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Sammanfattning
Utgångspunkter
I december 2014 godkände kommunstyrelsen kommunledningskontorets förslag till fortsatt
planeringsarbete avseende en ny simhall i Täby. Stadsbyggnadskontoret har gjort
bedömningen att det är rimligt att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för en ny
simhall och infartsparkering. Denna utredning avser hur tillgängligheten till den nya
simhallen kan lösas och fokuserar särskilt på parkering för bil.
Planområdet ligger i den regionala stadskärnan i Täby, ett område där effektiv
markanvändning och ökad attraktivitet är prioriterade. I anslutning till planområdet
planeras ett nytt bostadsområde som kallas Täby park. I det området föreslås bilparkering
till bostäder i garage medan besöksparkering tillåts på gatorna. Samnyttjande av parkering
mellan olika funktioner, som exempelvis skola, bad och sporthall, ska främjas för effektivt
markutnyttjande.
Täby kommun har en parkeringsstrategi från år 2013 i vilken I Täby kommuns en inriktning
för arbetet med parkeringsfrågor i kommunen anges. Målsättningen är att
parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö, effektivt nyttjande
av marken i kommunens centrala delar, främja hållbara transportmedel och planering och
samverkan för god tillgänglighet. Vidare framgår det i Täby kommuns cykelplan att
cykelparkering ska finnas vid alla viktiga offentliga målpunkter i kommunen. Parkeringarna
ska vara placerade så nära målpunkten som möjligt. Parkeringarna ska ha god kapacitet så
att det alltid finns möjlighet att hitta en ledig plats.
En utredning har genomförts för att belysa hur trafikalstringen från den planerade simhallen
och infartsparkeringen påverkar framkomligheten. Utredningen rekommenderar att
trafikalstringen från området Rospiggen till Stora Marknadsvägen begränsas och konstaterar
att det är av vikt att undersöka möjligheterna till samnyttjande av andra tillgängliga
parkeringsplatser i området.
Den nuvarande simhallen har drygt 200 000 besökare per år vilket kan motsvara 750
besökare/dag. För den nya simhallen bedöms besöksantalet till ca 350 000 per år, efter ca 35 år efter öppnandet när den nya simhallen blivit känd i regionen, vilket motsvarar ca 13001500 besökare per dag. Den nya simhallen beräknas få 350 000 besökare inom några år efter
öppnandet. Om besöksvanorna i den nya simhallen är lika de i den gamla simhallen kan en
dimensionerande besökssituation beräknas till, måndag – fredag, 350 samtidigt närvarande
besökare och lördag – söndag, 860 samtidigt närvarande besökare.
Utbudet på parkering inom Täby simhalls närområde är god. Utbudet är större än
efterfrågan, 227 bilparkeringsplatser var lediga vid en kvällsinventering. När Täby park byggs
ut kommer även där att finnas besöksparkering som är möjlig att samnyttja med simhallens
efterfrågan av bilparkering.
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Dimensionerande besökssituation anges till helgdag av Täby kommun, men även
vardagsituationen ska belysas. Cykelparkeringen bör dock ta höjd för större färdmedelsandel
än vad nuvarande färdmedelsfördelning ger stöd för. Flera samverkande åtgärder kan i en
framtid ge en större mängd gäster som väljer att cykla till simhallen.

Mål
Flera alternativ till parkeringslösningar har prövats inom ramarna för denna utredning. Dessa
alternativ prövas mot de mål som formulerats. Mål beskrivs inom följande områden kopplat
till stadsbyggandet: Simhallens attraktion, Stadens karaktär, Färdmedelsfördelning,
Tillgänglighet, Trygghet, Trafiksäkerhet, Miljöpåverkan och Markanvändning.

