krokig. Eftersom
trafikflödena är låga, hastigheten är reglerad till 30 km/h, sikten är god och gatan
trafikeras av en busslinje väljs lösningar med farthinder bort. Exakt placering av
övergångsstället kan bestämmas när anslutningen i öster är slutligt bestämd.
Flera befintliga garageinfarter till fastigheten i den sydöstra delen av delområde 6 kommer
att korsa den södra gång- och cykelbanan. I och med att förgårdsmark finns framför
garageinfarterna bedöms förslaget till utformning fungera.

Figur 30 - Möjlig placering av kantstensparkering längs Örsvängen och avsmalning av gångbana och
skyddszon vid transformatorstation.

I Figur 30 illustreras en möjlig placering för kantstensparkering längs Örsvängen inom
delområde 6. På den aktuella platsen återfinns områdets brantaste lutningar på som mest
7,6 %. Kommande detaljprojektering kommer behöva utreda om det är möjligt med
kantstensparkering på den aktuella platsen.
Om kommande projektering visar att acceptabla lutningar går att skapa skulle
parkeringsfickor kunna användas av de föräldrar som av någon anledning måste skjutsa
sina barn med bil till skola eller förskola. Framförallt är förskolan i behov av parkering
eftersom förskolan är byggd hela utan parkeringar på egen fastighet. Blir det en
kantstensparkering längs med Örsvängen är det viktigt att en korttidsreglering införs så att
plasterna används för hämtning och lämning. På så sätt kan biltrafik på Ringleken
minimeras.
Öster om infarten till Ringleken har anpassningar efter lokala förutsättningar behövts
göras vilket resulterat i att Örsvängens föreslagna sektion har krympts längs en delsträcka,
se Figur 30. En befintlig transformatorstation i kombination med höjdskillnader söder om
Örsvängen har resulterat i att avsteg från den föreslagna sektionen har behövt göras.
Gångbanan på den norra sidan föreslås minska till minimimåttet 2,3 meter och dessutom
behöver skyddszonen minskas från 1 till 0,7 meter. Eftersom skyddszonen minskas kan inte
stolpar för belysning eller vägmärken placeras på denna sträcka.
I och med att anpassningar efter lokala förutsättningar endast behöver göras på en kortare
sträcka bedöms Örsvängens övergripande funktion fortfarande kunna upprätthållas.
Alternativet skulle vara att flytta Örsvängen söderut, men det skulle innebära ännu större
fastighetsintrång och skapa problem vid garageinfarten i hörnet på bostadshuset i sydöst.

5.3 Konsekvenser av förslaget till utformning
5.3.1 Fastighetsintrång
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Figur 31 – Fastighetsgränserna i området markerade i rött.

Under arbetet med trafikutredningen har det konstaterats att dagens utformning av
Örsvängen behöver anpassas både till dagens krav och till framtida behov. För att kunna
skapa en gata och ett stadsrum som ger förutsättningar till ett välfungerande samspel
mellan olika trafikslag behöver området få en ny gatuutformning. Idag återfinns
impedimentsytor och skyddszoner på fastighetsmark längs Örsvängen vilka istället bör få
en funktion som bidrar till att stärka gatans- och stadsdelens kvaliteter. Det innebär att lågt
nyttjade ytor med få kvaliteter omvandlas till ytor med en tydlig funktion. Det innebär i sin
tur att fastighetsintrång behöver göras. Fastighetsgränserna i området kan ses i Figur 31.

5.3.2 Parkering som får en förändrad användning

Figur 32 - De skrafferade ytorna illustrerar de bilparkeringsytor som bedöms behöva få en annan
användning.

I Figur 32 illusteraras de bilparkeringsytor som bedöms behöva få en alternativ
användning i och med etableringen av den nya centrumbebyggelsen och den nya
trafikutformningen. Den nya centrumbebyggelsen kommer att behöva tillgodose det
parkeringsbehov som både bostäder och som verksamheterna i bottenvåningen ger upphov
till inom sin fastighet, vilket ligger i linje med stadens styrande dokument. Behovet bedöms
kunna tillgodoses genom att allmänt tillgänglig besöksparkering tillåts i det underjordiska
parkeringsgaraget.
På två ställen längs Örsvängen kommer snedställd bilparkering behöva få en förändrad
användning då Örsvängens föreslås få en ny bredare sektion. Parkeringsutbudet och
parkeringsregleringen i området kommer att behöva ses över. Dessutom kommer
fastighetsintrånget i det sydvästra hörnet innebära att en förändrad bilparkeringslösning
kan behöva skapas för den påverkade fastigheten.
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Totalt bedöms cirka 38 bilparkeringsplatser att få en förändrad reglering eller lokalisering i
och med den nya utformningen inom utredningsområdet. Då har inte ytan söder om
Örskolan inkluderats som idag också används som parkering. Om de fem nya
kantstensparkeringarna längs Örsvängen byggs innebär det att området får cirka 33 färre
markparkeringar.

