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Inledning
Inom Sundbybergs stad pågår flera stora 
stadsutvecklingsprojekt. Utvecklingsplanerna ska 
tillsammans bidra till att invånarantalet i kommunen nästan 
fördubblas till år 2030. Två stora stadsutvecklingsprojekt 
pågår i närområdet till Rissne:

• Hallonbergen och Ör. Där vill man skapa en 
sammanhållen stad som är tillgänglig för alla. 
Hallonbergen centrum ska vidareutvecklas till en 
stark knutpunkt. 

• Madendalen är ett annat utvecklingsprojekt som 
innebär en förändring av Enköpingsvägen genom 
att skapa en stärkt koppling mellan olika stadsdelar. 
Förändringen syftar till att minska Enköpingsvägens 
barriäreffekt och istället utvecklas till en stadsgata.

I linje med dessa stadsutvecklingsprojekt arbetar 
Sundbybergs stad även med utveckling av övriga 
centrumområden. Ett av dessa är Rissne centrum där 
förutsättningarna de närmaste åren kommer att förändras. 
Med hänsyn till tvärbanans utbyggnad genom centrum 
som i sin tur kommer att skapa större resandeströmmar i 
Rissne, inte minst byte mellan olika kollektivtrafikslag. 
Detta i sin tur ger goda förutsättningar för ökat stadsliv, 
tätare bostadsexploatering samt handel och service in 
Rissne Centrum.

Visioner
Sundbybergs stad har utfört riktade visionsarbeten för 
kommunens olika centrumområden. Vision för det 
framtida Rissne är bland annat att:
• Rissne ska vara tryggt och tillgängligt. Livsmiljön 

ska stå i fokus.
• Rissne Torg ska vara en levande plats med fler 

bostäder och butiker, ökad service och trivsamma 
mötesplatser.

• Rissne torg ska bli en knutpunkt för resande med 
tvärbana, tunnelbana och bussar.

• Rissne ska bli den gröna stadsdelen.

Syfte
Utifrån vision för Rissne och styrande dokument 
där gående och cyklister lyfts fram som prioriterade 
i gaturummet ska en trafikutredning genomföras. 
Trafikutredningen ska utgå från framtidens resande på 
platsen samt att det är viktigt att trafikutredningen utgår 
från stadens Mobilitetsprogram och Mobilitetsnorm. 

En given förutsättning som påverkar det framtida 
resandet från och till Rissne är tvärbanan.

Trafikutredningen ska vidare fungera som underlag till 
de planer på exploatering genom förtätning som pågår i 
stadsdelen. Trafikutredningen ska peka på behov av ytor 
för skapande av en ändamålsenlig och attraktiv gatumiljö 
samt fungera som underlag till kommunens kommande 
systemhandlingsprojektering av allmän platsmark.

1. Förutsättningar
1.1 Bakgrund
Detta uppdrag syftar i första hand till att, i enlighet med 
Sundbybergs stads vision för Rissne Centrum föreslå en 
fungerande trafikmiljö. Stadsmiljön ska anpassas efter 
Rissne Centrums unika förutsättningar för att skapa en 
hållbar stadsdel. I andra hand handlar det om att föreslå 
en fungerande miljö med anpassning till exploatörens 
förslag daterat 18.11.14 som finns för centumet. 

1.2 Avgränsning
1.2.1 Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen innebär i huvudsak att 
enbart Rissne C behandlas, se avgränsning i figur 1. I 
vissa fall krävs däremot att ett större grepp tas för att 
kunna göra en mer grundlig bedömning. Detta gäller 
bland annat kollektivtrafik, parkering, utformning och 
målpunkter. 

1.2.3 Kollektivtrafik 
Uppdraget innefattar att genomföra en nulägesanalys 
av busstrafiken samt undersöka påverkan av den 
tillkommande tvärbanan. Tunnelbanans nuvarande 
utformning och kopplingar presenteras också. Utifrån 
nulägesanalysen presenteras förslag på framtida 
hantering av kollektivtrafiksystemet samt eventuella 
utvecklingsbehov i relation till tvärbanans planerade 
placering och utformning.

Inom denna utrednings planområde för Rissne Centrum 
finns inte plats för efterfrågade utökning av antalet 
hållplatslägen från dagens 2 dubbelhållplatser till ett 
framtida planerad situation med 11 hållplatslägen. En 
situation med 11 hållplatslägen är snarare att betrakta 
som situation med en terminallösning. Detta kan jämföras 
med det utrymme/hållplatslägen som finns i Märsta idag 
som innehåller 11 hållplatslägen eller med Sundbybergs 
Centrum idag som innehåller drygt 7 hållplatslägen.

1.2.4 Parkering och angöring 
Planerna för Rissne C innebär fler bostäder samt mer 
ytor för handel och andra verksamheter. Det innebär 
att parkeringsbehovet för planområdet kommer att se 
annorlunda ut när det är utbyggt. Exploatörens förslag 
daterat 18.11.14 innehåller bara parkering för boende 
och dess besökare inom kvartersmark. Trafikutredningen 
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Figur 1. Pågående större utvecklingsprojekt inom Sundbybergs stad. I kartan redovisas inte mindre projekt (Bakgrund: kartor.stockholm.se).
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ämnar ge rekommendationer för parkering på allmän 
platsmark, både för bil och cykel, med hänsyn till 
Sundbybergs stads hållbarhetsprofil. Parkering inom 
kvartersmark kommer beskrivas då det syftar till att 
bistå till resonemang kring korttidsparkering på allmän 
platsmark. Angöring kommer att behandlas på samma 
sätt som parkering. Angöring beskrivs därför i huvudsak 
för allmän platsmark och de förutsättningar som bör 
finnas inom kvartersmark med hänsyn till detta. 

1.2.5 Utformning
Avseende utformningen av vägnätet analyseras enbart 
Kavallerivägen mellan Ridvägen och Trossvägen. Gång- 
och cykelvägar i Rissne C:s direkta anslutning analyseras. 
Se figur 1 för geografisk utbredning.

1.3 Pågående planer
Inom Sundbybergs stad pågår flera stora 
stadsutvecklingsprojekt. Utvecklingsplanerna ska 
tillsammans bidra till att invånarantalet nästan fördubblas 
till år 2030. Ett av dessa projekt är Hallonbergen 
och Ör. Där vill man skapa en sammanhållen stad 
som är tillgänglig för alla. Hallonbergen centrum ska 
vidareutvecklas till en stark knutpunkt. 

Madendalen är ett utvecklingsprojekt som innebär en 
förändring av Enköpingsvägen genom att skapa en stärkt 
koppling mellan olika stadsdelar. Förändringen syftar 
till att minska Enköpingsvägens barriäreffekt och att den 
istället utvecklas till en stadsgata.

Utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna är ett 
resultat av att Mälarbanan genom staden läggs i tunnel 
och ger utrymme för en blandad stadsmiljö. Det innebär 
bland annat ett nytt resecentrum som kan bli en knutpunkt 
för hela regionen. 

Sundbybergs största pågående utbyggnadsprojekt är 
Stora Ursvik som ska bli en helt ny stadsdel med bostäder 
och service. Arbetet med området pågår och idag bor 
drygt 5 000 personer i Stora Ursvik. Totalt ska stadsdelen 
ha 16 000-18 000 invånare år 2026, när området är 
färdigutvecklat. 

Rissne är också ett utvecklingsområde som består av 
flertalet delar, förutom Rissne centrum. Målet med 
Rissne är att skapa en grön stadsdel med fler bostäder 
och ökad service. I sydvästra Rissne pågår bland annat 
exploatering av bostäder. Ett planprogram finns för Norra 
Rissne som bland annat föreslår ny bebyggelse och ny 
gatustruktur. 

Norr om Rissne C, i direkt anslutning till tunnelbanedepån 
pågår ett detaljplanearbete med en spårvagnsdepå för 
Tvärbanan. Detaljplanen innehåller tre byggnader samt 
ett provspår och syftar till att komplettera Ulvsundadepån. 
Detaljplanen har under hösten 2018 varit inne i en 
granskningsperiod och nästa steg är antagandeprocessen.
Utöver detta pågår flertalet mindre detaljplaner i hela 
kommunen. I figur 1 visas de stora projekten som nämns.

1.3.1 Tvärbanan
En utbyggnad av tvärbanan pågår genom Sundbyberg 
och en sträcka som är totalt åtta kilometer lång mellan 
Norra Ulvsunda och Helenelund. Totalt innebär det 
tio nya hållplatser och tusentals bostäder i bland annat 
Rissne och Ursvik.  Inom Sundbyberg innebär tvärbanans 
förlängning tre nya hållplatser: Rissne, Ursviks torg och 
Ursvik norra. Vid Rissne C möjliggörs byten mellan 
tunnelbana, buss och tvärbana. Vid Ursviks torg skapas 
en bytespunkt mellan tvärbanan och buss.  

Figur 2. Dagligvaruhandel i Rissne Centrum idag.

Figur 3. Återvinningsstation i Rissne Centrum.
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1.4 Handböcker och riktlinjer
Sundbybergs stad har fyra strategiska dokument 
Mobilitetsprogrammet, Policy för hållbart resande, 
Mobilitetsnorm samt Klimat och hållbarhetspolicy som 
utgör grunden för stadens inriktning mot en hållbar 
framtid för sina medborgare. Inom Sundbybergs stad ska 
planeringen ha som utgångspunkt att öka andelen resor 
till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. 

På detta sätt ska planering av åtgärder inom stadens 
stadsmiljö prioriteras enligt följande ordning:
1. Gångtrafik
2. Cykel- och kollektivtrafik
3. Gods- och nyttotrafik samt taxi
4. Personbilstrafik
5. Parkerade fordon

Utformningsförslaget utgår från krav som återfinns i 
stadens tekniska handbok och RiBuss.

1.4.1 Social hållbarhet
Sundbybergs stad arbetar med frågor rörande social 
hållbarhet i kommunens olika centrumområden. Arbete 
med social hållbarhet bör genomsyra utvecklingsprojekt 
likt det för Rissne C. 

Gällande Rissne C har kommunen arbetat med 
medborgardialog med utgångspunkt att de som bor, 
arbetar eller regelbundet vistas i området är de som kan 
området bäst. Syftet med dialogen var att göra Rissne 
tryggare och bättre att bo i. Rissnedialogen utgick från 
frågan ”Hur kan Rissne bli bättre för dig?”. Förslag 
inkom från deltagare i dialogen och utifrån dessa togs 
ett 10-punktsprogram fram med tio konkreta åtgärder 
som genomfördes under 2014-2015. Exempel på sådana 
åtgärder är bättre belysning, bättre underhåll och ett 

starkare Rissne C. I och med Tvärbanans Kistagren har 
även en analys av Rissne C gjorts ur ett barnperspektiv. 
Syftet med utredningen var att urskilja potentiella 
konfliktpunkter mellan Tvärbanan och barn och ungas 
förutsättningar att röra sig i området.

