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1 Bakgrund och syfte
Sundbybergs stad utreder möjligheten att bygga drygt 500 nya bostäder och
centrumfunktioner i kvarteret Freden Större 11 i Hallonbergen. Fastigheten ägs av Profi
fastigheter. Den 24 oktober 2011, fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av
kommunfullmäktige att påbörja detaljplanearbetet för en utveckling av fastigheten Freden
Större 11 i Hallonbergen. Som del i planprocessen har programsamråd hållits 28 februari
till 28 mars 2012 och detaljplansamråd 2-25 april 2014.

Syftet med detta PM är att inför granskning och antagande klargöra förutsättningarna för
Östra Madenvägens utformning inom planområdet, samt in- och utfarter och angöringar
till kvarteret.

Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder, ca 430 lägenheter i nya flerbostadshus och
ca 80 student- och ungdomsbostäder. Samtidigt möjliggörs att befintliga byggnader för
kontor, handel och andra verksamheter utvecklas med bostäder, förskola och
centrumfunktioner.

Förtätningen av kvarteret ska syfta till att få ett levande stadsliv i bottenvåningar mot
Rissneleden, Gesällvägen och Östra Madenvägen genom att inrymma bostadsentréer
och lokaler med centrumverksamheter. Befintliga transformatorstationer och
parkeringsgarage planläggs. Planarbetet ska bidra till en ökad stadsmässighet, inte minst
mot Rissneleden och Gesällvägen och bidra till en ökad trygghet i området. Förslaget
skall ta hänsyn till pågående planarbeten i Hallonbergen-Ör.

BILD 1. Karta över närområdet. (Källa: Eniro)
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2 Förutsättningar
I ett första skede ligger fokus på att se över vissa prioriterade platser inom området för att
säkerställa funktionelliteten för de verksamheter som nyttjar området. Viktiga aspekter är
trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Primärt kommer utformning i plan att föreslås, och då främst Östra Madenvägen samt in-
och utfarter till fastigheten från Gesällvägen och Rissneleden. Utgångspunkt är den
situationsplan Tengboms tagit fram arbetat fram parallellt med denna utredning. I den
mån det är möjligt ska även höjder ses över. Det underlag som finns att tillgå vad gäller
höjder är Sundbybergs stads laserskanning. Vid mer detaljerad projektering är det
nödvändigt att utföra en inmätning av området.

Framtagandet av denna handling har till stor del utgått från de regler som finns i VGU
(Vägar- och Gators Utformning, Trafikverket 2012). För Trafikverket är dessa regler
obligatoriska, men för kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument, vilket
betyder att avsteg kan göras om så anses lämpligt.

En viktig del i den fysiska utformningen är att tillgodose kravet på tillgänglighet. Enligt
VGU bör inte gångvägar luta mer än 5 % i längsriktningen, annat än på kortare sträckor
där lutningar på upp till 8 % kan accepteras. Vad gäller gator är 6 % längslutning för
nybyggnad önskvärt, men 8 % är godtagbart.

BILD 2. Karta. (Källa: Google Maps)
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3 Underlag
· Grundkarta och laserskanning - Sundbybergs Stad

· Situationsplan - Tengbom arkitekter AB

· Relationsritning Östra Madenvägen – Tema Arkitekter

4 Östra Madenvägen

4.1 Befintlig situation och platsspecifika förutsättningar

Aktuell sträcka på Östra Madenvägen går från cirkulationsplatsen på Gesällvägen och
utmed Freden Större 11 förbi Sundbybergs stadshus.  Östra Madenvägens norra sida är
nyligen ombyggd och rymmer numera både kantstensparkering och gång- och cykelbana.

Freden Större 11 består på denna sida av byggnaden till största delen av yta för
parkering. Dessa angörs via ett flertal in- och utfarter från Östra Madenvägen. Då dessa
in- och utfarter bidrar till en otydlig trafiksituation, finns det starkt önskemål om att minska
antalet. Hänsyn ska tas till de planer på bostadsbyggande samt nytt torg som finns för
platsen. Södra sidan har idag ingen gångbana men ska nu kompletteras med gångbana
samt kantstensparkering.

BILD 3. Östra Madenvägen.