5.3.3 Höjdsättning
Den första sträckan på Örsvängen från Hallonbergen, ungefär på sträckan 0–165 meter
inom området, behåller till stor del befintlig höjd. Därefter, ungefär på sträckan 165–190
meter, lutar gatan cirka 1 procent neråt sett från Hallonbergen. Resterande del av
Örsvängen har ungefär befintlig lutning. Torget ligger på ungefär 18,5 meter höjd, medan
Örsvängen intill ligger på cirka 18,4 meters höjd. Örsvängens föreslagna profil jämfört med
nuläget kan ses i Figur 33.

Figur 33 – Örsvängens föreslagna höjdprofil jämfört med nuläget.

Örsvängens tvärfall varierar mellan skevning och bombering. I kurvorna föreslås skevning
för att få bättre trafiksäkerhet, speciellt med tanke på busstrafiken. Lutningen i skevningen
blir 2,5 %. Där gatan får bombering blir lutningarna 2,5 % åt båda sidor.
Den Norra gatan har en maximal lutning på 5 %, men 2,5 % vid lastplatserna. Den Norra
gatan lutar åt öster, ner mot Örskolan.
Ringleken behåller i stort befintliga höjder, vilket även gäller korsningen mot Örsvängen.
Den nya centrumbebyggelsens entréhöjder kommer att behöva anpassas efter omgivande
höjder på intilliggande gator och gångbanor. Norra gatan och Ringlekens föreslagna profil
jämfört med nuläget kan ses i Figur 34.
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Figur 34 – Norra gatan och Ringlekens föreslagna höjdprofil jämfört med nuläget

5.3.4 Avsteg från Sundbybergs tekniska handbok och mobilitetsprogram
•

Lastplatserna återfinns på allmän platsmark och inte på fastighetsmark, vilket inte
följer mobilitetsprogrammet. Angöring för leveransfordon ska lösas på
fastighetsmark och angöring för avfallsfordon bör lösas inom fastighet. Det är inte
optimalt att staden ”lovar” kommunal mark till privata fastighetsägare på
obestämd tid. Frågan skulle även kunna studeras vidare under kommande arbete.

•

Lastplatserna i området föreslås bli 3 meter breda. Det är 0,5 meter smalare än
teknisk handboks 3,5 meter på huvudgata samt på gata med uppsamlande
funktion. På gator vid låga trafikflöden godkänns ner till 2,25 meter, vilket innebär
att Norra gatans lastplats följer teknisk handbok. Vid lastplatsen på Norra gatan
blir körbanan 3 meter bred, men får anses okej med tanke på de låga trafikflödena.

•

Ringlekens förslag till tvärsektion uppfyller inte de mått som återfinns i den
tekniska handboken. En sektion mellan fasader med gångbanor och dubbelriktad
körbana skulle kräva en sektion på 13,5 meter, jämfört med de föreslagna 10,5
meter.

•

Alternativa utformningen på Ringleken, där Ringleken blir enkelriktad, följer inte
heller tekniska handboken. En sektion mellan fasader med gångbanor och
enkelriktad körbana skulle kräva en sektion på 11,5 meter, jämfört med de 10,5
som är föreslagna som alternativ.

•

Vid transformatorstationen finns inte utrymme för fullgoda bredder med tanke på
avstånd till befintliga fastigheter på motstående sida av Örsvängen. Här föreslås
gångbanan och skyddsremsan minskas tillfälligt. Skyddsremsan blir 0,7 meter
bred, vilket innebär att det inte får placeras skyltar, belysningsstolpar eller
liknande inom skyddsremsans minskade sträcka. Gångbanan blir 2,3 meter bred,
vilket är tillräckligt för att tillgodose minsta godkända fria utrymme. Samtidigt
fattas här skyddsremsa på 0,5 meter mot transformatorstationens fasad. Det leder
till att det kan bli problematiskt att tillgodose en god skötsel på denna del av
gångbanan.