Sweco pekar ut några viktiga sociala aspekter som är 
viktiga att ta hänsyn till och ha med sig i kommande 
process för utveckling av Rissne C och det är inkludering, 
jämlikhet, trygghet och tillit.Kasernen
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2. Nuläge
2.1 Generellt 
Den huvudsakliga bebyggelsen i Rissne byggdes under 
80-talet med drygt 3000 lägenheter. Bostadsområdet 
planerades med tanke att inte ha någon större 
genomfartstrafik och området kan nås söder- respektive 
norrifrån. Utformningen av området innebär att eventuell 
genomfartstrafik i stället leds via Ulvsundaleden förbi 
kommunen eller via Rissneleden och Ursviksvägen för 
att nå mål inom kommunen. I områdets ytterkanter, 
framförallt i nordväst och norr, finns arbetsplatser som 
kollektivtrafikförsörjs med buss.

Områdets mittpunkt är torget med olika servicefunktioner 
och med en bra kollektivtrafiktillgänglighet. I centrum 
finns bra bytespunkt mellan tunnelbana och ett flertal 
busslinjer.

Fågelvägen mellan Rissne C och centrala Sundbyberg är 
det cirka 2,5 kilometer. Att gå till centrala Sundbyberg 
från Rissne tar cirka 30 minuter och med cykel tar det 
runt 10 minuter. 

Den öppna ytan i anslutning till Rissne C är uppdelad i 
en hårdgjord östlig del och en grön gräsyta i väst. Dessa 
skiljs åt av ett stråk med gångväg. Stråket utgör del av 
de många gångstråk inom området som binder samman 
de olika bebyggelseområdena. I anslutning till Rissne C 
passerar även ett regionalt cykelstråk, som går mellan 
Kista och Rissne, via Ursvik.

Busstrafik går genom Rissne centrum utmed 
Kavallerivägen, Trossvägen och Artillerivägen. Tidigare 
var genomfartstrafik för persontrafik förbjuden men 
tillåts idag. Dessa vägar har även större gångstråk samt 
cykelbanor utmed sidorna. Trädplantering eller gräsyta 

är vanlig som avskiljare mellan fordonstrafiken och de 
oskyddade trafikanterna. 

I anslutning till Rissne centrum finns ytor för 
markparkering och ett flertal parkeringshus för 
boendeparkering finns utspritt i hela Rissne. Inom 
Rissne saknas direkta biltrafikkopplingar mellan 
bostadsområdena och gatunätet består till stor del av 
återvändsgator. 

Målpunkter
Huvudsaklig målpunkt i området är Rissne torg med 
kollektivtrafikknutpunkt och matvaruhandel samt viss 
service och några arbetsplatser. Ytterligare arbetsplatser 
finns i den ikoniska kontorsbyggnaden Bankhus 90, 
som ligger i norra Rissne. Utöver detta utgör skola och 
förskolorna samt idrottsplatsen i området målpunkter för 
många invånare. Idrottsplatsen med fotbollsplan, bollplan 
och basketplan ligger i anslutning till Grönkullaskolan 
i den nordvästra delen av Rissne. Ett antal skol- och 
förskoleverksamheter återfinns i direkt anslutning till 
den större centrala gräsytan och övriga ligger utspridda i 
inuti bostadsområdena. Se figur 5 för målpunkter.

2.2 Kollektivtrafik
Rissne torg är stadsdelens kollektivtrafikknutpunkt 
med bytesmöjligheter mellan buss och tunnelbana. 
Under morgonrusningen har busstrafiken sammanlagt 
61 avgångar norrut, vilket i genomsnitt blir en avgång 
var tredje minut mellan kl. 06-09. De fem linjerna går 
under morgonen i kvartstrafik. Busstrafik går genom 
Rissne centrum utmed Kavallerivägen, Trossvägen och 
Artillerivägen med två busshållplatser benämnda Rissne 
och Artillerivägen, båda har väderskydd. Från Rissne går 
bussarna 504, 118, 155, 157, 512 på dagtid och nattid 
går 199 och 196. Dagens busstrafik förbinder Rissne med 

Ursvik, Hallonbergen-Ör och centrala Sundbyberg samt 
till målpunkter utanför staden såsom Vällingby, Spånga 
och Danderyds sjukhus. Se figur 6 för linjesträckning.

Tunnelbanans blå linje 10 mellan Kungsträdgården och 
Hjulsta har en station på Rissne torg med uppgång i egen 
stationsbyggnad. Tunnelbanan har en station vid Rissne 
med uppgång mot Rissne torg via egen stationsbyggnad.
Resa till T-centralen tar 15 minuter och till Sundbyberg 
C tar det 3 minuter.

Antalet påstigande och avstigande vid Rissne C en 
vintervardag 2016 ser ut enligt tabell 1 och baseras på 
SL fakta för länet 2016.  Drygt 3/4 av resandet sker med 
tunnelbanan. 

För att få en uppfattning av belastningen på befintliga 
busshållplatslägen kan dagens förhållande studeras. 
Linje 196 och 199 är nattlinjer. Linjer är uppdelade på 
norrgående respektive södergående ut från Rissne. Se 
tabell 1-2 i bilaga A.  

Linje 196 och 199 är nattlinjer. Tabell 3-4 i Bilaga A 
visar turtäthet som överstiger 60 minuter. Avgångarna är 
uppdelade på norrgående respektive södergående ut från 
Rissne.

En närmare analys av tidtabellen visar dessutom att 
trafikeringen under dagens förhållanden uppgår till 

  PÅSTIGANDE AVSTIGANDE SUMMA

Buss       2 200       2 100   4 300

Tunnelbana      6 100       6 500  12 600

Summa       8 300       8 600  16 900

Tabell 1. Antal på- och avstigande med buss och t-bana i 
Rissne, vintervardag.
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maximalt cirka 20 bussangöringar per riktning och 
timme. Detta innebär att det under en 5 minutersperiod 
blir 1,5 busslinjestopp per hållplats. Detta ger, beroende 
på tidtabellsplanering, en viss god beredskap för 
ytterligare busslinjeangöring vid hållplatserna.

2.3 Parkering och angöring 
2.3.1 Cykelparkering
Idag finns cirka 70 fungerande cykelplatser inom 
planområdet för Rissne C. En stickprovsinventering gjord 
utav Sundbybergs stad i maj 2018 visar att drygt hälften 
av dessa platserna var belagda. Cykelparkeringarnas 
utformning varierar mellan bågar, markmonterade och 
lösa cykelställ. Utöver detta förekommer oegentlig 
parkering i anslutning till verksamheter utmed 
Kavallerivägens södra sida samt i anslutning till 
bilparkeringsområde utanför dagligvaruhandeln. Under 
stickprovsinventeringen fanns 14 felparkerade cyklar.
Under ett platsbesök 16 oktober 2018 var drygt 50 cyklar 
parkerade i centrumområdet. Av dessa var merparten 
placerade utanför ställ, i anslutning till ställ men ej 
fastlåsta i ställen, se figur 7.

2.3.2 Bilparkering 
Antalet allmänt tillgängliga bilplatser inom och intill 
centrumområdet (inkl. platser utmed Ridvägen) är 87 
stycken varav 7 är platser för funktionsnedsatta. Av 
dessa var 62 platser belagda under platsbesöket i oktober 
2018 vilket motsvarar en beläggning på drygt 70 procent. 
Parkeringsplatserna ingår i Sundbybergs stads zon B som 
innebär en avgift vardagar kl.10-19. Avgiften är 20 kr per 
timme. 

Med tanke på områdets parkeringsreglering kan platserna 
delas in i två kategorier; besökare till verksamheter 
samt besökare till bostäder. Besöksplatserna för 

verksamheterna bedöms vara 60 platser och är förlagda 
utmed Kavallerivägen och på parkeringsområdet intill 
dagligvaruhandel. Beläggningen på dessa platser under 
platsbesöket var drygt 70 procent. Besöksplatserna 
för boende bedöms motsvara 27 platser och hade en 
beläggning på drygt 80 procent. 

Utöver dessa parkeringsplatser finns tre garage i området 
som tillhör fastigheter utanför planområdet. Dessa garage 
finns i höjd med Ridvägen 13, Kavallerivägen 20 samt på 
baksidan av Kavallerivägen 30. 

2.3.3 Parkeringsnorm
Cykelparkering
Cykelparkeringsnormen i kommunen varierar enligt 
antalet rumsenheter i flerbostadshus och är enligt 
intervallet 1,5-5 cykelplatser beroende på antal 
rumsenheter. I normen ingår besöksparkering. Platser för 
cykelpool tillkommer utöver det grundläggande behovet. 
Cykelparkeringsnorm för förskolan är 0,5 cykelplatser 
per anställd. Dagligvaruhandel och kommersiella 
verksamheter har en parkeringsnorm på 0,03 platser per 
kvm BTA samt 0,002 platser per kvm BTA för lådcyklar. 
Fritidsgården bedöms motsvara en kulturanläggning 
och har därför ett parkeringstal motsvarande 40-80 
parkeringsplatser per 100 besökare. 

Bilparkering
Parkeringsnormen för bil har fem olika mobilitetsnivåer. 
För att uppnå mobilitetsnivåerna krävs olika typer 
av åtaganden så som bilpool, sl-kort och cykelpool. 
I exploatörens förslag daterat 18.11.14 har nivå 3 
använts vilket bland annat innebär att en bilpool ska 
finnas. Parkeringstalet är 0,25-0,45 bilplatser per 
lägenhet och beror på lägenhetsstorlek. Utöver det 
grundläggande behovet tillkommer platser för besökare 

och bilpoolsplatser. Parkeringstal för verksamheter ska 
föregås av en utredning. 

2.3.4 Angöring
I området finns i huvudsak två typer av angöringsbehov 
idag: leveranser till verksamheter samt sophämtning. 
Verksamheterna utmed Kavallerivägen är av varierande 
karaktär och har därför olika leveransbehov. De 
verksamheter som har störst leveransbehov är ett 
postombud och tre restauranger. Restaurangerna 
har även ett större sophämtningsbehov än de andra 
verksamheterna, då det innebär sophämtning av olika 
fraktioner och typer. Inga särskilt anvisade platser för 
leveranser finns. Under platsbesöket noterades parkerade 
leveransfordon på trottoar eller torgytor, se figur 10.

Dagligvaruhandeln har områdets största angöringsbehov 

Figur 7. Oegentlig cykelparkering intill Tunnelbanan.
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Figur 9. Angöringspunkter idag.
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både med avseende på leveranser och sophämtning. 
Angöring görs från Kavallerivägen intill 
parkeringsområdet fram till handelns leveransport. 
Traditionellt innebär detta 2-3 leveranser dagligen samt 
2-3 sophämtningar i veckan. 

