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SAMMANFATTNING
Denna trafikanalys har gjorts för detaljplaneområde DP1 och DP2 i Täby Park. En trafikprognos
har tagits fram där hänsyn tagits till de planer som finns för området. De trafikflöden som
prognosmodellen har genererat har dels använts som underlag till kapacitetsanalyser och dels för
att beräkna årsmedeldygnstrafik.
Kapacitetsanalysen visar att med prognosticerade trafikflöden fungerar de analyserade
korsningarna längs med Boulevarden bra med avseende på belastningsgrad. Cirkulationsplatsen
vid Bergtorpsvägen är den korsningspunkt som är hårdast belastad. Hur cirkulationsplatsen
kommer att fungera i framtiden beror till viss del på hur mycket genomfartstrafik det blir på
Boulevarden. Genomfartstrafikens storlek avgörs i sin tur dels av framkomligheten längs
Boulevarden men också av framkomligheten längs Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.
Kapacitetshöjande åtgärder på dessa vägar kommer att minska behovet av att använda
Boulevarden för genomfart i framtiden.
Beräkningarna bygger på att Täby Park har en karaktär av stadsbebyggelse med hög täthet då
det är en regional kärna med många arbetsplatser. Detta resulterar i att bilandelen och antalet
bilresor till och från området hålls nere. En stor del av resorna i stadsbebyggelse kommer istället
att ske till fots och med cykel. Bilandelen för Täby Park är således lägre än för övriga kommunen.
Bilandelen för arbetsresor som startar i Täby Park är 29 % vilket kan jämföras med 49 % för
övriga kommunen. För övriga resor är bilandelen för resor som startar i Täby Park 12 % jämfört
med 32 % för övriga kommunen. Detta innebär att den biltrafik som alstras från Täby Park
kommer vara lägre än för övriga kommunen. Om bilandelen skulle bli högre i framtiden skulle
mer trafik alstras från området och trafiksituationen därmed bli annorlunda.
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1

BAKGRUND

Planeringen av Täby Park är inne i detaljplaneskedet och i samband med detta arbete har en
trafikanalys för området genomförts. I trafikanalysen har den trafikmodell använts som WSP på
uppdrag av Täby kommun tog fram år 2015. Syftet med analysen har varit att ta fram en prognos
för resandet i området, beräkna trafikflödena på vägarna i området samt att analysera
kapaciteten i några av korsningspunkterna längs Boulevarden.

Figur 1. Biden visar de vägar som ingår i den trafikmodell som togs fram år 2015 för Täby kommun.
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METOD OCH INDATA

I denna trafikanalys har en trafikprognos över resandet i Täby Park tagits fram. Trafikprognosen
är gjord i programmet LuTrans vilket är en förenklad version av den nationella trafikprognosmodellen Sampers regionala SAMM-modell. Förenklingarna består främst i förenklad
socioekonomi i indata och att antalet ärenden reducerats till två - arbete och övriga. LuTRANS
omfattar resandet i hela Mälardalen.
Den markanvändning som har använts för Täby Park i prognoserna kan ses i Figur 2. Täby Park
har delats in i fem mindre områden och för varje område redovisas antalet bostäder och
arbetsplatser.

Figur 2. Markanvändning uppdelat på fem områden i Täby Park.
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I LuTrans ingår också statisk nätverksutläggning för bil och kollektivtrafik i Emme. Emme som
använts för att beräkna utbudet behandlar kapacitet på vägsträckor och speciellt i
korsningspunkter på ett något förenklat sätt. Det är därför svårt att beskriva framkomligheten och
kösituationen i vägnätet på ett fullgott sätt. För att bättre beskriva framkomligheten under
maxtimmen på eftermiddagen och de ruttval som görs till följd av köer och fördröjningar har den
mesomodell som byggts upp för Täby kommun i Dynameq använts.
För denna analys har vägnätet i Dynameq-modellen kompletterats inom Täby Park. Detta gör att
de fem områden som kan ses i Figur 2 har brutits ner i ännu mindre områden (för detaljplan DP1
och DP2) så att trafik i modellen fördelas ut på alla vägar. Figur 3 visar hur vägnätet har kodats i
Täby Park.

