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SAMMANFATTNING
Täby kommun planerar för en ny simhall vid Rospiggen, vid Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Stora
Marknadsvägen är redan idag ett belastat trafiksnitt och det är därför av intresse att studera vad som händer
med ökad trafik till följd av simhallen. Syftet med denna utredning är därför att undersöka kapaciteten på Stora
Marknadsvägen och utreda om det finns tillräcklig med kapacitet för att klara av ytterligare trafik till följd av en
ny simhall i området.
För att analysera kapaciteten på Stora Marknadsvägen har en mikrosimulering i Vissim genomförts. En modell
har byggts upp som omfattar Stora Marknadsvägen, från Bergtorpsvägen i öster till Täby centrum i väster, med
anslutande vägar. Två olika nivåer av trafikalstring har beräknats fram baserat på olika antal parkeringsplatser
vid simhallen (150 eller 350 parkeringsplatser). 350 parkeringsplatser inkluderar både parkering till simhallen
samt infartsparkering.
Med hjälp av simulering har flera olika scenarion analyserats. Fyra scenarier som är baserade på dagens
trafiknivåer samt fyra scenarier som är baserade på prognosticerade trafiknivåer för år 2030. För scenarierna
för år 2030 har olika utformningar av Stora Marknadsvägen simulerats.
För att utvärdera kapaciteten på Stora Marknadsvägen har den totala fördröjningen i hela det simulerade
trafiknätet analyserats för olika belastningsnivåer. Detta för att kunna se hur nära den maximala kapaciteten
som trafiksystemet befinner sig. Resultaten visar att lördagstrafiken redan idag är nära den maximala
kapaciteten även utan den trafik som kommer att alstras från simhallen. För vardagseftermiddagen är
trafiknivåerna lägre och även med ett tillägg i trafik från simhallen visar analyserna inte på några större problem.
Med de prognosticerade flödena för år 2030 tillsammans med trafikalstringen från simhallen ligger
trafiknivåerna nära kapacitetstaket i alla scenarier. I scenariot där det finns kopplingar norrut via Kemistvägen
och Gustaf Bergs väg avlastas Stora Marknadsvägen vilket gör att trafiksituationen på Stora Marknadsvägen
blir betydligt bättre. Analyserna 2030 bygger också på att Stora Marknadsvägen avlastas genom att en del av
denna trafik istället väljer att köra Boulvarden genom Täby Park. Omgivande vägnät samt utformningen av
Stora Marknadsvägen är därför mycket avgörande för hur trafiken kommer att fungera i framtiden. För att klara
av den framtida trafiken på Stora Marknadsvägen, med eller utan simhall, kommer det att krävas
trimingsåtgärder. Det kan exempelvis handla om extra körfält på Stora Marknadsvägen samt planskilda GCpassager över Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Täby kommun planerar för en ny simhall vid Rospiggen. Planen är att förlägga simhallen i området vid Stora
Marknadsvägen och Bergtorpsvägen (se Figur 1). Den nya simhallen kommer att generera en ökad mängd
trafik som kommer att belasta Stora Marknadsvägen. Stora Marknadsvägen är redan idag ett belastat trafiksnitt
och det är därför av intresse att studera vad som händer med ökad trafik till följd av simhallen. Syftet med
denna utredning är därför att undersöka kapaciteten på Stora Marknadsvägen och se om det finns tillräcklig
med kapacitet för att klara av ytterligare trafik till följd av en ny simhall i området.

Simhall

Figur 1. Kartan visar placeringen av den nya simhallen.

2

METOD

För att bedöma om Stora Marknadsvägen klarar av den prognosticerade trafiken i framtiden har trafiken
simulerats med hjälp av modellverktyget Vissim. Vissim är en mikroskopisk modell där alla fotgängare, cyklister
och fordon representeras som individer. En modell avgränsad enligt Figur 2 har kodats in i Vissim. Modellen har
kodats enligt dagens utformning och har kalibrerats mot uppmätta trafikflöden och observerade köer. För att
säkerhetsställa att modellen representerar verkligheten på ett realistiskt sätt har trafiken i området studerats på
plats under en vardagseftermiddag och under en helgeftermiddag och därefter har modellen kalibrerats så att
en liknande trafiksituation kan ses i modellen som i verkligheten.
De tidsperioder som simulerats är klockan 16:00-17:00 under vardagseftermiddagen och klockan 12:00-13:00
under lördagen då detta är de tidsperioder med mest trafik på Stora Marknadsvägen.
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Figur 2. Modellens avgränsning i Vissim.