I dagligvaruhandelns leveranszon finns även en 
återvinningsstation med återvinning av vardagliga 
material. Sophämtningen på platsen bedöms ske dagligen. 

Se figur 9, för dagens angöringsbehov. 

2.4 Trafikanalys
Sundbybergs stad har ingen övergripande 
trafikanalysmodell över kommunen. För att kartlägga 
trafiken har slangmätningar gjorts på vissa platser 
inom kommunen under 2018, däribland Artillerivägen 
mellan Trossvägen och Rissneleden, Trossvägen mellan 
Kavallerivägen och Kasernvägen samt Kavallerivägen 
mellan Skvadronsbacken och Rissneleden. Uppmätta 
flöden inom ett vardagsdygn redovisas i figur 12. 
Trossvägen öppnades för allmän trafik under februari 
2018 efter att tidigare varit stängd.

Andelen genomfartstrafik bedöms vara liten genom 
Rissne. Detta på grund av gatuutformning vilket gör att 
hastigheten blir relativt låg vilket gör det mindre attraktivt 
för genomfart. Bedömningen är att trafikanterna på 
Kavallerivägen och Artillerivägen främst är boende inom 
området samt besökare till Rissne Centrum.

Figur 11. Befintlig busshållplats i Rissne centrum.
Figur 12. Uppmätta flöden 2018 (Bakgrund: OpenStre-
etMap)

Figur 10. Leveransfordon på torgyta.
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3. Framtid
Utvecklingen av Rissnes centrumområde innebär 
förändringar och nya kritiska punkter. I kapitlet  beskrivs 
kritiska punkter och framtida förutsättningar för området. 
Ett av underlagen för framtida Rissne är exploatörens 
förslag daterad 18.11.14 med 350-400 bostäder samt med 
verksamheter så som fritidsgård och dagligvaruhandel. 
I huvudsak utreds centrumområdet enligt den vision 
kommunen har för området. Viss hänsyn tas ändå till 
exploatörens förslag. Exploatörens förslag daterad 
18.11.14 visas i sin helhet i figur 13.

3.1 Kritiska punkter
3.1.1 Kollektivtrafik
För att bytespunktens miljö ska vara attraktiv anger 
Trafikförvaltningen i RiTerm ett antal ska-krav. 
Exempelvis är detta att resenärsmiljön ska vara väl 
upplyst och nivåskillnader ska undvikas. Andra krav 
är även att gångavstånden ska vara mindre än 200 m 
mellan byten av kollektivtrafikslag och att skyltning ska 
utformas för att möjliggöra snabba och tidiga val. 

I området finns inte någon lämplig plats för ett 
eventuellt behov av en reglerhållplats. Beroende på 
hur området utformas kan det finnas möjlighet till en 
reglerhållplats på Kavallerivägen i södergående riktning. 
I norrgående riktning finns i eller i anslutning till 
utredningsområdet inte någon lämplig plats. Idag finns 
en reglerhållplats söder om utredningsområdet, i höjd 
med en bollplan utmed Kavallerivägen, vilken upphör i 
och med tvärbanan dragning. Om linje 504 omdirigeras 
i och med tvärbanans färdigställande krävs inte längre 
regleringsplatser eftersom ingen buss kommer att vända 
eller starta i Rissne. Tillkommer nya linjer i framtiden som 
har behov att vända i Rissne krävs även fortsättningsvis 
regleringsplatser.

3.1.2 Parkering och angöring
Parkering
I och med Rissnes nya bytespunktsfunktion och 
nodkaraktär kommer ett större behov av cykelparkeringar 
finnas på gatumark. För cyklisten spelar det mindre 
roll om cykelplatserna är inom kvartersmark eller inte. 
Placeringen intill målpunkterna är av största vikt. Förutom 
ett grundläggande och tillkommande besöksbehov i 
och med områdets verksamheter tillkommer således 
ett behov för ”hela resan”-resenären. Hela-resan-
resonemanget innebär traditionellt sett att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna resa från dörr till dörr 
utan problem. I detta arbete innebär även hela-resan-
perspektivet att personer, oavsett funktionsförmåga ska 
kunna resa hållbart från dörr till dörr. 

Av tillgänglighetsskäl och närhetsprinciper kommer 
sannolikt cykelplatser efterfrågas intill Tunnelbanan 
och Tvärbanan. För att upprätthålla en ordnad och 
trygg karaktär krävs därför lättillgängliga och trygga 
platser där cyklarna kan låsas på ett säkert sätt. Det är 
exempelvis en upplyst plats där cykelparkeringarna 
utgörs av möjligheter till ramlåsning. Det innebär också 
att parkeringarna är strategiskt välplacerade för att kunna 
samspela även med gåendes behov av trygghet och 
framkomlighet. Utöver detta ska det finnas ett tillräckligt 
antal platser så att vild parkering undviks, dvs att cyklar 
parkeras vid träd. En välfungerande yta minskar riskerna 
för cykelstölder.

Bilplatser för områdets nyttjare ska i första hand 
lösas inom kvartersmark. Trots detta kommer det 
troligtvis finnas behov av korttidsparkering för snabba 
ärenden. Utmed Kavallerivägen finns begränsad yta 
för att åstadkomma sådana platser, däremot kvarstår 
behovet. Behovet av bilplatser i detta läge, med närhet 

till kollektivtrafikknutpunkten och bostäder bedöms 
ändå inte stort. Däremot finns krav på platser för 
funktionsnedsatta. Platser för korttidsparkering är en 
kritisk punkt då det sannolikt kommer finnas ett behov 
samtidigt som behovet bör hållas nere för att inte 
uppmuntra till transporter med bil. 

Angöring
En kritisk punkt vad gäller angöring i framtiden är 
inlastning till verksamheter. Inlastningen ska, enligt 
stadens mobilitetsprogram, ske inom kvartersmark då  
ansvaret åligger exploatören. Ett förslag är i nuläget att 
lösa inlastning till dagligvaruhandeln genom en inkörsport 
inom huskropp 2, se figur 13. Huskropp 1 mittemot 
tunnelbanan har däremot inget inlastningsförslag. 

Utöver detta ska sophämtning göras från miljörum i 
respektive huskropp. Det innebär att en körslinga inom 
området kommer att krävas för att uppfylla SAVAB:s 
krav på gångavstånd, vilket är 10 m om inget annat 
avtalas.

Utöver detta finns idag en återvinningsstation intill 
dagligvaruhandelns lastzon. Utöver detta finns även 
en mobil återvinningsstation intill Sundbybergs 
folkhögskola samt en liknande anläggning drygt 800 
m söderom planområdet. En liknande anläggning som 
dagens är svår att få plats med inom planområdet, dels på 
grund av visionen om stadsmiljön men också på grund 
av platsbrist. 

3.2 Utvärdering av exploatörens förslag
I kapitlet granskas exploatörens förslag daterad 18.11.14 
för respektive trafikgren så som kollektivtrafik, parkering 
etc. 
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3.2.1 Kollektivtrafik
Det huvudsakliga hållplatsförslaget behandlas i detta 
kapitel, det vill säga med samlokaliserade hålplatser i 
centrumets södra del. Ett alternativ till detta förslag finns 
i bilaga C. Utöver dessa finns även ett alternativ där 
busshållplatserna får ett helt annat läge, läs mer i bilaga 
D. 
 
Förslaget skapar tillgänglighet och orienterbarhet mellan 
kollektivtrafikslagen, exempelvis är tunnelbaneentrén 
synbar och i nära anslutning till både Tvärbanan 
och busshållplatserna. Orienterbarheten är bra men 
överblickbarheten mellan Tvärbana och busshållplatserna 
är däremot något sämre, då sikten mellan dessa skyms 
av en i förslaget tillkommande byggnad. Ett smidigt och 
gent byte mellan de olika trafikslagen kan underlättas med 
hjälp av skyltning. Eftersom avstånden mellan tvärbanans 
station och busshållplatserna är korta (omkring 50 meter) 
och tvärbanan är synlig från Rissne torg krävs dock 
ingen omfattande skyltning. Tvärbanans spår kommer 
dessutom vara synliga från busshållplatserna vilket kan 
underlätta orienterbarheten. Rissne C kommer även i 
framtid kunna få en tät och smidig bytespunkt mellan de 
olika färdsätten där tvärbanan kommer att innebära en 
förbättring för kollektivtrafikresenären.

Förslaget ger en trafiksäker bytesmiljö eftersom de flesta 
byten sker över Rissne torg, gående behöver därmed 
inte möta andra trafikslag. Bytespunkten ska också 
vara lättorienterad och ge god framkomlighet för alla 
resenärsgrupper. Samplaceringen av hållplatser för olika 
trafikslagen i närheten av torget ser till att dessa krav 
uppfylls. Om förslaget även kompletteras med skyltning 
som är utformad för snabba och gena bytesrörelser 
kommer resenärsmiljön nå upp till ska-kraven. Förslaget 
har inte en negativ påverkan på tillgängligheten till 

tvärbanan och placeringen av torget samspelar bra med 
övriga färdmedel. 

Planerad leveransficka i anslutning till Rissne torg 
mellan busshållplatserna och tvärbanansspår är därför 
inte möjlig på grund av utrymmeskrav för busstrafiken. 
Se röd ring i figur 13.

Konflikt kan uppstå med planerad garageinfart och/eller 
leveranser till butik, blå ring i figur 13. 

En regleringsplats är planerad för södergående busstrafik, 
men den hamnar i konflikt med plats för angöringstrafik 
till fastighet, grön ring i figur 13. För norrgående trafik 
finns ingen planerad regleringsplats. 

3.2.2 Parkering och angöring 
Cykelparkering
Cykelparkeringen finns inte beskriven i exploatörens 
förslag daterad 18.11.14. 

Bilparkering
Exploatörens förslag föreslår en bilparkeringslösning 
för 400 bostäder med mobilitetsåtgärder i nivå 3 
motsvarande 132 bilplatser. Utöver detta föreslås 20 
platser för besökare samt 45 platser som löses i och med 
omplanering av befintligt garage. Sju platser föreslås som 
gatuparkering. Totalt sett föreslås i nuläget 204 platser. 

Parkeringsplatser särskilt avsessa för verksamheterna 
har inte föreslagits.

Figur 13. Exploatörens förslag daterat 18.11.14  med tre busshållplatser, lastplats samt en reglerhållplats. Tunnel-
baneentrén är blåmarkerad och befintliga fastigheter är gråmarkerade (Balder, Rissne designförslag 18.11.14).
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Angöring
Inom området finns i framtiden tre typer av 
angöringsbehov: angöring för leveranser, sophämtning 
samt hämta/lämna. Detta gäller likväl befintliga 
verksamheter som tillkommande i och med exploatörens 
förslag daterad 18.11.14. 