Figur 3. Vägnätet i Dynameq

För vägnätet inom Täby Park har det antagits att hastighetsgränsen kommer att vara 40 km/h på
Boulevarden och 30 km/h i övriga vägnätet. En separat analys har gjorts där hastigheten på
Boulevarden i modellen har sänkts till 30 km/h. Denna sänkning har gjorts för att ta hänsyn till
aspekter som modellen inte kan återspegla. I modellen väljer trafik en rutt strikt efter restid. I
verkligheten tas dock hänsyn till fler aspekter såsom hur vägen upplevs, genhet etc. Boulevarden
kommer också trafikeras av bussar som kommer att blockera vägen när de stannar vid
hållplatser, detta är ingenting som modellen kan ta hänsyn till. Modellen kan inte heller hantera
övergångsställen och dess påverkan på biltrafikens framkomlighet på ett bra sätt. Alla dessa
aspekter kan komma att påverka hastigheten på Boulevarden så för att modellera ett scenario
där den faktiska genomsnittliga hastigheten är lägre har hastigheten i modellen sänkts till 30
km/h.
Trafikprognosen som tagits fram i LuTrans har beräknat relativt lågt antal resor till och från den
skola/dagisverksamhet som planeras inom området. För att ta höjd för att mer trafik kan alstras till
och från skolan vid hämtning/lämning under maxtimmarna på för- och eftermiddagen har ett
manuellt tillägg gjorts för skolan och dagiset. För dagis har det antagits att 25 % av barnen
hämtas med bil under eftermiddagens maxtimme och motsvarande andel för skolan har antagits
till 10 %. För att ta hänsyn till att syskon och kompisar hämtas samtidigt har en faktor (0,8)
använts för både skola och dagis.
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Resultaten från Dynameqmodellen har därefter använts för att ta fram kapacitetsberäkningar i
Capcal. I Capcal har både för- och eftermiddagens maxtimme analyserats. För förmiddagen finns
det ingen kalibrerad modell framtagen som kan generera trafikflöden så för att få trafikflöden till
kapacitetsanalysen beslutades tillsammans med beställargruppen (Täby kommun och Täby Park
AB) att eftermiddagens flöden skulle spegelvändas. Detta är en grov förenkling men resultaten
kan användas för att ge en indikation för hur trafiksituationen kan bli på förmiddagen. Figuren
nedan visar de korsningspunkter där kapacitetsberäkningar i Capcal har genomförts. De
förutsättningar som har använts i Capcal-analysera kan ses i Bilaga 1.

Figur 4. Bilden visar de fyra korsningarna där kapacitetsanalyser i Capcal har genomförts.
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RESULTAT

I denna trafikanalys har det i Dynameqmodellen gjorts två analyser, en analys där den skyltade
hastigheten på Boulevarden (40 km/h) kodats in och en analys där hastigheten i modellen sänkts
till 30 km/h. Analysen med 30 km/h har gjorts för att fånga upp faktorer såsom korsande
gångflöden, busshållplatser etc. som modellen inte kan fånga upp på ett riktigt bra sätt.
Resultaten från analysen visar att hur mycket trafik det blir på Boulevarden beror till stor del på
vilken kodning som görs i modellen.
I scenariot med 40 km/h blir det mer genomfartstrafik på Boulevarden. Cirka 500-600 fordon
använder vägen som en genomfart för att ta sig till och från Täby Centrum under eftermiddagens
maxtimme. Med en lägre hastighet (30 km/h) i modellen blir det mindre genomfartstrafik, totalt
cirka 50-100 fordon. Vad det kommer att bli i verkligheten är svårt att säga men scenariot med
den lägre hastigheten (30km/h) bedöms ge en mer trolig trafiksituation då det finns många
störningsmoment längs vägen som modellen inte kan fånga upp. Vilken genomfartstrafik det blir
på Boulevarden beror också på vilka kapacitetshöjande åtgärder som kommer att göras på
Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen i framtiden. Förbättras framkomligheten på dessa
vägar minskar behovet att använda Boulevarden för genomfart.
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3.1

KORSNINGARNA LÄNGS BOULEVARDEN

Kapacitetsanalyser har gjorts för fyra olika korsningar på Boulevarden som alla ligger inom
detaljplaneområdet, se figur 4. För dessa korsningar har kapacitetsanalyser gjorts i Capcal för det
scenariot med 40 km/h och där genomfartstrafiken är större.
Analysen visar att även i scenariot med en större andel genomfartstrafik på Boulevarden så är
belastningsgraden i alla korsningar låg. Detta gör att om analyser skulle göras med de flöden
som fås i scenariot med den lägre hastigheten 30 km/h så skulle belastningsgraden vara ännu
lägre.
Resultaten visar att belastningsgraden i alla fyra korsningarna är låga både under förmiddagen
och under eftermiddagens maxtimme. Alla tillfarter har belastningsgrad under 50 %. I tabellerna
nedan redovisas resultaten för Capcalberäkningarna. Belastningsgrad under 0,6 visar på god
standard enligt VGU.