3

INDATA OCH SCENARION

Den kapacitetsanalys som har genomförts har gjorts för både eftermiddagens maxtimme och lördagens
maxtimme. Då Stora Marknadsvägen leder in till Täby centrum har vägen hög andel handelstrafik vilket gör att
den mest belastade timmen under veckan inträffar under helgen och det har därför varit av intresse att även
studera helgtrafiken. En trafikräkning genomfördes lördagen den 26 september 2015. Denna helg valdes då det
är en lönehelg och lönehelger ofta genererar något mer trafik till handelsområden. Indata till
vardagseftermiddagen hämtades från den trafikmodell som sedan tidigare finns framtagen för eftermiddagens
1
maxtimme. Denna trafikmodell arbetades fram under 2015 och innefattar hela Täby kommun .
2

Den trafikalstring som simhallen förväntas generera har räknats fram av Sweco . Två olika nivåer av
trafikalstring har beräknats fram baserat på olika antal parkeringsplatser (150 eller 350 parkeringsplatser). 350
parkeringsplatser inkluderar både parkering till simhallen samt infartsparkering.

Tabell 1. Trafikalstring för olika antal parkeringsplatser

Trafikalstring 150 p-platser

Trafikalstring 350 p-platser

In

Ut

In

Ut

Vardag kl. 16-17

71

41

71

81

Lördag kl. 12-13

52

44

68

44

1

Trafikmodellen består av en prognosmodell och en dynamisk ruttvalsmodell. Prognosmodellen används för att
prognosticera; antalet resor år 2030, vilka målpunkter som finns, vilket färdmedel som används och vilket ruttval
som används. Modellen avser eftermiddagens maxtimme. Därefter har en dynamisk ruttvalsmodell använts för
att ge en mer detaljerad beskrivning av kapaciteten och för att analysera effekten på ruttval till följd av olika
åtgärder i vägnätet. Denna trafikmodell har använts i detta projekt för att generera indata till modellen.
2
En särskild utredning gjord för att utreda behovet av bil- och cykelparkering vid Täby Simhall.
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Med hjälp av simulering har flera olika scenarion analyserats. Figur 3 visar de scenarion som har simulerats i
Vissim. För år 2030 har endast vardagseftermiddagen simulerats då den prognosmodell som finns endast
representerar vardagar. För att göra en simulering för år 2030 för lördagstrafiken skulle en schablonuppräkning
kunna göras. Men i och med att dagens trafiknivåer för lördagstrafiken ligger väldigt nära kapacitetstaket så
skulle en uppräkning av trafiken kunna ge felaktiga svar då trafiken förmodligen skulle fördelas ut mellan fler
vägar. Lördagstrafiken består också till stor del av handelstrafik vilket gör att utvecklingen av handelstrafiken
beror på hur Täby centrum kommer att utvecklas. I Bilaga 1 finns alla scenarion beskrivna.

Figur 3. De olika scenarion som har analyserats. 1+1 körfält innebär ett körfält i vardera riktningen på Stora
Marknadsvägen. 2+2 körfält innebär två körfält i vardera riktningen på Stora Marknadsvägen.

De olika alternativen genererar olika mängder trafik beroende på vilken utformning som har kodats in i
trafikmodellen och vilken trafikalstring som ingår i respektive scenario. Figur 4 visar de prognosticerade
trafikflödena för de åtta scenarion som har simulerats. Diagrammet visar att de trafikflöden som idag finns på
Stora Marknadsvägen under en lördag (tredje stapeln) är större jämfört med de prognosticerade trafikvolymerna
för år 2030. Med kopplingar norrut vid Kemistvägen och Gustaf Bergs väg avlastas Stora Marknadsvägen
(sjunde stapeln). Dubbla körfält på Stora Marknadsvägen (åttonde stapeln) leder till en ökning av trafiken på
Stora Marknadsvägen.
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Figur 4. Prognosticerade trafikflöden för de olika scenarierna. De blå staplarna visar trafik för 2015-scenarierna och
de gröna staplarna visar trafik för 2030-scenarierna.
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4