Leveranser till planområdets verksamheter, däribland 
en dagligvaruhandel ska lösas inom kvartersmark. 
Exploatörens förslag redovisar verksamheter i huskropp 1 
och huskropp 2 som även inhyser tunnelbanenedgången, 
se figur 14. I den sistnämnda planeras en dagligvaruhandel 
där lastplatsen kommer inarbetas inom huskropp 2. 
Sophämtningen för dagligvaruhandeln kommer att lösas 
via en vändslinga utanför lastzonen.

En lastplats för huskropp 1 har föreslagits av exploatören 
i anslutning till korsningen Kavallerivägen och Ridvägen. 
En lastplats på allmän platsmark är att betrakta som 
allmän och innebär ett kommunalt ansvarstagande. 
Inlastning till verksamheter åligger exploatören ansvar. 
Att tillgodoräkna sig platser på allmän plats är en 
risk för byggaktören i och med framtida eventuella 
omplaneringar av gatan. Exploatören har därmed inte 
rådighet över platsen. Föreslagen lastplats är placerad 
för nära övergångstället men är även i konflikt med av 
Sweco föreslagen busshållplats.  

En angöringsplats för huskropp 5-7 i figur 15 föreslås 
utmed huskropp 5. Denna är placerad på allmän plats 
vilket inte är lämpligt då denna yta inte kan garanteras, 
enligt ovan beskrivning. Platsen är även placerad i en 
punkt som identifierats ha dålig sikt då man inte kommer 
kunna se fotgängare och cyklister på det prioriterade 
GC-stråket. En annan faktor som gör en angöringsplats 
i punkten är olämplig är att den är placerad på ett av 

stadens lokala gång- och cykelstråk. En angöringsplats i 
punkten bedöms därför vara olämplig.

3.2.3 Gång- och cykeltrafik
Förslaget möjliggör byten mellan kollektivtrafikslagen, 
exempelvis är tunnelbaneentrén synbar och i nära 
anslutning till både Tvärbanan och busshållplatserna. 
Överblickbarheten är något sämre och ett smidigt och 
snabbt byte mellan Tvärbana och andra trafikslag kan 
åstadkommas via skyltning. 
Den stora huskroppen, nr 4 i figur 14-15, är placerad mitt 

på  ett viktigt gång- och cykelstråk mellan Tvärbanans 
hållplats och gång- och cykelvägen mot Rissne ängar. 
Förslaget innebär att passager över tvärbanan ska ske i 
i punkten som det görs idag. Det i sig innebär att fler 
passager över Tvärbanan föreslås vilket inte är lätt 
att åstadkomma på grund av signaltekniska faktorer. 
Passagen över Tvärbanans spår som är projekterad är 
placerad så att fotgängare och cyklister, med exploatörens 
förslag, leds rakt mot en fasad. I den punkten har man 
ingen visuell kontakt med föreslaget torg, busshållplatser 
eller tunnelbaneentré. 

Figur 15. Exploatörens förslag daterad 18.11.14 (Balder, Rissne designförslag 18.11.14).
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En känslig punkt för fotgängare är i höjd med lastintagets 
utfart i huskropp 2. Punkten måste göras trafiksäker för 
oskyddade trafikanter. 

3.3 Förslag för framtiden 
I föregående kapitel utvärderas exploatörens förslag. 
I detta kapitel beskrivs viktiga frågeställningar som 
fungerar som underlag till utformningsarbetet. 

3.3.1 Kollektivtrafik
Tvärbanans trafikstart planeras till år 2021 och den 
kommer gå genom Rissne via Kavallerivägen och 
Artillerivägen. Bytesmöjligheter mellan buss, tvärbana 
och tunnelbanan kommer att finnas vid Rissne centrum. 

Behovet av busstrafik mellan Rissne och Ursvik 
bedöms minska i och med Tvärbanans färdigställande 
eftersom detta behov kommer tillgodoses av tvärbanan 
(Sundbybergs stad genom Sweco, 2018-02-28, PM: 
Busslinjenätsutredning Sundbyberg). Detta gör att 
linje 504 förslagsvis kommer få en ny linjesträckning. 
Resenärer som vill resa till de östra delarna av Ursvik får 
byta vid Ursviks torg, vilket kan anses mindre attraktivt 
jämfört med dagens resalternativ då det innebär ett extra 
byte. En förändring av linjedragningen för buss 504 
innebär också att antalet linjer som trafikerar hållplatsen 
Rissne T-bana minskar från fem till fyra. Detta ger en 
lugnare trafiksituation vid hållplatserna och latent 
hållplatskapacitet för framtida trafikering via hållplatsen 
Rissne T-bana. 

Antalet bussavgångar i norrgående och södergående 
riktning är nästan detsamma vilket gör att båda 
riktningarna har liknande behov. För att möta dagens 
och framtidens busstrafik bedöms behovet vara två 
busshållplatslägen i vardera riktning. Detta baseras på 

att linje 504 troligen inte kommer att trafikera Rissne i 
framtiden och resulterar i att ca 12 avgångar försvinner 
under högtrafikperioden (kl 06-09). Dagens trafikering 
med 45 avgångar (nordlig riktning) återstår. Detta ger 15 
avgångar per timme och 1 avgång var fjärde minut. Med en 
dubbelhållplats i vardera riktning skapas 3,4 hållplatser. 
Behovet bedöms tillgodoses. Då inkluderas inte att buss 
reglerar på hållplats i någon större utsträckning.

En regleringsplats för norrgående trafik får inte plats 
inom utredningsområdet men bör om möjligt planeras in 
söder om Rissne C. 

Rissne centrum är en central bytespunkt för området 
och förväntas ha hög standard, samtliga hållplatslägen 
ska därför ha väderskydd i form av väderskydd i 
anslutning till hållplatsen. Den vanligaste utformningen 
är ett väderskydd per på- och avstigningsplats men 
skulle kunna göras som ett sammanhängande tak 
över flera hållplatslägen. Möjligheten att kombinera 
tunnelbanenedgången med väderskydd för bussresenärer 
bör också ses över. 

3.3.2 Parkering och angöring 
Cykelparkering på kvartersmark
Behovet för den framtida bebyggelsen bedöms motsvara 
600-800 platser för boende, beräknat enligt 2ROK. Detta 
finns inte beskrivet i exploatörens förslag. Cykelparkering 
bör studeras särskilt i det fortsatta arbetet för att tillgodose 
en trygg och ordnad lösning. 

Verksamheterna har även ett parkeringsbehov för 
cyklar och baseras på stadens mobilitetsnorm. 
Dagligvaruhandeln och andra kommersiella 
verksamheter har ett grundläggande parkeringsbehov 
på ca 70 cykelplatser. Utöver detta behövs fem platser 

för lådcyklar. Fritidsgården antas behöva 20-40 platser 
baserat på att 50 barn eller unga kan befinna sig där 
samtidigt. 

Förskolan beräknas behöva fem cykelplatser enligt 
antagandet om fem avdelningar med två personal 
samtidigt.

Antal cykelparkeringar avsedda för boende och 
verksamheter åligger exploatören att utreda och ska lösas 
inom kvartersmark, se tabell 4.

Cykelparkering på allmän platsmark
Rissne centrum har behov av cykelparkering för en rad olika 
ändamål. Exempel på målpunkter som bör ha närliggande 
cykelparkering är butiker, vårdcentral, ungdomsgård och 
inte minst platsens kollektivtrafikfunktioner. Den senare 
kategorin skiljer sig från de övriga eftersom beläggningen 

Tabell 2. Cykelparkeringstal vid hållplats eller station.

Spårbunden 
trafik

Busstrafik, 
långa avstånd

Busstrafik, 
korta avstånd

Antal påsti-
gande (exkl. 
omstigning 
per dag)

15-20/ 
100 resande

15-20/ 
100 resande

10-15/ 
100 resande

Antal påsti-
gande (inkl. 
omstigning 
per dag)

10-15/ 
100 resande

10-15/ 
100 resande

5-15/ 
100 resande

  PER DYGN MELLAN KL. 06-09

Buss       2 200       700  

Tunnelbana      6 100       1 900  

Tvärbana      -       - 

Tabell 3. Antal påstigande er trafikslag en vintervardag 2016.
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följer ett tydligt mönster kopplat till arbetspendling. 
Kollektivtrafiken utgör troligen också volymmässigt den 
största målpunkten i Rissne centrum. 

För att dimensionera cykelparkeringen i Rissne centrum 
har de schablonmässiga parkeringstalen som anges 
i PM Cykelparkeringstal Sundbyberg använts som 
utgångspunkt. Tabellen nedan visar dessa parkeringstal 
för tre kategorier av kollektivtrafik, se tabell 2.

Indata till beräkningen är i detta fall resandestatistik 
från Trafikförvaltningen (2016) om antalet påstigande 
resenärer för buss och tunnelbana i Rissne under ett 
vintervardagsdygn. Eftersom vi saknar information om 
antal bytande resenärer mellan olika trafikslag används 
den nedre radens tal. Busstrafiken i Rissne bedöms ha 
korta hållplatsavstånd och därför används den högra 
kolumnen, se tabell 3.

Med 10-15 resp. 5-15 cykelplatser per 100 påstigande 
resenärer blir parkeringstalen 610-915 platser för 
tunnelbanan och 110-330 platser för busstrafiken. Totalt 
ger detta ett spann på 720-1245 cykelparkeringsplatser 
för kollektivtrafiken. Det motsvarar en ökning med 
faktor 14-25 jämfört med det antal parkerade cyklar 
som påträffades i närhet till kollektivtrafiken vid en 
inventering 2018. 

Med tanke på att Rissne C kommer att få fler 
kollektivtrafikresenärer och att kommunen planerar 
för en ökad andel cykelresor (även i kombination med 
kollektivtrafikresor) är det rimligt med ett kraftigt ökat 
cykelparkeringsutbud vid Rissne centrum, för att säkra 
framtida behov. Men en ökning med 14-25 gånger fler 
platser är inte rimligt att åstadkomma med tanke på ytorna 
det skulle ta i anspråk. En rimligare dimensionering vore 

att skapa 3-6 gånger fler platser, dvs 150-300 platser eller 
med en högre ambitionsnivå 10 gånger fler platser, vilket 
skulle ge totalt 500 platser, se tabell 4.

Det är också intressant att studera hur många påstigande 
det finns mellan 6.00-9.00 då en stor andel av dagens 
pendlare anländer. I nuläget är siffran 2 600 för buss 
och tunnelbana enligt resandestatistik från SLL 
trafikförvaltningen (2016). Om 150-300 platser ordnas 
kan 5,7-11,5 % av dagens morgonpendlare få en 
cykelplats.  Om istället 500 platser ordnas skulle 20 % få 
en cykelplats, vilket motsvarar kommunens mål om 20 
% färdmedelsandel för cykeltrafiken år 2030. 