Resultat eftermiddag
Korsning

Belastningsgrad

Medelkölängd

1

Alla tillfarter under 0,5

-

2

Alla tillfarter under 0,5

-

3

Alla tillfarter under 0,4

-

4

Alla tillfarter under 0,3

-

Resultat förmiddag
Korsning

Belastningsgrad

Medelkölängd

1

Alla tillfarter under 0,5

-

2

Alla tillfarter under 0,5

-

3

Alla tillfarter under 0,4

-

4

Alla tillfarter under 0,4

-
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3.2

CIRKULATIONSPLATSEN BOULEVARDEN/BERGTORPSV.

För cirkulationsplatsen har kapacitetsberäkningar gjorts för båda scenarierna (40 km/h och 30
km/h). Det har även gjorts en känslighetsanalys med 200 GC-trafikanter som korsar Boulevarden
på den östra sidan av cirkulationsplatsen.

Resultat eftermiddag
I scenariot med 40 km/h kodat på Boulevarden och en högre andel genomfartstrafik så blir
cirkulationsplatsen hårt belastad där belastningsgraden i tillfarten från Boulevarden uppgår till 86
%. En känslighetsanalys har gjort för detta scenario med 200 GC-trafikanter som korsar
Boulevarden och i denna analys ökar belastningen till 94 %. För scenariot med 30 km/h kodat på
Boulevarden och med mindre mängd genomfartstrafik är belastningsgraderna under 70 % för alla
tillfarterna i cirkulationsplatsen. Om tillfarten från Boulevarden blir en flaskhals är det troligt att
genomfartstrafiken i denna riktning och så också belastningsgraden minskar.
Tabell 1. Resultat från Capcalberäkningarna för eftermiddagen. Förutsättningarna för respektive scenario
finns beskrivet i Bilaga 1

Scenario

Belastningsgrad

Medelkölängd

A (a)
40 km/h
(Ej GC)

Boulevarden, HR 0,86
Bergtorpsvägen N 0,54
Flyghamnsvägen 0,8
Bergtorpsvägen S 0,72

Boulevarden 24 m
Bergtorpsvägen N 0m
Flyghamnsvägen 25 m
Bergtorpsvägen S 10 m

A (b)
40 km/h
(200 GC)

Boulevarden, HR 0,94
Bergtorpsvägen N 0,54
Flyghamnsvägen 0,8
Bergtorpsvägen S 0,72

Boulevarden 63 m
Bergtorpsvägen N 0m
Flyghamnsvägen 25 m
Bergtorpsvägen S 10 m

B
30 km/h
(Ej GC)

Alla tillfarter under 0,7

Flyghamnsvägen 10 m
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Resultat förmiddagen
Resultat för förmiddagen är osäkra då trafikflöden tagits fram genom att spegelvända de flöden
som beräknats för eftermiddagens maxtimme. Detta är en grov förenkling och ska endast ses
som en indikation på belastningsnivå. För förmiddagen är det endast scenariot med den lägre
andelen genomfartstrafik som är intressant då en stor del av genomfartstrafiken under
eftermiddagen utgörs av handelstrafik vilken inte förekommer i samma utsträckning under
förmiddagen
Resultaten visar att alla tillfarter utom Flyghamnsvägen får en belastningsgrad under 0,8.
Flyghamnsvägen får en belastningsgrad på 0,96. Med ett extra svängfält på Flyghamnsvägen
hamnar även denna tillfart under 0,8. Det kan på sikt av kapacitetsskäl bli aktuellt med ett extra
svängfält från Flyghamnsvägen. Dock är beräkningarna för förmiddagen osäkra då de bygger på
en spegelvändning av eftermiddagens flöden.
Tabell 2. Resultat från Capcalberäkningarna för förmiddagen. Förutsättningarna för respektive scenario finns
beskrivet i Bilaga 1

Scenario

Belastningsgrader

Medelkölängd

B
30 km/h
(Ej GC)

Boulevarden, HR 0,41
Bergtorpsvägen N 0,71
Flyghamnsvägen 0,96
Bergtorpsvägen S 0,53

Bergtorpsvägen N 11 m
Flyghamnsvägen 96 m
Alla andra tillfarter 0m

C
30 km/h
(Kf Flyghamnsvägen)

Alla tillfarter under 0,8

Bergtorpsvägen N 13 m
Flyghamnsvägen 8 m
Alla andra tillfarter 0m

I och med att cirkulationsplatsen och den första korsningen på Boulevarden ligger relativt nära
varandra har en kapacitetsanalys även gjorts i programmet SIDRA, som då kan ta hänsyn till två
intilliggande korsningspunkter. Även denna analys visar att kapaciteten är tillräcklig.
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4