Förslag
En väl balanserad tillgänglighet till Täbys simhall förutsätter att alla trafikslag infogas i en
gemensam transportlösning där simhallens enskilda anspråk balanseras mot en
sammanhållen stadsbyggnad.
Gemensam del
Gångtrafikens stråk till simhallen bör knytas samman i trygga, säkra och attraktiva stråk.
Detta innebär att passagerna av biltrafikens stråk i alla riktningar bör kvalitetssäkras med
avseende på tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Inom en zon av 500 meter från
simhallen bör en översyn av gångtrafiknätet göras.
Dessutom bör cykelparkeringen göras attraktiv genom väderskydd, möjlighet att läsa fast
cykel vid ram och lokalisering nära entré. I beräkningarna anges 125 cyklar som den mängd
som kan förväntas vid evenemang. Attraktiva cykelparkeringar har en stor dragningskraft.
Förslagsvis byggs 100 attraktiva cykelparkeringsplatser och plats i detaljplanen lämnas för en
dubblering av detta antal så att det totalt blir 200 cykelparkeringsplatser. Denna
utbyggnadsordning föreslås så att antalet cykelparkeringsplatser kan utökas vartefter
efterfrågan på platser ökar.
Roslagsbanans och busstrafikens hållplatser bör lyftas till en kvalitet som lockar till
användning. Väderskydd, trygg och säker utformning är viktig. Väg till och från hållplats bör
utformas i kvalitetsnivå med det som anges för gångtrafiken.
Vägvisning till bilparkering
Simhallen och eventuell infartsparkering bör detekteras på platsnivå. Antalet lediga platser
kan visas på dynamiska skyltar i anslutning till infarten till simhallen.
Allmänt tillgänglig bilparkering i Täby centrum kan visas på statiska skyltar där placering och
antal anges. Systemet kan med fördel omfatta hela Täby centrum och på så sätt innesluta
även allmänt tillgänglig parkering inom acceptabelt gångavstånd till simhallen.
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Mobility management (MM)
Alla åtgärder som förändrar konkurrenssituationen mellan trafikslagen är
beteendepåverkande. Genom att informera om det och göra detta känt kan medborgarnas
val av transportlösning förändras. I de gemensamma och särskiljande åtgärderna finns en rik
flora av åtgärder som medverkar till en transportlösning och en färdmedelsfördelning som
utvecklas i linje med den inriktning som Täby kommun antagit. För att göra utbudet av
möjligheter mer känt och därmed få ett starkt genomslag kan det var lämpligt att i samband
med öppnandet av simhallen informera om att transportlösningen till simhallen är väl
genomarbetad.
Särskiljande del
Biltrafik i Täby har en lång historia av att prioriteras högt. Kommunens Inriktningsdokument
talar dock sitt tydliga språk, bilen ska kunna användas men ska balanseras med andra
intressen. Därför lämnas två förslag som präglas av en gemensam stadbyggnadstanke där
bilen och dess parkering fogas in i ett stadbyggnadssammanhang.
Bilparkering - Alt A
De som med bil besöker simhallen för första gången kommer som regel att söka parkering i
nära anslutning till entrén. Trots att det finns gott om allmänt tillgänglig parkering inom
närområdet föreslås att 50 parkeringsplatser ordnas på simhallstomten. Bilparkeringen
behöver inte ligga helt intill entrén.
Avsikten med de 50 bilparkeringsplatserna är att bjuda in till besöket och att dämpa
söktrafiken. Platserna bör vara reglerade med en maximal uppställningstid på 3 timmar och
en avgift per timme. Regleringen bör ligga i linje med den för parkeringen vid Roslagsbanan.
Bilparkering - Alt B
De 50 bilparkeringsplatserna i alt A ligger kvar som grund. Utöver dessa platser föreslås
ytterligare 100 bilparkeringsplatser avsedda för infartsparkering. De 100 platserna ligger
inom bekvämt avstånd från Roslagsbanan och kan locka till ökat kollektivtrafikåkande.
Platserna kan vara reglerade på samma sätt som andra infartsparkeringar. När de som
parkerat lämnar sina platser kan de samnyttjas med de som ska till simhallen. Simhallens
besökstoppar ligger lite senare än infartsparkeringens besökstopp, dessutom kommer
helgdagarna att ge ett kapacitetstillskott av bilparkeringsplatser från infartsparkeringen till
simhallen.
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1. Utgångspunkter
1.1.

Planläggning för ny simhall

I december 2014 godkände kommunstyrelsen kommunledningskontorets förslag till fortsatt
planeringsarbete avseende en ny simhall i Täby. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är
rimligt att pröva möjligheten att planlägga fastigheten för en ny simhall och infartsparkering
genom upprättande av detaljplan. Med hänsyn till den nuvarande simhallens tekniska status
är tidsaspekten avgörande. Detta innebär att planprojektet är ett prioriterat projekt.
Tibblebadet uppfördes i mitten av 70- talet. Bedömningen är att hela anläggningen, särskilt
simhallen, behöver totalrenoveras. Kommunfastigheter fick 2011-04-11 i uppdrag att utreda
utformning och förutsättningar för en ny simhall i eller i anslutning till det befintliga
Tibblebadet. Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-23 att utöka uppdraget med att utreda
förutsättningarna för en alternativ placering av simhallen på Galoppfältet. 2014-12-01
beslutade kommunstyrelsen att godkänna inriktningen för att påbörja planutredning
avseende ändrad användning av området Rospiggen för att möjliggöra simhall och
infartsparkering i anslutning till Galoppfältet.
Planuppdraget för Tibble 8:16 innefattar parkering för simhall och även studera möjlighet till
infartsparkering. Enligt Täbys parkeringsstrategi krävs att särskild utredning för bil- och
cykelparkering görs för idrotts- och besöksanläggningar vilket simhallen omfattas av.