500 cykelplatser bedöms vara ett cykelparkeringstal som 
med hög sannolik täcker framtidens behov och det bör 
därför utredas huruvida det är möjligt att tillskapa detta 
antal i Rissne C. Cykelplatser som anordnas på torget 
kan samnyttjas med andra verksamheters behov. Det är 
dock viktigt att kraven på korta avstånd till målpunkterna 
uppfylls. 

Bil
Beroende på antal bostäder kommer 105-140 platser 
behövas för boende. Till detta tillkommer ytterligare 15-
20 platser för besökare. Sammantaget innebär detta att 
bostädernas behov är 120-160 platser. 

En bilparkeringsnorm för verksamheter ska föregås av en 
utredning. Exploatören har inte presenterat ett förslag på 
detta. I och med Sundbybergs mobilitetsarbete föreslås ett 
parkeringstal motsvarande 0,005 bilplatser per kvm BTA. 
Detta skulle innebära en efterfrågan motsvarande drygt 
12 parkeringsplatser. Fritidsgården anses inte behöva 
några platser annat än de som är allmänt tillgängliga. 
Inget samnyttjande mellan bostäder och verksamheter är 

   Cykelplatser på kvartersmark

Dagligvaruhandel/handel  70 (+4 för lådcyklar)

Fritidsgård   20-40

Förskola    5

Tabell 4. Sammantaget cykelparkeringsbehov.

Kollektivtrafik   150-500

Bostäder   600-800

   Cykelplatser på allmän platsmark

analyserat och bör göras av exploatören. 

Planområdet som kollektivtrafikknutpunkt anses inte 
behöva några bilplatser andra än de som är allmänt 
tillgängliga. Trots att platsen är en kollektivtrafiknod 
anses platsen inte lämplig för pendelparkering av bilar 
både med avseende på stadsmiljö men även med hänsyn 
till Sundbybergs mobilitetsarbete. 

Även för förskolan behövs en utredning kring antalet 
bilplatser. Bedömningen är att maximalt två platser kan 
nyttjas som personalparkering.

Angöring
De befintliga verksamheterna utmed Kavallerivägen 
bedöms ha samma behov i framtiden. I och med gatans 
omplanering rekommenderas en ordnad lastplats. Detta 
dels på grund av gatans nya funktion men också för att 
motverka angöring på trottoarer och torg. 

För att lösa inlastning  till huskropp 1 i figur 14 föreslås att 
en längre vändslinga eller att en samlokaliserad lastzon 
inom dagligvaruhandeln (huskropp 2) utredas. En längre 
vändslinga för sophantering av huskropp 1 kan ändå vara 
nödvändig beroende på typ av verksamhet samt placering 
av miljörum. Detta åligger exploatören att utreda. Längre 
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gångavstånd för leverans- och sophämtningspersonal bör 
tas i dialog med representanter SAVAB och Sundbybergs 
stad. Gångavståndet är enligt skissen drygt 40 meter.

Angöring för befintliga verksamheter redovisas också i 
figur 14 och löses genom en lastplats intill busshållplatsen 
för norrgående trafik samt ytterligare en plats strax norr 
om övergångstället. Den sistnämnda lastplatsen består av 
två parkeringsplatser som kan tidregleras.

3.3.3 Gång- och cykeltrafik
Rissne centrum kommer vara en central bytespunkt för 
området och förväntas ha hög standard. Förutom att 
samtliga hållplatslägen ska ha väderskydd är det viktigt 
att de även upplevs som trygga. De ska placeras så att de 
är synliga för resenärerna men också så att de är synliga 
för andra trafikanter. Det kan exempelvis göras genom att 
antingen väderskydden eller området kring hållplatsen 
erbjuder god belysning. Om hållplatser placeras 
utmed ett cykelstråk rekommenderas räcken mellan 
hållplats och cykelstråk. Detta för att leda avstigande 
resenärer till ordnade passager över cykelbanan. Intill 
hållplatserna rekommenderas ordnade cykelparkeringar 
så att räcken eller stolpar inte används för parkering som 
kan ge ett oordnat samt otryggt intryck. Cykelparkering 
ska heller inte utgöra ett hinder för trafikanter med 
funktionsvariationer. Angöringsslingor får heller inte 
komma i konflikt med gång- och cykeltrafikanter.

3.3.4 Trafikanalys 
Trafikalstring
Exploatören planerar att bygga 350-400 lägenheter i 
Rissne centrum med inflyttning 2022-2028. Utöver 
bostäder planeras även finnas ytor för handel, skolor 
och övriga samhällsservice för cirka 4000 kvm lokalyta 
(LOA). Generellt används ljus bruttototalyta (BTA) för 

trafikalstring men lokalyta (LOA) bedöms i detta fallet 
motsvara ungefär samma ytor.

Denna trafikanalys har 2030 som prognosår, det vill 
säga vid ett färdigbyggt Rissne centrum. Syftet är att 
åskådliggöra de trafikflöden som planerad exploateringen 
i Rissne centrum bidrar till.

Det har gjorts ett antal antagande för olika typer av resor. 
Tillkommande biltrafik antas i huvudsak genereras av 
de nya bostäderna. Verksamheter som planeras såsom 
handel och skolor antas främst attrahera boende inom 
planområdet men även boende i närområdet. Därför 
antas inte bilen vara det huvudsakliga färdmedel för 
besöksresor. Dessa resor antas även ingå i andra typer av 
resor, såsom en arbetsresa så ärenden i stor utsträckning 
görs när resenären åker hem från arbetet.

Antal nygenererade resor har beräknats med 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Verktyget baseras 
på en rad indata så som resvaneundersökningar och 
valbara inställningar. Exempel på inställningar är frågor 
om områdets placering inom kommunen men även hur 
kommunen underhåller cykelvägar och hur kommunen 
arbetar med mobility management eller taktfasta tabeller 
i kollektivtrafiken. Resultatet är att 400 lägenheter alstrar 
cirka 2000 resor per dygn. Till detta adderas ytterligare 
20% för att ta hänsyn till besökare till kommersiella 
lokaler och samhällsservice. Sammanfattningsvis antas 
den planerade exploateringen generera 2400 resor per 
dygn.

Enligt resvanorundersökning som har gjorts under 2016 
är bilandelen 26% för urvalsområdet Rissne. Enligt 
antagandet om att alla reser som idag år 2030 så kommer 
dessa nya exploateringar att generera drygt 600 bilresor 

per dygn. Däremot har Sundbybergs stad en tydlig 
målbild av att vara en hållbar stad och vill uppmuntra till 
beteendeförändringar och åtgärder som främjar hållbart 
resande. Därför är det troligt att bilandelen, särskilt för 
nybyggda områden, kommer bli lägre än idag. Dessutom 
tillkommer tvärbanans Kistagren som trafikerar Rissne 
centrum vilket också underlättar kollektivtrafikresandet. 
Bilandelen för tillkommande trafik år 2030 antas därför 
vara 15-20%. Antalet bilresor enligt dessa antaganden 
blir 360-480 per dygn. 

I övrigt antas ingen ökning av biltrafik, de som bor eller 
besöker Rissne centrum idag genererar inte mer biltrafik. 

Figur 16. Riktningsfördelning (Bakgrund: OpenStreet-
Map.
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Riktningsfördelning
Det nya parkeringsgaraget som föreslås i exploatörens 
förslag daterat 18.11.14 (bakom Kavallerivägen 30) 
kommer ha ungefär 200 parkeringsplatser och bedöms 
kunna rymma parkeringsbehov för den planerade 
exploateringen.Vidare antas att 1/3 av nygenererad trafik 
ska i riktning norrut samt 2/3 ska i riktning söderut. Se 
figur 16.

Framtida trafikflöden
Den framtida trafiken utgörs av två delar, dels dagens 
trafikmängder som redovisades i avsnitt 2.4 samt 
tillkommande trafik som redovisades i avsnitt 3.3.4. 
Eftersom det råder osäkerhet kring den tillkommande 
trafiken, pga olika antagande om bilandelen, så redovisas 
även den framtida trafikflöden i intervaller. Figur 17 visar 
dygnsflöden år 2030. Figur 18 visar trafikflöden under 
dygnets maxtimme år 2030. Maxtimmen förmiddag 
respektive eftermiddag skiljer sig inte särskilt mycket. 
Trafikmängderna på Kavallerivägen bedöms uppgå till 
maximalt 3100 fordon per dygn eller 300-400 fordon 
under maxtimmen. 

Den trånga sektionen utmed Kavallerivägen, förbi 
planområdet, blir där busshållplatser placeras då  
hållplatser tar utrymme från den rörliga biltrafiken och en 
stillastående buss för på-/avstigning kan skapa köbildning 
bakom sig. Enligt Swecos utformningsförslag kommer 
busshållplatser flyttas närmare korsningen Ridvägen/
Kavallerivägen. Bilarna kommer fortfarande ha möjlighet 
att köra förbi bussen vilket minskar sannolikheten för 
köbildning. Föreslagen utformningen kan klara upp till 
10 000 fordon per dygn, räknat i två riktningar. Därför 
bedöms gatan Kavallerivägen-Artillerivägen kunna klara 
den tillkommande biltrafiken. Figur 17. Dygnstrafiken 2030 (Bakgrund: OpenStreet-

Map).
Figur 18. Eftermiddagens maxtimme, 2030 (Bakgrund: 
kartor.stockholm.se).
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4. Utformningsförslag 1
Utformningsförslaget utgår från de förutsättningar 
och behov som beskrivits i rapporten samt med 
hänsyn till befintliga förhållanden. Hänsyn har även 
tagits till exploatörens förslag daterad 18.11.14. 
Utformningsförslaget omfattar de viktigaste trafikstråken 
för allmänhetens behov. Stråken delas in i tre huvuddelar, 
vilka framgår av figur 19. Till detta kapitel hör bilaga 
B. Ett alternativ till detta förslag finns i bilaga C. Under 
arbetets gång initierades en workshop i syfte att hitta 
en annan lokalisering av busshållsplatserna. Detta 
arbete beskrivs i en separat bilaga, bilaga Workshop. 
Alternativet som slutligen valdes presenteras i bilaga D. 

Utformningsförslaget utgår från krav som återfinns i 
stadens tekniska handbok och RiBuss.

4.1 Gatusektioner
Kavallerivägen föreslås få en ny gestaltning inom 
utredningsområdet som stöder hastighetsgränsen 30 
km/t. Den nordöstra sträckan, mellan kurvan och 
Trossvägen, får en smalare körbana jämfört med nuläget 
men generösare ytor för gående och cyklister. Även den 
sydvästra sträckan, mellan kurvan och korsningen med 
Tvärbanan, får smalare körytor och rymligare ytor för 
gående och cyklister. Totalbredden vid den sydvästra 
sektionen är bredare än den nordöstra sektionen, 
vilket beror på att den inrymmer busshållplatser med 
väderskydd. Trädplantering föreslås likt nuläget längs 
Kavallerivägens östra och södra sida. Därigenom knyts 
södra Kavallerivägens trädrad ihop med trädraden längs 
Trossvägens ytterkurva.