4 (13)

PM TRAFIK
REV 2015-02-03

FREDEN STÖRRE 11

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29

SESIVJ p:\7104\7000401_freden större 11\000_freden större 11\10_arbetsmaterial\pm trafik - freden större 11_140704_rev150203.docx

4.2 Föreslagen utformning

Föreslagen ny sektion inrymmer 7 meter bred körbana, 2,25 meter bred
kantstensparkering samt 3 meter bred gångbana. För att klara önskat fritt mått för drift
och underhåll på 2,25 meter behöver gångbanan vara minst 3 meter bred. Detta då
vägmärkesstolpar för ex parkeringsreglering bör stå ca 0,75 meter in från kantsten.
Belysning kan sättas i samma rad som vägmärkesstolpar altenativt utanför bakkant
gångbana (ej inom gångbanan, då dess fundament tar för mycket utrymme av
gångbanans bredd.) Detsamma gäller för eventuella elskåp eller annan utrustning.

BILD 4. Föreslagen sektion för Östra Madenvägen.

Efter framtida exploatering kommer det att behövas två in- och utfarter till två nya
parkeringsgarage belägna i bostadshusen. Bredder på dessa är dimensionerade för att
personbilar ska kunna mötas. Lastbilar (av typ LBn enligt VGU, vilket innefattar tunga
lastbilar och normalbussar med längd 12 meter) kan köra in och ut, men behöver då ta
båda körfälten i anspråk. Det befintliga övergångstället som ligger i anslutning till torget
behålls i befintligt läge. Det är föreslaget att det nya torget ska fungera som Shared
space. Shared space är ett förhållningssätt där alla trafikanter samverkar i gaturummet,
men där de oskyddade trafikanterna alltid prioriteras. Dessa områden regleras ofta som
gångfartsområde.
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BILD 5. Föreslagen utformning Östra Madenvägen.

En viktig aspekt vad gäller in- och utfart till garagen är sikten. Om husliven ligger direkt i
bakkant gångbana betyder det att fordonen inte har möjlighet att se eventuella fotgängare
innan de kör ut på gångbanan. Det finns flera varianter att lösa detta problem på. Bland
annat kan garageporten vara något indragen i fasaden, se bild 5 nedan, för att på så sätt
skapa möjlighet för förarna att upptäcka fotgängarna något tidigare. Alternativt kan
utrymmet närmast fasad på båda sidor om infarten gestaltas så att fotgängare tvingas gå
en bit ut från fasad just längs denna sträcka, se bild 6. Denna lösning kräver dock breda
gångbanor.

BILD 6. Garageinfart med kapade hörn. (Källa: Google Maps)
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BILD 7. Garageinfart med hinder för fotgängare. (Källa: Google Maps)

Totalt finns det med denna utformning utrymme för 14 kantstensparkeringar längs med
Östra Madenvägen, utmed Freden Större 11. Kantstensparkeringen är utformad med
”öron”, som ger möjlighet till trädplantering. För att träden ska överleva i denna miljö är
det viktigt att storleken på detta öra ses över för att säkerställa att erforderligt utrymme
finns för nödvändig mängd skelettjord. Placeringen av in- och utfarter från Östra
Madenvägen är gjord med hänsyn till garageinfarter samt att det helst ska inrymmas tre
parkeringsplatser mellan varje öra. Att ha tre eller fler platser mellan varje öra underlättar
för drift och underhåll. I liggande utformningsförslag varierar antal parkeringar från två till
tre mellan varje öra, just med hänsyn till garagens placering. Om hänsyn tas till ovan
nämnda aspekter, samt ej närmre korsning än förslaget, finns det möjlighet att justera
exakt placering på in- och utfarterna utmed sträckan.
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Korsningen med Gesällvägen dimensioneras efter att två lastbilar (LBn) kan mötas. Detta
gör att Östra Madenvägen behöver breddökas just i detta avsnitt, och utformningen blir
därför väldigt lik som den är idag. Kantstensparkering på södra sidan behöver med
avseende till detta avslutas ca 45 meter innan korsning, se planskiss.

BILD 8. Korsning Östra Madenvägen-Gesällvägen.