SLUTSATS

Med de prognosticerade trafikflödena fungerar de analyserade korsningarna längs med
Boulevarden bra med avseende på belastningsgrad. I scenariot med en hög andel
genomfartstrafik är cirkulationsplatsen hårt belastad och speciellt tillfarten från Boulevarden.
Skulle detta bli en flaskhals är det troligt att genomfartstrafiken och därmed belastningen i denna
tillfart minskar. Vilken trafik det blir på Boulevarden i framtiden beror inte bara av vilken
framkomlighet det blir längs vägen utan också av framkomligheten längs Bergtorpsvägen och
Stora Marknadsvägen. Kapacitetshöjande åtgärder på dessa vägar kommer att minska behovet
av att använda Boulevarden för genomfart.
Förmiddagens maxtimme har beräknats genom att spegelvända eftermiddagens trafikflöden.
Detta är en grov förenkling och ska endast ses som en indikation på belastningsnivå. För
förmiddagen är det endast scenariot med den lägre andelen genomfartstrafik som är intressant
då en stor del av genomfartstrafiken under eftermiddagen utgörs av handelstrafik vilken inte
förekommer i samma utsträckning under förmiddagen. Analyserna av förmiddagens maxtimme
visar att det på sikt kan bli aktuellt med ett extra svängfält från Flyghamnsvägen för att öka
kapaciteten i cirkulationsplatsen. Dessa beräkningar är dock osäkra.
I kapacitetsanalyserna har ingen hänsyn tagit till bussar som stannar vid hållplatser då Capcal
inte klarar av att hantera detta. För att kunna utreda vilken effekt detta har krävs en utökad analys
med mikrosimulering.
Beräkningarna bygger på att Täby Park har en karaktär av stadsbebyggelse med hög täthet då
det är en regional kärna med många arbetsplatser. Detta resulterar i att bilandelen och antalet
bilresor till och från området hålls nere. En stor del av resorna i stadsbebyggelse kommer istället
att ske till fots och med cykel. Bilandelen för Täby Park är således lägre än för övriga kommunen.
Bilandelen för arbetsresor som startar i Täby Park är 29 % vilket kan jämföras med 49 % för
övriga kommunen. För övriga resor är bilandelen för resor som startar i Täby Park 12 % jämfört
med 32 % för övriga kommunen. Detta innebär att den biltrafik som alstras från Täby Park
kommer vara lägre än för övriga kommunen. Om bilandelen skulle bli högre i framtiden skulle
mer trafik alstras från området och trafiksituationen därmed bli annorlunda.
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BILAGA 1 – FÖRUTSÄTTNINGAR CAPCAL
Cirkulationsplatsen Boulevarden/Bergtorpsvägen (C1)
Cirkulationsplats har kapacitetsberäknats i Capcal med nämnda förutsättningar:
Scenario A:
Scenario B:
Scenario C:

40 km/h på boulevarden
a) Utan gångpassager
b) Gångpassage över boulevarden
30 km/h på boulevarden (minskat flöde
från boulevarden jämfört med 40 km/h)
30 km/h på boulevarden och
ytterligare ett körfält från Flyghamnsvägen

Andel tung trafik 5 %
Korsning 1, trevägskorsning (K1)
· 40 km/h på boulevarden och 30 km/h på lokalgatan
· Trafikreglering väjningsplikt med företräde för boulevarden
· Ett körfält på boulevarden västerifrån och från lokalgatan
· Två körfält på boulevarden österifrån
· Gångpassager över samtliga tillfarter
· Andel tung trafik 5 %

Korsning 3, trevägskorsning (K3)
· 40 km/h på boulevarden och 30 km/h på lokalgatan
· Trafikreglering väjningsplikt med företräde för boulevarden
· Ett körfält från samtliga tillfarter
· Gångpassager över samtliga tillfarter
· Andel tung trafik 5 %
Korsning 2 och 4, fyrvägskorsning (K2 och K4)
· 40 km/h på boulevarden och 30 km/h på lokalgatorna
· Trafikreglering väjningsplikt med företräde för boulevarden
· Ett körfält från samtliga tillfarter
· Gångpassager över samtliga tillfarter
· Andel tung trafik 5 %
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BILAGA 2 – ÅRSMEDELDYGNSTRAFIK (ÅDT)
I figuren nedan visas årsmedeldygnstrafik och andel tung trafik som utgjort underlag för
bullerberäkningar. Dessa flöden bygger på den trafikprognos som tagits fram, men för att skatta
ÅDT på de mindre gatorna inom Täby Park har ruttvalen i Dynameqmodellen använts och i vissa
fall har även manuella bedömningar fått göras.
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BILAGA 3 – VARDAGSMEDELDYGN
I figuren nedan visas vardagsmedeldygnstrafik. Dessa flöden bygger på den trafikprognos som
tagits fram, men för att skatta VMD på de mindre gatorna inom Täby Park har ruttvalen i
Dynameqmodellen använts och i vissa fall har även manuella bedömningar fått göras.
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