Öster och söder i sektionerna finns ett mellanrum mellan 
fastighetsgränsen och befintlig fasad som varierar mellan 
0,8 till 2,3 m. I nuläget finns det ingen tydlig gräns 

mellan fastighet och allmän plats, men i samband med 
ombyggnad kan detta markeras i beläggningen för att 
tydliggöra en gräns för exempelvis uteserveringar. Längs 
med fastighetsgränsen i öster löper en kombinerad gång- 
och cykelbana som fördel kan ha en annan beläggning 
än omgivande ytor. Asfalt skulle på ett tydligare sätt 
signalera att cykeltrafik förekommer, jämfört med nuläget 
där betongplattor är lagda hela vägen från kantsten till 
fasad.

Sydvästra sträckan av Kavallerivägen. Se figur 20 eller 
bilaga B, figur 1 (storformat) för sektion Kavallerivägens 
sydvästra sträcka vid busshållplats. 
• På västra sidan ges utrymme för en ny trädrad. 

Minsta avstånd mellan träd och fasad är 4,0 m.
• På östra sidan behöver troligen de befintliga träden 

tas ned och ersättas med nya för att uppnå 0,5 m 
skyddsavstånd till gång- och cykelbanan. 

• Kantstenar sätts om längs båda sidorna av gatan. 
• En möbleringszon finns på vardera sida som rymmer 

trädplantering, väderskydd och belysningsstolpar. På 
västra sidan kan även en liten mängd cykelparkering 
ordnas. 

• Väster om den södra hållplatsen kan en lastplats 
ordnas. För att inte hindra bussarnas angöring vid 
hållplatsen ordnas den som en ficka i förhållande till 
busshållplatsen. Möbleringszonen mellan fickan och 
gång- och cykelbanan blir ca 1,7 m bred. Teknisk 
handbok rekommenderar att möbleringszoner med 
träd görs minst 2,0 m breda. Avsteget bedöms vara 
möjligt om ca 1,5 m breda trädgaller används.

• Utmed båda plattformarna finns 2,35 m hinderfri yta 
från kantstenen. Detta ger möjlighet för rullstolsburna 
att ta sig av och på bussen vid alla bussens dörrar. 

• Väderskyddens effektiva bredd är 1,5 m. 

Figur 20. Sektion Kavallerivägens sydvästra sträcka. 
Återfinns även i Bilaga B, figur 1. Ett alternativ till sek-
tionen finns i Bilaga C. 

Figur 21. Kavallerivägens nordöstra sektion.
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• Se även kapitel 4.2 Hållplatsutformning om 
busshållplatsutformning

Nordöstra sträckan av Kavallerivägen. Se figur 21 
eller bilaga B, figur 2 (storformat) för  Kavallerivägens 
nordöstra sektion vid Kavallerivägen mellan kurva och 
Trossvägen. 
• På östra sidan ersätts befintlig trädrad med träd 

placerade i klackar mellan angöringsfickor. 
Måttsättningen för angöringsfickorna är densamma 
som på Kavallerivägens södra del.

• Mellan parkerade bilar och gång- och cykelbanan 
finns en 95 cm bred remsa för dörruppslag. Måttet är 5 
cm mindre än vad Teknisk handbok föreskriver, men 
10 cm större än motsvarande mått vid den nyligen 
ombyggda delen av Kavallerivägen. I remsan kan 
även belysningsstolpar placeras. 

• Måttet 3,2 m mellan cykelbana och körbana 
på östra sidan rymmer en bussplattform med 
väderskydd för eventuellt framtida behov. Den 
begränsade plattformsbredden innebär dock att 
väderskyddslängden begränsas med hänsyn till 
bussdörrarnas placering. Avståndet från kantsten 
till väderskydd blir också mindre än vad Teknisk 
handbok föreskriver (1,2 m jämfört med 2,0 m). 
Avsteget kan undvikas om ett smalare väderskydd 
väljs.

• På västra sidan utgår befintlig trädrad. 
• Vid den västra gångbanan kan belysningsstolpar 

och vägmärkesstolpar placeras mot kantstenen. Det 
förbättrar fasadens funktion som naturligt ledstråk.

• Kantstenar sätts om längs båda sidorna av gatan.

4.2 Hållplatsutformning
Med utgångspunkt i att åstadkomma en sammanhållen 
bytespunkt mellan busstrafik, spårväg och tunnelbana 
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Figur 20. Föreslagen hållplatsutformning.

har en utformningslösning tagits fram i form av två 
samförlagda hållplatslägen. Båda hållplatslägena är 40 
m långa och rymmer således två angörande ledbussar. 
Hållplatserna utformas som dubbla hållplatslägen och har 
därmed inte fasta stoppunkter för respektive busslinje, 
utan den buss som kommer först ställer sig längst fram 
på busshållplatsen. Två väderskydd av standardtyp, 
eller ett specialanpassat långt väderskydd, placeras i 
framkanten av båda busshållplatserna vilket framgår 
av figur 20. Väderskydd av typ ”Elegant standard” har 
använts vid utrymmesdimensioneringen. Breddmåttet 
mellan väggarnas ytterkant är 1,5 m.

Samspel mellan trafikanterna vid hållplatsen
Avståndet mellan kantstenarna vid hållplatsen är 9,0 
m. En buss som står uppställd vid kantstenen tar ca 2,8 
m av körbanan i anspråk (inklusive backspegel). När 

Figur 21. Välvd mittremsa på Hägerstensvägen söder 
om Stockholm. Gatan trafikeras av två busslinjer och 
trafikmängden är omkring 9 000 fordon per vardags-
dygn.



25

Kasernen

Kvartermästaren

Bivacken

Dragonen

22

23

23

23

22

21

21

21

19

19

18

19

21

23
22

24

24

22
23

21

22

26
27

28

22

27

22

26

23

21

24

34
32

33

33

31

34

32
31

29

29

24

23

22

21

28

20

20

20

25

20

25

30

25

Rissne torg

Kasernvägen

Kavalleriväge
n

Ridvägen

Trossvägen

5

2

4
5

2

2:54

2:161

1

2:26

2

3

Figur 22. Förslag till dragning av det öst-västliga gång- och cykelstråket. Även in- och utfarter beskrivs. För mer detaljer, se bilagda planritningar.
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två bussar är uppställda på ena sidan och en buss är 
uppställd på den andra uppstår en situation där utrymmet 
att passera mellan bussarna är ca 3,4 m. Detta medger 
passage för ett fordon åt gången. Omkörning på detta 
sätt kan göras mer eller mindre inbjudande beroende på 
valet av utformning av den mittersta ytan. Omkörning 
skulle uppmuntras om endast en streckad mittlinje 
anordnades mellan hållplatserna. Utformningsförslaget 
visar dock en välvd överkörbar mittremsa, vilket antyder 
att omkörning endast bör göras när trafiksituationen 
kräver eller tillåter det, se figur 21. Exempel på det 
första är när räddningstjänstens fordon behöver passera 
två uppställda bussar, eller om en buss har fått problem 
och inte kan köra vidare. Exempel på det senare är vid 
lågtrafik. Då är det mest sannolikt att bara de främre 
hållplatslägena är upptagna av angörande bussar, och 
eftersom övrig fordonstrafik är lågintensiv kan enstaka 
fordon köra om utan problem. Det är viktigt att den 
välvda mittremsan utformas så att fordon måste sänka 
farten för att köra upp på den. Detta möjliggör ett samspel 
mellan fordonsförare och eventuella gående som korsar 
gatan vid busshållplatsen. Vid högtrafik kommer det för 
det mesta upplevas som trångt och krångligt att köra om 
en stillastående buss då det kräver samspel med mötande 
fordon och eventuellt även gående som korsar gatan.  

4.3 In- och utfarter
Vid in- och utfarter från byggnader kan byggnadsmässiga 
åtgärder behöva vidtas för att säkerställa god sikt mot 
gående längs med gångbanorna. Generellt ska inte 
in- och utfarter medföra avbrott i gångbanorna. Det 
ska istället tydliggöras att fordon korsar en gångyta. 
Ett sätt att åstadkomma detta är att låta gångbanan 
vara genomgående och anpassa kantstenen med hjälp 
av en fasad del som fordon kan köra över. Gående 
med synnedsättning ska dock varnas för att korsande 

fordonsrörelser förekommer, vilket kan göras med hjälp 
taktila plattor.

Nordöstra sträckan av Kavallerivägen, se röd numrering 
i figur 22
1. Vid den nordligaste huskroppens östra fasad, på 

västra sidan om Kavallerivägen, planeras en in- och 
utfart till ett större parkeringsgarage.

2. På Kavallerivägens östra sida finns en befintlig in- 
och utfart som bland annat leder till ett befintligt 
parkeringsgarage. Denna in- och utfart ansluter till 
bebyggelseförslagets tre nya punkthus.

3. På torgytan mellan den nordligaste huskroppen 
och huskroppen med matbutiken kommer angöring 
behöva ske. En in- och utfart behöver därmed ordnas 
till torget.

4. Vid lastfaret för varuleveranser till matbutiken 
planeras en utfart mot Kavallerivägen.

Sydvästra sträckan av Kavallerivägen, se grön numrering 
i figur 22
1. På sträckan finns en befintlig in- och utfart strax söder 

om kurvan. Denna behålls och leder till en innergård 
med bostadsentréer och till ett parkeringsgarage.

2. Busshållplatsutformningen hindrar placering av 
ytterligare in- och utfarter på sträckan.

4.4 Korsningspunkter för gång- och cykeltrafik
Inom utredningsområdet finns tre strategiskt viktiga 
punkter där oskyddade trafikanter ska kunna korsa 
Kavallerivägen på ett säkert och tryggt sätt. Dessa 
punkter är:
• Korsningen Kavallerivägen/Ridvägen (signalreglerat 

övergångsställe med cykelpassage)
• Övergångsställe öster om busshållplatserna 

• Kavallerivägen/Trossvägen (övergångsställe med 
cykelöverfart)

Korsningen Kavallerivägen/Ridvägen är projekterad 
inom ramen för Tvärbaneprojektet. De projekterade 
cykelpassagerna över västra och östra korsningsbenen 
är 2,0 m breda och cykelpassagerna över det södra 
korsningsbenet är 1,5 m breda. I båda fallen är 
cykelpassagerna också avsedda att användas av 
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Figur 23. Föreslaget övergångställe och cykelöverfart.
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rullstolsburna och barnvagnar. De projekterade 
cykelpassagerna är inte dimensionerade för möte mellan 
cyklister. För att det föreslagna cykelstråket längs 
Kavallerivägens södra sida, förbi Rissne Centrum, ska 
bli tillgängligt behöver de projekterade cykelpassagerna 
breddas. Det är önskvärt att passager avsedda 
för dubbelriktad cykeltrafik medger möte mellan 
cyklister, och att ramp för rullstolsburna ryms inom 
övergångsställets bredd.