RESULTAT

För att utvärdera kapaciteten på Stora Marknadsvägen har den totala fördröjningen i hela det simulerade
trafiknätet analyserats för olika belastningsnivåer. Detta för att kunna se hur nära den maximala kapaciteten
som trafiksystemet befinner sig. För att göra denna analys har den totala fördröjningen för olika
belastningsgrader simulerats. Belastningsnivå 1,0 motsvarar den faktiska trafiknivån i respektive scenario, det
vill säga dagens trafik i nulägesscenarierna och de prognosticerade trafikflödena i övriga scenarion.
Belastningsnivåer under 1,0 innebär lägre trafiknivåer och belastningsnivåer över 1,0 innebär högre trafiknivåer.
Diagrammen syftar till att ge en bild av hur mycket mer trafik hela trafiksystemet klarar av. Om kurvan börjar
stiga redan vid belastningsnivå 1,0 så innebär detta att trafiknivån redan har nått den maximala kapaciteten och
att mer trafik i nätet kommer generera stora fördröjningar. Om kurvan börjar stiga vid belastningsnivå 1,2 så
innebär detta att trafiksystemet klarar upp till 20 procent mer trafik i nätet utan att några större fördröjningar
uppstår. Detta ska endast ses som en teoretisk känslighetsanalys av belastningsgraden för vägsystemet då det
bygger på att alla trafikströmmar ökar proportionerligt.
Figur 5 visar resultaten från de fyra scenarierna som är baserade på dagens trafik. Resultaten visar att under
en lördag med dagens trafik, utan tillägg i trafik från simhallen, är trafiknivåerna nära den maximala kapaciteten
(blå linje). Ytterligare trafik från simhallen (brun linje) resulterar i att den totala fördröjningen i nätet ökar redan
vid belastningsnivå 1,1. För vardagseftermiddagen är trafiknivåerna lägre vilket innebär att även med ett tillägg i
trafik från simhallen så kommer trafiknivåerna fortfarande vara lägre jämfört med dagens helgnivåer.

Figur 5. Den totala fördröjningen i nätet för de fyra nulägesscenarierna. Belastningsnivå 1.0 motsvarar de faktiska
flödena i respektive scenario.
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Figur 6 visar resultaten från de fyra 2030-scenarierna. För alla scenarion, förutom scenariot med kopplingar
norrut, ligger trafiknivåerna nära kapacitetstaket. Med koppling norrut avlastas trafiken på Stora Marknadsvägen
och tilläggstrafiken från simhallen orsakar därmed inga problem. Fördröjningen i scenariot med 2+2 körfält ökar
snabbare en i scenariot med 1+1 körfält. Detta beror på att det är mer genomgående trafik på Stora
Marknadsvägen som stoppar upp trafiken som ska ut från Stora Marknadsvägen. Detta resulterar i ökad
fördröjning.

Figur 6. Den totala fördröjningen i nätet för de fyra 2030-scenarierna. Belastningsnivå 1.0 motsvarar de faktiska
flödena i respektive scenario.
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5