KARTA 1 VISAR VAR SIMHALLEN PLANERAS ATT PLACERAS. KÄLLA: TÄBY KOMMUN

Planområdet omfattar en del av Tibble 8:16 och sträcker sig mot korsningen
Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen i nordöst och bort mot kemistvägen i väster. Infart till
området sker idag från Stora Marknadsvägen. Fastigheten Tibble 8:16 är idag planlagd för
kontorsändamål och avsikten är att ändra detaljplanen för att medge besöksanläggning i
form av simhall samt parkering.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av en ny simhall. I stället för att
renovera nuvarande badhus, har en nybyggnation bedömts som mer ekonomiskt intressant
och rimlig. Den plats som är aktuell för simhallen är i anslutning till korsningen
Bertorpsvägen-Stora Marknadsvägen. Fördelen med detta läge är att den nya simhallen i
Täby också får en nära koppling till den kommande utbyggnaden på nuvarande galoppfält
och ett centralt läge med goda kommunikationer.
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1.2.

Program för Täby park

Programområdet

KARTA 2 VISAR PROGRAMOMRÅDET HAR ETT CENTRALT OCH STRATEGISKT LÄGE, MEN OMRÅDET UTGÖR I DAGSLÄGET EN ISOLERAD
ENKLAV MED SVAGA KOPPLINGAR TILL OMKRINGLIGGANDE OMRÅDEN PÅ GRUND AV DE MELLANLIGGANDE TRAFIKBARRIÄRERNA

Den planerade simhallen ligger i anslutning till ett av Täbys stora utvecklingsområden, Täby
park. Den nya stadsdelen ska bli ett område med människan i centrum i en kvalitativ miljö
som lockar till möten och vistelse i det offentliga rummet. Stadsdelen blir en attraktiv miljö
att bo, verka och vistas i och erbjuder det goda stadslivet för alla.
Programområdet är cirka 70 hektar stort och avgränsas av E18/Norrtäljevägen,
Roslagsbanan/Stora Marknadsvägen, Täby allé och Bergtorpsvägen. Idag är programområdet
till stor del en isolerad enklav med svaga kopplingar till omkringliggande områden på grund
av de mellanliggande trafikbarriärerna. I programarbetet ingår därför ett antal platser där
det är viktigt att programområdet kopplas ihop med omgivningen. Den fysiska strukturen ska
koppla samman stadsdelen med omkringliggande stråk och stadsdelens entréer ska vara
tydliga och välkomnande.

KARTA 3 VISAR LÄGET PÅ ENTRÉPUNKTERNA TILL TÄBY PARKS GATUSTRUKTUR. ANSLUTNINGAR FINNS NORRUT TILL ROSLAGSBANANS
HÅLLPLATS VID TÄBY CENTRUM. DÄRIFRÅN ÄR EN ANSLUTNING TILL SIMHALLEN ENKEL ATT ORDNA.
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Parkering
Täbys parkeringsstrategi är utgångspunkten för parkeringslösningar för bil och cykel inom
programområdet. Exakta placeringar och lösningar ska studeras vidare i detaljplaneskedet.
Inom programområdet föreslås bilparkering till bostäder i garage under kvarteren.
Besöksparkering tillåts på gatorna, i den omfattning som är utrymmesmässigt möjlig.
Markparkering ska undvikas. Samnyttjande av parkering mellan olika funktioner, som
exempelvis skola, bad och sporthall, ska främjas för effektivt markutnyttjande.
Inom programområdet finns idag en infartsparkering med 200 platser för bilar. Under den
nya stadsdelens utbyggnad föreslås infartsparkeringen lösas som markparkering på de
tomter som ännu inte behövs för andra ändamål. I en framtida tät stadsbygd inom
programområdet Täby park bedöms inte finnas plats för infartsparkering för bilar.
Utredningar för infartsparkering pågår i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Täby
stadskärna, i arbetet med en trafikstrategi för Täby samt i framtagandet av en
infartsparkeringsstrategi för nordostsektorn. Plats för infartsparkering med cykel ska finnas
vid Roslagsbanans stationer.

1.3.

Täbys parkeringsstrategi

I Täby kommuns parkeringsstrategi anges inriktningen för arbetet med parkeringsfrågor.
Målsättningen är att parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö,
ett effektivt nyttjande av marken i kommunens centrala delar, ett främjande av hållbara
transportmedel samt underlätta planering och samverkan för god tillgänglighet.
Kopplat till parkeringsstrategin finns en ny parkeringsnorm innehållande uppdaterade tal för
cykel- och bilparkering. Parkeringstalen varierar beroende av avstånd till kollektivtrafik och
boendeform. Parkeringstalen är flexibla i den mening att de kan reduceras genom att en
grön resplan där alternativa lösningar för resor och transporter tas fram och genomförs.
Det finns inget parkeringstal angivet för idrotts- och besöksanläggningar eftersom såväl läge
som verksamhet kan variera mycket. För cykelparkering föreslås en särskild utredning.

1.4.

Cykelplan Täby

Följande anges om cykelparkering i Täby kommuns cykelplan:







Cykelparkering ska finnas vid alla viktiga offentliga målpunkter i kommunen.
Parkeringarna ska vara placerade så nära målpunkten som möjligt.
Parkeringarna ska ha god kapacitet så att det alltid är möjligt att hitta en ledig plats.
Cykelställen ska medge fastlåsning av cykelramen för att minimera risken för stöld.
Cykelparkeringar på platser där cyklar står parkerade en längre tid, exempelvis i
anslutning till kollektivtrafiken, ska vara utformade med väderskydd.
Cykelparkeringarna ska vara tydligt avgränsade för att hindra att cyklar sväller ut på
omgivande ytor.
Tvåvåningsställ bör användas för att möjliggöra utökning av cykelparkeringar där ytan
är begränsad och efterfrågan är stor.