Ingen större höjdproblematik ses för Östra Madenvägen. Dock är det viktigt att gatan
heller inte blir helt plan. Detta för att dagvattnet ska kunna hanteras. Minsta längslutning
bör vara 2 %. Detta påverkar entréhöjderna utmed gatan, som därför bör variera för att
följa gatans lutning. Gångbanan utmed Östra Madenvägen bör dessutom luta 2 % i
tvärled ut mot körbana. Detta för att dagvatten ej ska rinna in mot fasad. Önskvärda
längslutningar och tvärfall gäller samtliga gator och gång- och cykelbanor.
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5 In- och utfart Fredens gränd

5.1 Befintlig situation och platsspecifika förutsättningar

Fredens gränd används för leveranser till Hemköps lastkaj. Dimensionerande
förutsättning för denna in- och utfart är att två lastbilar (av typ LBn) ska kunna mötas i
korsning.

5.2 Föreslagen utformning

Befintlig yta för in- och utfart till Hemköps lastkaj är nödvändig även i fortsättningen för att
lastbilarna ska ha möjlighet att köra in, vända, och backa in till lastkaj. En något smalare
infart är möjlig, med förutsättningen att enbart ett fordon i taget kan köra in och ut.

Ytan kan med rätt gestaltning fungera som Shared space (alla trafikanter samspelar på
en gemensam yta). Dock är det viktigt att enbart arbeta med olika material och inte med
utrustning såsom pollare som riskerar att hindra lastfordonets framkomlighet.

Ytan är relativt plan, vilket bör innebära att det inte finns någon större höjdproblematik.
Vattenavrinning måste dock tillgodoses.

BILD 9. In- och utfart till Fredens gränd.
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6 In- och utfart till parkeringsgarage vid Gesällvägen

6.1 Befintlig situation och platsspecifika förutsättningar

På Freden Större 11:s kortsida som vetter mot Gesällvägen finns ett parkeringsgarage
samt Sodexos lastintag. Idag angörs dessa via en infart från Rissneleden som i och med
den nya bebyggelsen tas bort. En ny in- och utfart behöver därför utformas.

Infart direkt från Gesällvägen har utretts, men förkastats på grund av stora höjdskillnader
vilket leder till orimliga lutningar.

BILD 10. Garageport och Sodexos lastintag.

6.2 Föreslagen utformning till parkeringsgarage via Rissneleden

Situationsplanen visar att längs Rissneleden, i östra hörnet av fastigheten, finns det
utrymme för ny in- och utfart. Bredden på utrymmet mellan den nya byggnaden och
fastighetsgränsen är ca 9 meter, vilket tillåter att två lastbilar möts. Längslutingen är ca 1-
1,5 %. Längre in på fastigheten sker en kraftig vänstersväng in till garage. Denna sväng
klaras av personbilar och 12m-lastbilar (LBn).

Denna in- och utfart kommer relativt nära cirkulationsplatsen, vilket inte bör innebära
några problem, men bör förankras hos kommunen. Rekommenderat avstånd mellan in-
och utfart och korsning/cirkulation, finns ej angivet i regelverk såsom VGU. Däremot
rekommenderar VGU att avstånd mellan två regelrätta korsningar bör vara 50 meter.
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BILD 11. In- och utfart till garage och lastintag.

I detaljutformningen är det viktigt att även tillgodose gång- och cykeltrafiken längs med
Rissneleden. Mittrefugen på Rissneleden justeras enligt planskiss.

Liksom på Östra Madenvägen bör siktproblematiken hanteras. På planskissen redovisas
önskvärd sikttriangel. Om det ej är möjligt med kapat hörn i husfasad, bör gångbanans
innersta del ej vara tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter. Exempelvis med hjälp av
plantering som idag, dock med lägre höjd. Detta för att skapa något mer tidsutrymme för
fordonets förare och gång- eller cykeltrafikanten att hinna upptäcka varandra.
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7 In- och utfarter Rissneleden

7.1 Befintlig situation och platsspecifika förutsättningar

Rissneleden är en starkt trafikerad gata med två körfält i varje riktning och gång- och
cykelbana längs med den norra sidan som gränsar mot Freden Större 11. Mellan körbana
och gång- och cykelbana finns en trädrad med storvuxna almar. Längslutningen är kraftig
med upp till 5 %. En översiktlig kontroll visar på att det finns fördelar för flera
omkringliggande fastigheter att höja korsningen med Lötsjövägen, då denna ser ut att
ligga i en svacka. Rissneledens framtida sektion och utformning har dock ej beaktats i
föreslagen utformning.