SLUTSATSER

I detta arbete har trafikalstring från två olika alternativ för antal parkeringsplatser analyserats, 150 respektive
350 platser. För lördagstrafiken har den trafikalstring som förväntas mellan klockan 12-13 använts då detta är
den mest belastade timmen under helgen. Till och från simhallen är trafikflödena större senare under
eftermiddagen men i och med att övriga trafikflöden är betydligt lägre under denna tid så har det inte varit
intressant att studera dessa flöden. Ingen analys har heller gjorts för speciella event vid simhallen såsom
tävlingar. Enligt den trafikalstring som beräknats av Sweco har antalet parkeringsplatser (150 eller 350) liten
påverkan på hur mycket trafik som alstras under de mest belastade timmarna både på lördagen och under en
vardag.
I nuläget uppstår inga större problem under vardagseftermiddagen då ytterligare trafik från simhallen läggs till.
På lördagar ligger trafiken nära den maximala kapaciteten redan idag vilket gör att ytterligare trafik från
simhallen kan komma att orsaka problem. För att klara av ytterligare trafik kommer trimningar av till exempel
signaler, körfält, skyltning och gång-och cykelpassager vara nödvändiga.
År 2030 ligger även vardagstrafiken nära kapacitetstaket. Detta gör att det med ytterligare trafik från simhallen
kan bli kapacitetsproblem på Stora Marknadsvägen. Utformningen av Stora Marknadsvägen är avgörande för
hur mycket trafik som vägen klarar av. Med kopplingar norrut via Kemistvägen och Gustaf bergs väg avlastas
trafiksystemet vilket gör att trafiksituationen på Stora Marknadsvägen blir mycket bättre. Med 2+2 körfält på
Stora Marknadsvägen ökar kapaciteten men denna typ av väg attraherar också mer trafik. Analyserna bygger
på trafikflöden från ruttvalsmodellen (Dynameq) och i denna passerar det genomfartstrafik genom Täby Park.
Skulle Boulevarden genom Täby Park utformas på ett sådant sätt att den inte används av genomfartstrafik
kommer detta att öka belastningen på Stora Marknadsvägen ytterligare.
Ingen analys av lördagstrafik år 2030 har gjorts. Detta då det saknas en prognos för lördagstrafiken. Då en stor
andel av lördagstrafiken är handelstrafik kopplad till Täby Centrum kommer trafikutvecklingen på lördagar också
vara kopplad till utvecklingen av Täby Centrum så det är inte självklart hur mycket lördagstrafiken ska räknas
upp till 2030. Även under lördagar kommer Boulvarden i ett framtida Täby Park troligen att nyttjas av trafik
till/från Täby Centrum vilket i också kommer att avlasta Stora Marknadsvägen.
Om simhallen placeras vid Rospiggen är det viktigt att se över gång- och cykelpassager så att dessa resenärer
kan resa till simhallen på ett säkert sätt.
Hur mycket trafik som Stora Marknadsvägen klarar av styrs till stor del av trafiken på andra vägar. Hur trafiken
fungerar på Bergtorpsvägen påverkar till exempel kapaciteten. Observationer från både modellen och
verkligheten visar att till exempel övergångstället precis norr om cirkulationen på Bergtorpsvägen påverkar
kapaciteten på Stora Marknadsvägen. Om det uppstår kö på Bergtorpsvägen på grund av övergångstället blir
det fördröjningar på Stora Marknadsvägen.
För att klara av den framtida trafiken på Stora Marknadsvägen kan vissa trimningsåtgärder behöva göras. Inga
trimningsåtgärder har ännu testats i modellen men åtgärder som skulle kunna öka kapaciteten är:





Tillåta vänstersväng i båda körfälten på Stora Marknadsvägen in mot cirkulationsplatsen vid
Bergtorpsvägen
Dubbla körfält från Kemistvägen till Bergtorpsvägen
Se över det signalreglerade övergångsstället väster om Kemistvägen
Planskild gång- och cykelpassage på Bergtorpsvägen
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BILAGA 1
Alternativ
JA1
JA2

År
2015
2015

Utformning
Dagens utformning
Dagens utformning

Indata
Dagens vardagstrafik 16-17
Dagens lördagstrafik 12-13

UA1

2015

Dagens utformning

Dagens vardagstrafik 16-17 +
Trafikalstring 150 p-platser

UA2

2015

Dagens utformning

Dagens lördagstrafik 12-13 +
Trafikalstring 150 p-platser

UA3

2030

1+1 körfält Stora Marknadsvägen Vardagstrafik år 2030 16-17 +
Underfart Stora Marknadsvägen Trafikalstring 150 p-platser

UA4

2030

1+1 körfält Stora Marknadsvägen Vardagstrafik år 2030 16-17 +
Underfart Stora Marknadsvägen Trafikalstring 350 p-platser

UA5

2030

1+1 körfält Stora Marknadsvägen
Underfart Stora Marknadsvägen Vardagstrafik år 2030 16-17 +
Koppling Kemistvägen
Trafikalstring 350 p-platser
Koppling Gustav Bergs väg

UA6

2030

2+2 körfält Stora Marknadsvägen Vardagstrafik år 2030 16-17 +
Underfart Stora Marknadsvägen Trafikalstring 350 p-platser
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