I cykelplanen anges det även hur cykelparkering bör utformas.
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1.5.

Infartsparkering för bil och cykel

För att främja hållbara transportmedel och möjliggöra resande med flera färdsätt finns det i
Täby flera infartsparkeringar. Tanken är att det ska vara möjligt att cykla eller åka bil till en
infartsparkering och därifrån fortsätta resan med kollektivtrafik. Det är i dagsläget gratis att
parkera på en infartsparkering. För infartsparkeringen är planeringssituationen öppen. Flera
alternativa lösningar kommer att prövas och utbyggnadsplanering för Täby park kommer att
sträcka sig över flera år.
2013 gjordes en utredning om framtida efterfrågan på infartsparkering för cykel och bil i
Täby kommun. Utredningen omfattade även en diskussion om infartsparkering i allmänhet
och om tänkbar reglering. Beräkningarna som gjordes i utredningen bygger på att
efterfrågan på infartsparkeringar kommer öka i takt med att befolkningen i kommunen ökar.
Beräkningarna utgår även från en schablonmässig befolkningsökning på 10 % i
omkringliggande kommuner eftersom invånare i omkringliggande kommuner utgör 25-50 %
av de som parkerar vid Galoppfältet, Viggbyholm och Roslags Näsby. Beräkningarna
genomfördes för följande två scenarion:



Scenario Hög: Efterfrågan på infartsparkering ökar procentuellt sett lika mycket som
befolkningen i Täby
Scenario Låg: De personer som flyttar in i nya bostäder belägna inom en kilometer
från Roslagsbanan inkluderas inte i beräkningarna. Detta scenario bygger på ett lägre
bilinnehav i de nya bostadsområdena i kollektivtrafiknära lägen och att det finns goda
förutsättningar att nå Roslagsbanan med andra färdmedel än bil.

I utredningen togs det även hänsyn till eventuell prisreglering på infartsparkering.
Prisreglering hade enligt de antaganden som gjordes i utredningen stor påverkan på
efterfrågan på parkering.
Utredningen resulterade i en kvantitativ bedömning av efterfrågan på infartsparkering. Den
påvisade även tänkbara platser för lokalisering av infartsparkering men det gjordes ingen
djupgående analys av olika platsers lämplighet. Utredningen påvisade en efterfrågan på
mellan 10 och 300 parkeringsplatser för infartsparkering för bil vid Rospiggen.
Det pågår för närvarande en utredning avseende infartsparkering för hela nordostsektorn.
Syfte medutredningen är att utreda vilka som använder infartsparkeringarna idag och var
det är lämpligast att placera infartsparkeringar i framtiden. Tidplanen anger att utredningen
ska vara klar oktober 2015, sannolikt kommer detta datum att förskjutas av olika
anledningar.
Följande alternativ för infartsparkering i anslutning till den nya simhallen ligger till grund för
analysen denna utredning:
1. Ingen infartsparkering
2. 150 bilparkeringsplatser
3. 300 bilparkeringsplatser
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2. Nulägesbeskrivning
2.1.

Ny simhall i Täby, siffror i korthet

Den nya simhallen som planeras är större än dess föregångare. Den har en 50 m lång
bassäng vilket är en viktig förutsättning för att kunna ha tävlingar. Enligt nuvarande planer
ska simhallen ha 550 omklädningsskåp i baddelen, 250 sittplatser på läktare, 50
omklädningsskåp i gymdelen, 2 omklädningsrum för 20-25 barn (eller 3 funktionshindrade),
15 personal samt ca 30 platser i kaféet.
Baserat på ovanstående siffror kan en beräkning göras av det maximala antalet personer
som samtidigt kan närvara i simhallen, se sammanställning i tabell 1.
Kategori
Omklädningsskåp
Sittplatser på läktare
Omklädningsskåp i gymdelen
Omklädningsrum
Personal
Platser i kaféet
Summa

Antal samtida besökare
550
250
50
50
15
30
945

TABELL 1 VISAR EN SAMMANSTÄLLNING AV ANTALET MÖJLIGA SAMTIDIGA BESÖKARE TILL SIMHALLEN. KÄLLA: TÄBY KOMMUN

Siffrorna ovan ger underlag för att definiera dimensionerande situationer där simhallens
kapacitet tas i anspråk i varierande grad.
Den nuvarande simhallen har drygt 200 000 besökare per år vilket kan motsvara 750
besökare per dag. För den nya simhallen bedöms besöksantalet av Täby kommun till ca
350 000 per år, efter ca 3-5 år efter öppnandet när den nya simhallen blivit känt i regionen,
vilket motsvarar ca 1300-1500 besökare per dag.
Enligt uppgift från Valhallabadet i Göteborg kan man räkna med en genomsnittlig besökstid,
från det att en person kommer till anläggningen till dess att den lämnar den, på ca 2 timmar
en vardag. På Valhallabadet ger entrébiljetten besökaren rätt att vistas i simhallen i fyra
timmar och på helgerna är det inte ovanligt att besökarna utnyttjar hela den betalda tiden
då det är många barnfamiljer som besöker anläggningen.
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2.2.