Övergångsstället öster om busshållplatserna får i 
utformningsförslaget ett något justerat läge jämfört med 
nuläget. Placeringen är anpassad så att gångavståndet 
till och från busshållplatserna blir så kort som möjligt. 
Mittrefugen breddas jämfört med nuläget (från ca 1 till 
2 m) vilket ökar tryggheten vid passage. Placeringen 
i kurva gör hastighetsdämpande ramper olämpliga 
eftersom det skulle skapa krängningar i bussar. Kurvan 
bidrar dock till att hålla fordonshastigheterna låga, och 
därför bedöms inte några ytterligare hastighetsdämpande 
åtgärder behövas.

Där Kavallerivägen byter namn till Trossvägen, föreslås 
att den nuvarande tryckknappsignalen för gående 
och cyklister ersättas med ett övergångsställe med 
cykelöverfart, se figur 23. Cykelöverfarten föreslås 
regleras med lokal trafikföreskrift, vilket medför att 
samma väjningsregler gäller för både gående och cyklister 
gentemot motorfordonstrafiken. För att regleringen som 
innebär att motorfordonstrafiken har väjningsplikt mot 
gående och cyklister ska kunna tillämpas måste passagen 
hastighetssäkras till 30 km/h. De föreslagna vägkuddarna 
tillgodoser detta krav samtidigt som arbetsmiljön 
för bussförarna inte försämras. Väjningsplikten för 
motorfordon gentemot cyklister medför ett behov av 
goda siktförhållanden. Utformningsförslaget innebär att 

en sikttriangel med sidorna 30x10 m upprätthålls, vilket 
remissversionen av VGU 2018 föreslår som krav för 
gator med referenshastighet 30 km/h.

4.5 Angöring och parkering längs Kavallerivägen
Nordöstra sträckan av Kavallerivägen se blå numrering 
i figur 22
1. Ett fåtal angöringsfickor föreslås på östra sidan. Där 

finns möjlighet att upplåta omkring 7 platser för 
parkering. 

2. Västra sidan mot centrum och torget bör 
regleras med parkeringsförbud för att säkerställa 
busstrafikens framkomlighet. Det hindrar inte fordon 
att stanna för att lasta, lossa eller släppa av- och på 
medresenärer (där inte in- och utfarter blockeras). 

Sydvästra sträckan av Kavallerivägen se lila numrering 
i figur 22
1. Vid busshållplatserna får fordon endast stanna för att 

lasta, loss eller släppa av- och på medresenärer om 
det kan ske utan att busstrafiken hindras.

2. Väster om det östergående hållplatsläget föreslås 
en 15 m lång angöringsficka som kan användas för 
varuleveranser till verksamheter i närheten.

Att anordna lastplatser längs Kavallerivägen är inte i 
linje med Teknisk handboks rekommendationer. Enligt 
Teknisk handbok bör angöring med avfallsfordon inte 
ske på lokalgata med uppsamlande funktion. Eftersom 
det i detta skede är osäkert om befintliga verksamheter 
kan lösa sina angöringsbehov på annat sätt bedöms 
det vara lämpligt att möjliggöra angöring längs 
Kavallerivägen. Den 2,6 m breda angöringsfickan klarar 
heller inte kravet om 3,5 m lastplatsbredd. Detta avsteg 
bedöms dock motiveras av att en bredare gata är negativt 
sett till barriäreffekterna det skapar och att tillgängligt 

gatuutrymme är begränsat. Trafikintensiteten på 
Kavallerivägen bedöms också vara sådan att chauffören 
kan stiga ur på körbanan utan att trafikfara uppstår.

4.6 Korsningar
4.6.1 Öst-västligt gång- och cykelstråk
Det öst-västliga gång- och cykelstråket som förbinder 
parkområdet väster om Tvärbanan med parkområdet 
öster om Kavallerivägen behåller sin nuvarande 
linjeföring öster om Trossvägen men breddas söderut 
så att breddkraven för huvudcykelstråk uppfylls. Väster 
om Trossvägen skapas en siktlinje från korsningen med 
Trossvägen till spårvägspassagen. Den övergripande 
linjeföringen framgår av figur 22.

Linjeföringen vid anslutningen till spårpassagen i väster 
ger god framkomlighet för gående och cyklister till följd 
av den raka dragningen. Siktlinjen som skapas bidrar 
till att göra stråket överblickbart och höjer tryggheten 
och orienterbarheten. Den mjuka linjeföringen vid 
spårpassagen skapar tillsammans med ombyggnaden 
av gång- och cykelöverfarten över Kavallerivägen ett 
prioriterat stråk för gående och cyklister.

En gång- och cykelvägslösning som medför liten eller 
ingen påverkan på bebyggelseförslaget riskerar att bryta 
upp det öst-västliga stråket i två stråk. För att inte påverka 
siktförhållandena gentemot Tvärbanan är det viktigt 
att den del av gång- och cykelanslutningen som ligger 
närmast passagen är i det närmaste vinkelrät mot spåren 
så att trafikanterna får god uppsikt åt båda hållen.  För att 
runda husets nordvästra utskjutande del krävs två tvära 
svängar varav den ena blir närmare 90 grader. En sådan 
dragning skulle försämra orienterbarheten på grund av 
riktningsförändringarna och stråkets genhet för gående 
och cyklister till och från Tvärbanan skulle förloras.
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4.7 Konsekvenser av föreslagen utformning
I kapitlet beskrivs konsekvenser av föreslagen 
utformning. 

4.7.1 Fastigheter
Utformningsförslaget för Kavallerivägen medför inga 
intrång på befintliga fastigheter som staden i dagsläget 
inte har rådighet över. 

4.7.2 Exploatörens bebyggelseförslag
Nedan beskrivs åtgärder som behöver vidtas med 
utgångspunkt i att anpassa exploateringsförslaget 
till den föreslagna gatuutformningen. I arbetet med 
gatuutformningsförslaget har målet varit att hitta den bästa 
möjliga lösningen med hänsyn till trafikfunktionernas 
anspråk och med stöd av Stadens tekniska handbok. Om 
åtgärderna som föreslås här inte visar sig vara möjliga att 
arbeta in i bebyggelseförslaget behöver trafikfunktioner 
lösas på annat sätt eller begränsas. 

Den sydvästligaste huskroppen (huskropp 1, figur 14) i 
exploatörens förslag daterat 18.11.14 är i konflikt med 
den nya gatusektionen vid busshållplatsen. Huslivet 
behöver dras in ca 4 m från den föreslagna bakkantlinjen 
för den norra gångytan. Detta för att skapa en 5 m 
bred öppning mellan huskroppen och väderskydden. 
Öppningen möjliggör för exempelvis brandkårens fordon 
att komma in mellan husen söderifrån och skapar ett 
rymligt rum vid busshållplatsen. En busshållplatslösning 
där fordonstrafik kan mötas mellan uppställda bussar, 
och med likvärdig väderskyddsstandard, skulle kräva ett 
indrag av huslivet på ca 7 m istället för 5 m.

Längs Kavallerivägens nordöstra sektion behöver 
huskropparna dras in ca 0,8 m till följd av 
utformningsförslaget. Om dubbelsidig angöring hade 

ordnats längs den sträckan hade ett större indrag krävts; 
omkring 2,8 m.  

Om det öst-västliga gång- och cykelstråket ges en 
linjeföring med obruten siktlinje till tvärbanepassagen 
behöver en större anpassning göras av den nordligaste 
huskroppen.

4.7.3 Naturvärden
Gång- och cykelvägen genom parken öster om 
Kavallerivägen föreslås behålla nuvarande linjeföring 
med en breddning söderut för att bevara parkens 
naturvärden. Gång- och cykelvägen breddas söderut så 
att den uppnår breddkraven för regionala cykelstråk. 
Förslaget ger ingen större påverkan på grönytorna norr 
om gång- och cykelstråket.

Ett tjugotal gatuträd behöver fällas längs Kavallerivägen 
inom utredningsområdet.

4.7.4 Tvärbanans projektering
Projekteringen för korsningen vid Ridvägen ansluter till 
den föreslagna gatusektionen för Kavallerivägen utan 
att några större förändringar behöver göras. En viktig 
förbättringsåtgärd för tvärbanans projektering vore 
dock att bredda cykelpassagerna (se avsnitt 4.4 om GC-
passager). 

Vid gång- och cykelpassagen norr om tvärbanehållplatsen 
föreslås en ändring av den projekterade gång- och 
cykelvägsanslutningen åt både väster och öster. Själva 
gång- och cykelpassagen påverkas inte men anslutningen 
åt öster ges en mindre vinkel för att skapa en siktlinje 
till Trossvägen. Den västra anslutningen rätas upp mot 
passagen så att ett gent stråk skapas från väst till öst över 
passagen.

4.7.5 Konstruktioner kopplade till befintlig tunnelbana
Utformningsförslaget för Kavallerivägen 
medför inget behov av ingrepp i den befintliga 
tunnelbaneuppgångens ytterväggar. Likaså krävs 
inget ingrepp i ventilationsschaktet söder om den 
nuvarande parkeringsinfarten till följd av den föreslagna 
gatuombyggnaden.

4.7.6 Kösituation hållplats
En överslagsberäkning har gjorts för att uppskatta 
storleken av en eventuell kösituation vid hållplatsläge 
då en personbil kommer samtidigt som en buss står vid 
hållplats. Antagandet är ett framtida fordonsflöde på cirka 
300 fordon under maxtimmen och med en hållplatstid 
för bussen på cirka 30 sekunder. Uppskattningen är att 
cirka 15 % av fordonsmängden kan komma att vara 
vid hållplatsen samtidigt som en buss har stannat, detta 
motsvarar alltså drygt 40-50 bilar under maxtimmen. Det 
sammantaget innebär att 1-2 bilar i minuten kommer få 
invänta att bussen lämnar hållplatsen. 
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5. Fortsatt arbete 
I det fortsatta arbete behöver följande frågeställningar 
utredas:
• Hur sker sophämtning i dagsläget för fastigheten 

söder om busshållplatsen? Vad är det för typ av kärl 
som står vid östra gaveln och hur går tömningen till? 
Med mer kunskap om detta kan en eventuell justering 
av gatuutformningen vid kurvan utredas.

• Den återvinningscentralen som idag är placerad 
invid dagligvaruhandelns lastzon försvinner i och 
med exploatörens förslag daterad 18.11.14. En ny 
plats för denna behöver utredas. 