•

Vid infarten till innergården av de nya centrumhusen får gångbanan inte tillräcklig
bredd på östra sidan av infarten. Här är bredden enbart 2,24 meter, medan ett
mått som följer teknisk handbok fullt ut hade varit 3 meter (2,5 meter gångbana
och 0,5 meter skyddszon mot fasad). Denna yta bör studeras närmre i kommande
detaljprojektering.
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•

Längs med Örsvängen föreslås 5 parkeringar för förskolans behov. Parkering ska
ske på fastighetsmark. Förskolan Blåklockan har ingen fastighetsmark som kan
rymma parkering. I bygglovsskede lovades förskolan fem parkeringar utanför sin
egen fastighet. Dessa kan tillgodoses på gatumark längs med Örsvängen. Det är
däremot omöjligt att juridiskt hänvisa dessa parkeringar enbart åt förskolan. Det
är däremot möjligt att reglera parkeringarna som korttidsparkeringar så att de kan
fungera som parkering vid hämtning och lämning. En översikt över förskolans
parkeringsbehov föreslås i samband med detaljplanearbete med Örskolan.

•

Det kortaste avståndet mellan skyddsräcket i bakkant på väderskyddet vid
hållplatsen och cykelbanan längs med Örsvängen är i sitt smalaste snitt 41
centimeter medan teknisk handbok och SL:s riktlinjer förordar minst 50
centimeters avstånd.
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6

Förslag till kommande arbete
•

Under detaljplanearbetet för Örskolan bör det utredas om personalparkering ska
erbjudas och var den i så fall bör lokaliseras. Det bör även utredas närmare vart
ytor för hämtning/lämning kan lokaliseras i närområdet. Personalparkering
erbjuds lämpligen inom en radie som är något längre än vad som är avståndet från
närmaste tunnelbanestation.

•

Ringlekens slutliga tvärsektion kan behöva ses över under kommande arbete.

•

Norra gatans utformning behöver studeras djupare för att få till en god miljö som
länkar samman Ör centrum med kvarteret Majelden.

•

Närtrafikens behov behöver studeras närmare med tanke på att det planeras för ett
äldreboende i den nya centrumbebyggelsen.

•

Under detaljplanearbetet för Örskolan bör det utredas om det är lämpligt att
anlägga parkeringsfickor längs Örsvängen i höjd med Sundbybergs Baseboll &
Softboll Club. Då skulle antalet fordon på Ringleken kunna minimeras.

•

Under detaljplanearbetet för Örs nya centrumbebyggelse bör det utredas vilka
förutsättningar som krävs för att åstadkomma en semiprivat innergård.
Ramplutningen samt infartens utformning till det underjordiska garaget bör också
studeras för att kunna säkerställa en hög trafiksäkerhet.

•

Efter Örsvängens ombyggnad bör antalet fordon räknas och hastighetsmätningar
genomföras för att utreda om fler hastighetssäkrande åtgärder behöver
genomföras i syfte att säkerställa en hög trafiksäkerhet.

•

Örsvängens nya bredare sektion kommer att innebära ett fastighetsintrång.
Fastigheten väster om torget kommer att behöva en ny parkeringslösning och en
ny infart. Det kommer att behöva studeras mer i detalj under kommande
projekteringsarbete.

•

Tävlingsförslagets entréhöjder på centrumkvarteret behöver studeras vidare då de
inte samspelar med omgivningen.

•

Vidare dialog behöver ske med SAVAB och Förvaltaren under kommande arbete.
Hur avfallshanteringen ska skötas både till Förvaltarens befintliga bostäder norr
om Ör centrum och den planerade centrumbebyggelsen är frågor som behöver
diskuteras djupare.

•

Den exakta placeringen av miljörum och entréer behöver utredas djupare under
detaljplanearbetet och systemhandlingsskedet.

•

Med tanke på att föreslagen gångbanebred är 2,5 meter kommer minimikravet på
2,3 meter hinderfri bredd för driftfordon tillgodoses förutsatt att ingen möblering
eller belysning placeras på gångbanorna. Det behöver följas upp under kommande
process för att säkerställa en driftsäker lösning.

•

På de utpekade lastplatserna skulle det även vara möjligt att tillåta
korttidsparkering under vissa tider på dygnet, under förutsättning att leveranser
kan styras till andra tider. Det skulle kunna utredas vidare under
detaljplanearbetet.
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