Besökande till Tibblebadet, den gamla simhallen

Tibblebadet är den anläggning som idag betjänar Täbyborna. Anläggningen ligger centralt
och har en god tillgänglighet med alla trafikslag. Besöksantal för simhallen redovisas i tabell
2.
Besöksantal
Antal samtidigt närvarande
Närvarotid i simhallen

Vid 2 timmars badtid

Vid 3 timmars badtid

Tid

Måndag 10 mars

Söndag 23 mars

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

37
121
124
75
69
76
102
166
210
159
119
115
72
33

43
95
142
145
154
175
195
274
398
516
389
203
23
10

TABELL 2 VISAR ANTAL SAMTIDIGT NÄRVARANDE BESÖKARE I SIMHALLEN VID 2 TIMMAR BESÖKSTID UNDER VARDAGAR OCH TRE
TIMMARS BESÖKSTID UNDER EN SÖNDAG. SOM MEST BERÄKNAS NÄRVARON I SIMHALLEN TILL 516 PERSONER, PÅ SÖNDAG
EFTERMIDDAG. KÄLLA: TÄBY KOMMUN, UPPGIFTER BEATBETADE AV SWECO
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2.3.

Jämförelse med andra simhallar

Hylliebadet i Malmö
I Malmö har det byggts en helt ny badanläggning, Hylliebadet, som öppnades i augusti 2015.
Anläggningen är belägen drygt 5 km söder om Malmö Centralstation. Till Hylliebadet kan
man ta sig med kollektivtrafik, två olika busslinjer eller med tåg till station Hyllie vilket då
inkluderar en promenad på ca 10 minuter.
Badanläggningen är anpassad för 300 000-350 000 besökare om året enligt antagen
planbeskrivning. Antalet besökare, utslaget på hela året, blir enligt planbeskrivningen ca
1000 besökare per dag. (Källa: detaljplanebeskrivningen för Hyllie simhall)
Hylliebadet är en anläggning med olika aktiviteter såsom 50-metersbassäng, två
undervisningsbassänger, familjedel med vattenrutschkanor, gym med
friskvårdsyta/gruppträningsyta, relaxavdelning, konferensytor och café. Det finns 250
läktarplatser. (Källa: Malmö stads hemsida)
Vid Hylliebadet finns 40 parkeringsplatser för bilar. Resterande parkeringsplatser, cirka 85
stycken, finns mellan Hylliebadet och Bellevuestadion, ett avstånd på ca 400 meter. I
närområdet finns även flera parkeringshus. (Källa: Malmö stads hemsida)
Vid Hylliebadet ska det enligt planbeskrivningen finnas 200 cykelparkeringsplatser. Enligt
parkeringsnormen ska 20-40 cykelplatser/100 besökare anordnas vid idrottsanläggningar.
Badanläggningen beräknas få 600 besökare vid en vanligt förekommande dimensionerande
beläggning, 30 cykelplatser/100 besökare ger 180 platser. Då ungdomar, som cyklar oftare
än genomsnittet, är en av badhusets huvudsakliga målgrupper bedömer
stadsbyggnadskontoret att det är rimligt att avrunda till 200 cykelparkeringsplatser. (Källa:
detaljplanebeskrivningen för Hyllie simhall)
Gustavsvik Örebro
Gustavsvik är en stor anläggning med olika aktiviteter såsom upplevelsebad, motionsbad,
gym, och relaxavdelning. År 2014 hade anläggningen totalt 356 700 besökare fördelat på
upplevelsebad 195 300, sommarbad/motion 113 000, gym 55 800 och relaxavdelningen
16 700.
På lördagar har man allra flest besökare.
En grov uppskattning av hur besökarna tar sig till anläggningen är 5 % gående, 20 % cykel, 10
% kollektivtrafik och 65 % bil.
Där finns ca 150 parkeringsplatser för bilar. Det finns gott om plats att parkera cykeln,
anläggningen har ca 60- 80 platser med cykelställ och gott om extra yta.
Gustavsvik i Örebro vänder sig till ett mycket större upptagningsområde än Täbys nya simhall
och har av den anledningen antagligen en större andel med längre färdväg. Sambandet med
längre färdväg brukar ge en högra andel bilburna gäster.

13

Särskild utredning för bil- och cykelparkering vid Täby simhall

2.4.