Befintliga in- och utfarter till fastigheten Freden Större 11 måste justeras på grund av ny
bebyggelse. Dimensionerande fordon för dessa är att två personbilar kan mötas, lastbil
(LBn) kan trafikera behöver ta hela körbredden i anspråk. Detta innebär även att det är
tillräckliga bredder för utryckningsfordon och renhållningsfordon.

BILD 12. Längs med Rissneleden västerut.
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7.2 Föreslagna utformningar för in -och utfarter på Rissneleden

Nedanstående utformningsförslag är illustrerade med hänsyn till situationsplanen. Dock
finns möjlighet till andra placeringar om förutsättningarna ändras. Längslutningar,
tvärlutningar, sikt, erforderliga radier för framkomlighet, samspel med gång- och
cykeltrafikanter och placering övergångsställen är några aspekter att ta hänsyn till. Utöver
nedan beskrivna infarter behövs två in- och utfarter till kommande parkeringsgarage.

7.3 Föreslagen utformning för in -och utfart i höjd med Lötsjövägen

Denna in- och utfart ska användas för att ta sig in till parkeringar och gårdar inom
fastigheten Freden Större 11. En viss nivåskillnad finns, vilket ger en lutning på ca 3,5 %
ned mot Rissneleden, men innebär att tillgänglighetskrav för både fordon och gång- och
cykel tillgodoses. Nivåskillnaden bör till största del tas upp på fastighetsmark, då gång-
och cykelbanan längs med Rissneleden inte bör ha mer än 2 % i tvärlutning. Med
nuvarande situationsplan ser det inte ut att vara några siktproblem. Dock bör detta tas
hänsyn till vid gestaltning.

Ett övergångsställe över Rissneleden är flyttat och refugerna är anpassade efter ny in-
och utfart.

 BILD 13. In- och utfart i höjd med Lötsjövägen.



13 (13)

PM TRAFIK
REV 2015-02-03

FREDEN STÖRRE 11

re
po

00
1.

do
cx

20
12

-0
3-

29
14

SESIVJ p:\7104\7000401_freden större 11\000_freden större 11\10_arbetsmaterial\pm trafik - freden större 11_140704_rev150203.docx

7.4 Föreslagen utformning för in -och utfart längst västerut

Föreslagen utformning anger att in- och utfarten anläggs mellan de två nya byggnaderna
längst västerut inom fastigheten, men så långt österut som möjligt i detta avsnitt. Detta då
varje meter som in- och utfarten kan flyttas österut, ger bättre höjdförutsättningar. På
grund av den gångtunnel som går under Rissneleden strax väster om Freden Större 11,
börjar gång-och cykelbanan längs Rissneleden att sänkas i detta avsnitt för att möta
gångtunneln i rätt nivå. Detta ger en stor nivåskillnad mellan gång- och cykelbanan och
Rissneleden i detta snitt, som i sin tur gör att en eventuell in- och utfart får en alltför stor
längslutning.

Med denna föreslagna placering av in- och utfarten blir längslutning in till fastigheten 2-3
%, vilket är tillfredsställande. Detta ger även acceptabla (2 %) tvärlutningar på gång- och
cykelbanan. Inom fastigheten bör höjder detaljstuderas vidare för att tillgodose
tillgänglighetskrav för gående, dock ses inga svårigheter med det. Denna utformning
leder till att befintlig busshållplats behöver flyttas. Öster om in- och utfarten finns ett
övergångsställe föreslaget. Refuger på Rissneleden anpassas till utformningen.

För att undvika stora trafikmängder vid skolor har ett flertal kommunen börjat tillämpa
avlämningsplatser. Detta innebär att det finns anordnade platser en, eller ett par, kvarter
bort från skolan där skjutsande föräldrar kan släppa av sina barn. Så kallade ”Kiss and
go”-platser. För förskolor där barnen är yngre och behöver lämnas av inne på förskolan,
anordnas istället ofta av- och påstigningszoner där det är tillåtet att stå högst 30 minuter.

BILD 14. In- och utfart längst västerut på Rissneleden.
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