• Bilparkeringsfrågan inom kvartersmark är till stor 
del fortfarande olöst och bör tas fram i samråd med 
kommunen. Om ett fåtal platser kan accepteras för 
verksamheterna anses frågan till stor del handla om 
hänsyn till samnyttjande av parkering. 

• Parkeringsfrågan vad gäller boendes och 
verksamheters efterfrågan på cykelparkering anses 
olöst och bör utredas.

• Planområdets södra huskropp (mittemot 
tunnelbaneingången) planeras innehålla 
verksamheter som kommer att kräva leveranser. 
Bostadsentrén kan heller inte angöras inom ett 
avstånd av 25 meter. Fortsatt utredning kring detta 
behövs.

• Översyn och potentiell flytt av huskroppar som 
kommer i konflikt med utformningsförslaget behöver 
behandlas. Se kapitel 4.7.2 samt bifogade ritningar.

• Översyn om cykelöverfarter/-passager kan breddas 
med anledning av tvärbanans projektering.

• Som ett resultat av workshopen presenteras ett 
jämförelsealternativ i bilaga D. Plankartorna är 
skissbaserade och kräver ytterligare studier. Enligt 
uppgifter finns planer i Tvärbaneprojektet att utöka 
den refug som finns på Kavallerivägen i anslutning 

till korsningen vilken även kan ha påverkan på den 
slutgiltiga lösningen. Fortsatt utredning om placering 
och utformning av hållplatserna behövs.

• Gångflöden på torget bör utredas vidare efter att 
torgets utformning bestämts. 

• Ingen hänsyn har tagits till trafikförvaltningens 
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utredning om att 11 hållplatser behövs på platsen. 
Huruvida det kan komma att bli aktuellt får utredas 
vidare under det fortsatta arbetet. 

• Placering av allmänt tillgänglig cykelparkering 
är olöst. Anslutning mellan cykelbanor och 
cykelparkeringar bör utredas vidare. 
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Linjer norrut

Tabell 1. Antal avgångar för busslinjer norrut vid Rissne C under olika tidsperioder, vardag.

Antal avgångar 
kl. 06-09

Antal avgångar 
kl. 09-15

Antal avgångar 
kl. 15-18

Antal avgångar 
kl. 18-06

Totalt

118 15 14 16 13* 58

155 10 2 6 1 19
157 12 13 10 2 37

196 0 0 0 5 5

199** 0 0 0 0 0

504 12 25 11 21 69
512 12 14 12 16 54

Totalt 61 68 55 58 242
* Fredagar går tre extra avgångar kl. 00-02
** Linje 199 går bara på helger

Linjer söderut

Tabell 2. Antal avgångar för busslinjer söderut vid Rissne C under olika tidsperioder, vardag.

Antal avgångar 
kl. 06-09

Antal avgångar 
kl. 09-15

Antal avgångar 
kl. 15-18

Antal avgångar 
kl. 18-06

Totalt

118 10 15 12 17* 54

155 6 1 9 5 21
157 12 12 11 4 39

196 0 0 0 6 6

199** 0 0 0 0 0

504
512 12 13 12 17 54

Totalt 40 41 44 49 147
* Fredagar går tre extra avgångar kl. 00-02
** Linje 199 går bara på helger

0 0 0 0 0

Linjer norrrut

Tabell 3. Antal avgångar för busslinjer norrut vid Rissne C under olika tidsperioder, 
helgdag.

Turtäthet (min)
kl. 06-09

Turtäthet (min) 
kl. 09-15

Turtäthet (min) 
kl. 15-18

Turtäthet (min) 
kl. 18-06

118 12 26 11 55

155 18 x 30 x

157 15 28 18 x

196 x x x x

199** x x x x

504
512 15 26 15 45

Turtäthet i 
snitt

3 5 3 12

15 14 16 34

Linjer söderut

Tabell 4. Antal avgångar för busslinjer söderut vid Rissne C under olika tidsperioder, 
helgdag.

Turtäthet (min) 
kl. 06-09

Turtäthet (min) 
kl. 09-15

Turtäthet (min) 
kl. 15-18

Turtäthet (min) 
kl. 18-06

118 18 24 15 42

155 30 x 20 x

157 15 30 16 x

196 x x x x

199** x x x x

504
512 15 28 15 42

5 9 4 15

x x x x

Turtäthet i 
snitt

Bilaga A
I bilagan redovisas busslinjer och turtäthet som nämns i kapitlet om kollektivtrafik. 
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Bilaga B
I bilagan redovisas sektion Kavallerivägens sydvästra sträcka vid busshållplats, med vy mot öster. Grå kontur visar befintlig sektion.

Figur 1. Sektion Kavallerivägens sydvästra sträcka vid busshållplats.
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Bilaga B
I bilagan redovisas sektion Kavallerivägens nordöstra sektion vid Kavallerivägen mellan kurva och Trossvägen, med vy mot norr. Grå kontur visar befintlig sektion.

Figur 2. Sektion Kavallerivägens nordöstra sektion.
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Bilaga C
I bilagan redovisas sektion Kavallerivägens nordöstra 
sektion vid Kavallerivägen mellan kurva och Trossvä-
gen, med vy mot norr. Grå kontur visar befintlig sek-
tion.

Figur 1. Sektion Kavallerivägens nordöstra sektion.
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Bilaga D
I bilagan redovisas ett alternativ till hållplatsutformning 
där hållplatserna är särplacerade.

Som ett resultat av workshopen studerades en 
annan placering av busshållplatserna. Hållplatsen 
för södergående busstrafik behålls i sitt läge medan 
hållplatsen för norrgående busstrafik omlokaliserad. 
Principen med dubbelhållplatser föreslås behållas då 
detta är mer yteffektivt. 

Hållplatsen för södergående busstrafik föreslås utformas 
med en välvd överkörbar yta så att fordon kan passera 
stillastående bussar. Hållplatsen för norrgående trafik 
föreslås vara en kantstenshållplats. Ett övergångställe 
föreslås norr om hållplatsen för att skapa en genare 
koppling mellan Rissne ängar och Rissne C.

Figur 1. Alternativ placering av busshållplatser.
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Bilaga D
I bilagan redovisas ett alternativ till hållplatsutformning 
där hållplatserna är särplacerade. Nedan beskrivs 
skillnaderna från huvudalternativet som presenteras i 
rapporten.

Sydvästra sträckan
• På västra sidan placeras inga träd, vilket ger platsen en 

mer öppen karaktär jämfört med huvudalternativet. 
• På södra sidan tas de befintliga träden ned och 

ersätts med nya i en 2,0 m bred möbleringszon. 0,5 
m skyddsremsa mot gång- och cykelbanan ingår i 
möbleringszonen.

• Kantstenar sätts om längs båda sidorna av gatan. 
Den södra kantstenslinjen flyttas något närmare den 
befintliga bebyggelsen.

Figur 2. Sektion för sydvästra sträckan. Figur 3. Sektion för nordöstra sträckan.

• En angöringszon ordnas längs den södra sidan. I början 
och slutet av denna finns behov för varuleveranser 
och eller avfallshämtning. På sträckan som ligger 
mittemot hållplatsen kan personbilsangöring eller 
parkering ske.

• Måttet mellan väderskydd och tänkt fasadlinje har 
bestämts utifrån andra överväganden än de rent 
trafiktekniska funktionskraven, och medför att 
passagen däremellan inte riskerar att upplevas som 
trång. 

• Utmed plattformen finns 2,35 m hinderfri yta från 
kantstenen. Detta ger möjlighet för rullstolsburna att 
ta sig av och på bussen vid alla bussens dörrar. 

• Väderskyddens effektiva bredd är 1,5 m.
• 
Nordöstra sträckan
• Måttet 3,2 m mellan cykelbana och körbana 

på östra sidan rymmer en bussplattform med 
väderskydd för eventuellt framtida behov. Den 
begränsade plattformsbredden innebär dock att 
väderskyddslängden begränsas med hänsyn till 
bussdörrarnas placering. Avståndet från kantsten 
till väderskydd blir också mindre än vad Teknisk 
handbok föreskriver (1,2 m jämfört med 2,0 m). 
Avsteget kan undvikas om ett smalare väderskydd 
väljs. Exempelvis finns väderskydd med effektiv 
bredd på knappt 0,8 m men de ger bristfälligt skydd 
mot regn och blåst.

• På västra sidan utgår befintlig trädrad. 
• På östra sidan kan träd inrymmas i hållplatsplattformen.
• Vid den västra gångbanan kan belysningsstolpar 

och vägmärkesstolpar placeras mot kantstenen. Det 
förbättrar fasadens funktion som naturligt ledstråk.

• Kantstenar sätts om längs båda sidorna av gatan.
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Bilaga E
I bilagan redovisas ett exempel på ytanspråk för cykel-
parkering.
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Figur 1. Ytanspråk för 350 cykelparkeringar.
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Bilaga F - Del 1 

Exploateringen inom planområdet innebär totalt drygt  
2 400 resor per dygn. 

Enligt resvaneundersökningen (RVU) görs 0,47 
resor per dag till fots för samtliga inom kommunen. 
Exploateringen innebär uppskattningsvis att drygt 
750 personer tillkommer antingen som boende 
eller som verksam i området. Det skulle innebära 
att drygt 350 resor görs till fots. Det anges även 
att färdmedelsfördelningen för gångtrafik i Rissne 
motsvarar 11 procent vilket skulle innebära drygt 260 
resor till fots. 

Enligt Sundbybergs mobilitetsprogram är målet att 
20 procent av resorna i kommunen ska göras till fots. 
I Rissne skulle detta motsvara 480 resor per dag. 
Utgångspunkten är att så är fallet i framtida Rissne. 

Enligt SL och Länet 2016 reser totalt 8 300 personer 
från Rissne: 2 200 resande med buss och 6 100 resande 
med tunnelbana. Prognosen enligt Kistagrenens 
gestaltningsprogram är att ca 1 400 personer kommer 
resa med tvärbanan. 

Sammantaget är bedömningen att ca 8 800 personer 
kommer röra sig gående i centrala Rissne per dag. 
Bedömningen är vidare att drygt hälften av alla 
gående kommer röra sig i de dominerande stråken. 
Om en passage åstadkoms inom byggnaden till en 
entré till tunnelbanan antas detta bli ett sådant stråk. 
Annars kommer stråket vara utmed huskroppen. Detta 
är baserat på befintligt resande och tillkommande 
bebyggelse. Resandet med tvärbanan bedöms vara en 
del av befintligt resande. 

I figur 1 visas gångströmmar enligt huvudalternativet.
Figur 1. Gångströmmar enligt huvudalternativet.
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Bilaga F - Del 2
Samma mängd gående bedöms vara aktuellt för det 
andra utformningsförslaget. Däremot är strömmarnas 
placering annorlunda. I figur 2 visas det andra 
alternativet med särplacerade busshållplatser. 

Figur 2. Gångströmmar enligt andra utformningsförslaget.
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