Färdmedelsfördelning, generellt

Färdmedelsfördelningen är viktig att veta för att med stöd av dimensionerande besökssiffror
ange fördelningen mellan de olika trafikslagen. I de följande styckena beskrivs underlaget för
bedömning av färdmedelsfördelningen för resor till simhallen.
Trafikanalys har genomfört en nationell resvaneundersökning baserat på färdsätt och
reslängd som ligger till grund för beräkningen av färdmedelsfördelningen till Täbys nya
simhall, se tabell nedan. Detta är en metod för att skapa en uppfattning om
dimensionerande parkeringssituation vid simhallen.
Nationell färdmedelsfördelning
0-0,4
km
Gående

0,5-0,9
km

1-1,4
km

1,5–1,9
km

2-2,9
km

3-3,9
km

4-4,9
km

5-5,9
km

6-7,9
km

83 %

61 %

39 %

36 %

23 %

17 %

15 %

12 %

10 %

Cykel

6%

15 %

17 %

18 %

16 %

13 %

10 %

7%

6%

Kollektivt

0%

1%

2%

3%

5%

9%

12 %

11 %

14 %

Personbil, förare

8%

16 %

30 %

30 %

40 %

44 %

47 %

49 %

51 %

Personbil,
passagerare

2%

6%

11 %

13 %

14 %

16 %

15 %

18 %

16 %

Annat färdsätt

0%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

TABELL 3 VISAR NATIONELL FÄRDMEDELSFÖRDELNING. KÄLLA. TRAFIKANALYS

Andelen resor som görs med bil ökar snabbt och efter 2-2,9 km är det färdsättet det
dominerande trafikslaget. Vid kortare avstånd, mindre än en kilometer, är gående det
dominerande trafikslaget.
Lusten är röra sig till fots är påtaglig vid begränsade avstånd. En attraktiv transportlösning
för gående och cykel ser ut att kunna mötas av ett starkt intresse.
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2.5. Färdmedelsfördelningen

på olika dagar

Planering för en ny simhall i Linköping pågår. I förarbetet till denna har en
resvaneundersökning gjorts. Av den undersökningen framgår följande färdmedelsfördelning
till den nuvarande simhallen Linköping.
TABELL 4: VISAR FÄRDMEDELSFÖRDELNING TILL SIMHALL. KÄLLA: UTREDNING OM ETT BAD- OCH UPPLEVELSECENTER I LINKÖPING,
2011-05-12

Gående
Cykel
Kollektivtrafik
Färdtjänst
Taxi
Bil

Tisdag 21 april 2009
19 %
29 %
9%
0%
3%
40 %

Onsdag 21 april 2010
14 %
14 %
14 %
0%
5%
53 %

Lördag 10 april 2010
14 %
?%
?%
0%
0%
69 %

Tabellen visar en stor skillnad i färdmedelsval mellan veckodagarna och lördag. En skillnad
som troligen beror av olika kundgruppers olika färdmedelsval.
Andelen bilburna gäster till simhallen är betydligt högre än under helg än under vardag.

2.6.

Resor mellan bostad och arbete

Vart tredje år genomför miljöförvaltningen en enkätundersökning om miljö och miljövanor i
Stockholm. Syftet med undersökningen är att följa hur Stockholmarnas attityder, kunskaper
och vanor med betydelse för miljön ser ut och förändras över tiden.
Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2013 och besvarades av drygt 2500
stockholmare. Enkätfrågan angående resvanor löd: Hur reste du huvudsakligen mellan
bostaden och arbetet under februari respektive september?

DIAGRAM 1 VISAR HUDSAKLIGT FÄRDSÄTT MELLAN BOSTAD OCH ARBETE/SKOLA. KÄLLA: MILJÖFÖRVALTNINGEN STOCKHOLM
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Av de svarande är det 20 procent under vintern och 15 procent under hösten som väljer bil
när de ska till jobbet. Bilresor är vanligare bland boende i ytterstadsdelar. Andelen som
väljer bil som transportsätt är högre bland boende i småhus, i hushåll med barn och i hushåll
med högre inkomst.
Kollektivtrafiken är det enskilt viktigaste transportmedlet för arbetsresor i
Stockholmsområdet. Gående tillsammans med cykel är större än bil som transportmedel.

2.7.

Anledning till bilinnehav i Stockholm

Bilinnehavet är högre i ytterstaden än i innerstaden. Lägst är bilinnehavet på Södermalm.
Skälet till att ha bil är främst att man använder den till fritidsresor och inköpsresor.

DIAGRAM 2 VISAR DE FRÄMSTA ANLEDNINGARNA TILL ATT HUSHÅLLET HAR BIL. KÄLLA: MILJÖFÖRVALTNINGEN STOCKHOLM

Vid fritidsresor används bilen i högre grad än vid arbetsresor.
Bilen används i första hand för fritidsändamål, besök i en simhall kan räknas till detta.
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2.8.

Årstidsvariationer för cykelresor

Inom Västsvenska paketet genomfördes en resvaneundersökning 2011. Man utgick från den
nationella resvaneundersökningen RVU 2011 som kompletterades med ett underlag om
cirka 21 000 intervjuer med personer boende i Göteborgsregionen.

DIAGRAM 3 FLER CYKLAR UNDER SOMMAREN. KÄLLA: VÄSTSVENSKA PAKETET.

Som framgår av undersökningarna ovan sker den största överflyttningen från kollektivtrafik
till cykel under sommarmånaderna. Enligt Stockholms stads miljöbarometer minskar andelen
bil som färdmedel något under sommaren medan det i Västsvenska paketets undersökning
var ungefär lika stor andel bilresor under sommaren som under vintern.
I Göteborg sker en omfördelning mellan trafikslagen mellan sommar och vinter.
Omfördelningen är främst mellan kollektivtrafik och gående/cykel, biltrafikandel är tämligen
opåverkad av årstidsvariationen.
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2.9. Dimensionerande färdmedelsfördelning till nya
simhallen
En uppskattning av de dimensionerande trafikmängderna för simhallen kan göras med hjälp
av den nationella resvaneundersökning som genomförts av Trafikanalys, samt
befolkningsfördelningen i Täby kommun. Genom att kombinera den nationella
färdmedelsfördelningen med avståndet och mängden boende i kommunens delområden kan
förväntade trafikmängder från respektive område beräknas.
TABELL 5 VISAR DIMENSIONERANDE FÄRDMEDELSFÖRDELNINGEN FÖR BESÖKARE TILL TÄBY SIMHALL

0-0,4
km

0,5-0,9
km

1-1,4
km

1,5–1,9
km

2-2,9
km

3-3,9
km

4-4,9
km

5-5,9
km

6-7,9
km

fördelning

Gående

0

6

41

9

38

38

11

1

8

22 %

Cykel

0

1

18

4

25

30

7

0

5

13 %

Kollektivt

0

0

2

1

8

21

9

1

12

8%

Personbil, förare

0

2

31

7

65

101

35

3

43

41 %

Personbil,
passagerare
Annat färdsätt

0

1

11

3

23

36

11

1

13

14 %

0

0

1

0

2

5

2

0

2

2%

Den färdmedelsfördelning som anges i riks-RVU i det föregående i kombination med Täbys
nuvarande befolkningsfördelning används för att beräkna troligt utfall i lokal
färdmedelsfördelning.
Tabellen nedan visar förväntad färdmedelsfördelning på en lördag. Färdmedelsfördelningen
förändras, i jämförelse med en vardag, så att fler besökare väljer att ta bilen till simhallen.
Färdmedelsfördelningen till Linköpings simhall ger stöd för detta antagande.
Färdsätt som saknade en procentsats har extrapolerats utifrån tidigare fördelning, detta
gäller cykel, kollektivt samt annat färdsätt. För Linköpings simhall är bilförare och
bilpassagerare inte separerade i färdmedelsfördelningen.
TABELL 6 VISAR DIMENSIONERANDE FÄRDMEDELSFÖRDELNINGEN FÖR BESÖKARE TILL TÄBY SIMHALL EN LÖRDAG

% fördelning

Gående

14 %

Cykel

10 %

Kollektivt

6%

Personbil, förare

51 %

Personbil, passagerare

18 %

Annat färdsätt

1%

För helgdagar räknas talen om med hänsyn till en större förväntat andel av bilburna gäster
till simhallen, enligt data från Linköping, redovisad i det föregående.
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2.10. Trafiknät i anslutning till den nya simhallen
Kartorna nedan visar planerat trafiknät i anslutning till den nya simhallen enligt
programförslaget för Täby park. Identifierade styrkor och svagheter med planerat trafiknät
presenteras nedan.

KARTA 4 VISAR HUR KOLLEKTIVTRAFIKNÄTET PLANERAS FÖR TÄBY
PARK OCH DET OMRÅDE SOM OMGER DET. DEN GULA STJÄRNAN
INDIKERAR DET NYA HÅLLPLATSLÄGE SOM UTREDS.

KARTA 5 VISAR DET GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT SOM PLANERAS FÖR
TÄBY PARK OCH DESS KOPPLING TILL OMKRINGLIGGANDE
CYKELPENDLINGSSTRÅK.

KARTA 6 VISAR HUR NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR I ANSLUTNING TILL DEN NYA SIMHALLEN PLANERAS OCH HUR DET ANSLUTER TILL
BEFINTLIGT GÅNG- OCH CYKELNÄT. OBSERVERA ATT KOPPLINGEN TILL/FRÅN ROSPIGGEN UNDER ELLER ÖVER STORA MARKNADSVÄGEN
ÄR EN NY LÄNK.
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TABELL 7 VISAR EN ANALYS AV DEN TILLGÄNGLIGHET TRANSPORTSYSTEMET GER DEN NYA SIMHALLEN

STYRKOR
 Närhet till Roslagsbanan
genom stationen
Galoppfältet, därför viktigt
att gångvägar mellan
station och simhallhus
utformas medvetet.
 Rospiggen passeras av ett
regionalt cykelstråk.
 Cykelväg norr om
Roslagsbanan ansluter till
den nya simhallen österoch västerifrån.
 Den planerade
busshållplatsen vid Stora
Marknadsvägen ligger bra
till, viktigt att beakta att
gångvägen från den
utformas så att den
uppmuntrar till
kollektivtrafikresande.
 Tillgängligheten med bil är
god i och med att simhallen
omges av trafikleder (även
en svaghet för andra
färdmedel).

SVAGHETER
 Nord-västliga och nord-östliga kopplingarna från
simhallen kan förbättras, idag utgör bilvägarna stora
barriärer för gående och cyklister. Om parkering i
omkringliggande områden ska användas vid
evenemang är det viktigt att säkra god
orienterbarhet.
 Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen är stora
barriärer för gående och cyklister.
 I allmänhet svag koppling mellan Täby park och
simhallen. Cykel- och bilnätet i Täby park ansluter
inte till den nya simhallen. Besökare från området
tvingas gå/cykla en omväg förbi stationen
Galoppfältet eller via Bergtorpsvägen.
 Enligt programförslaget för Täby park ska det
anordnas ett regionalt cykelstråk på den södra sidan
om Roslagsbanan. Det ansluter inte på ett tydligt
sätt till Rospiggen.
 I dagsläget ingen busshållplats i anslutning till
Rospiggen.
 Tillgängligheten med bil är god under huvuddelen av
dygnet, vilket gör att övriga trafikslag måste
prioriteras om de ska bli konkurrenskraftiga. Under
en del av högtrafiktiden begränsas framkomligheten
på Stora Marknadsvägen. En ökad belastning på
Stora Marknadsvägen kommer att reducera
framkomligheten på den ytterligare.

Väl balanserade trafiknät är viktiga för att medverka till en önskad färdmedelsfördelning.
gång-, cykel- och kollektivtrafik kan ges en bättre konkurrenssituation om dessa nät
prioriteras tydligare.
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2.11. Framkomlighetsproblem på Stora Marknadsvägen
En utredning har genomförts för att belysa hur trafikalstringen från simhallen och
infartsparkeringen påverkar framkomligheten på kringliggande vägnät. Utredningen utgår
från en framtida trafikprognos då Täby park förutsätts vara fullt utbyggt år 2030.
Prognoserna visar på betydande framkomlighetsproblem på främst Stora Marknadsvägen
och även på Bergtorpsvägen. Trafikmängderna i prognosen är betydligt högre än dagens
nivåer.
Utredningen rekommenderar att trafikalstringen från området Rospiggen till Stora
Marknadsvägen begränsas med hänsyn till framkomligheten på Stora Marknadsvägen och
cirkulationen vid Bergtorpsvägen och att det är av vikt att undersöka möjligheterna till
samnyttjande av andra tillgängliga parkeringsplatser i området. Det är också angeläget att
tidigt utreda annan lämplig placering av infartsparkeringarna för det långsiktiga perspektivet
då de kollektivtrafiknära områdena i Täby park är bebyggda.

2.12. Befintlig parkering nära den nya simhallen
För att få en helhetssyn på parkeringsefterfrågan har en parkeringsinventering genomförts
under maj 2015. Parkeringsplatser inom 500 meter från det tänkta läget för Täbys nya
simhall har inventerats, se figur och tabell nedan.

KARTA 7 VISAR PARKERING INOM 500 METER FRÅN TÄBYS NYA SIMHALL. ZON 24 – 28 KOMMER ATT FÖRSVINNA VID UTBYGGNAD AV
SIMHALL OCH TÄBY PARK. PARKERINGSPLATSERNA KOMMER ATT ERSÄTTAS AV NY BESÖKSPARKERING I VARIERANDE GRAD. ZON 10
FINNS VID ETT HOTELL, DÄR KAN DET UPPKOMMA DISKUSSIONER OM BESÖKARE FRÅN EXEMPELVIS SIMHALLEN GÖR ATT
BELÄGGNINGEN DÄR ÖKAR.
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Täby simhall

Totalt antal
parkeringsplatser

Allmänt
tillgängliga
platser

Reserverade
platser

Reserverad
yta

Zon 1
Zon 2

396
76

47
15

349
60

Zon 3

72

4

Zon 4

88

14

73

Zon 5

111

14

97

Zon 6

70

10

60

Zon 7

116

16

100

Zon 8

41

41

Zon 10

125

125

Zon 11

40

40

66

Handikapp

1
2
1

Zon 9

Zon 12
Zon 13

12

12

Zon 14

40

4

36

Zon 15

66

2

64

Zon 16

41

35

6

Zon 17

25

21

4

Zon 18

6

6

Zon 19

24

2

Zon 20

27

Zon 21

72

72

Zon 22

50

20

30

Zon 23

64

27

35

2

Zon 24

39

8

30

1

Zon 25

367

200

Zon 26

540

Zon 27

82

82

10

9

Zon 28

1

(65 )

(65 )

Totalt antal
parkeringsplatser

2655

594

788

1109

16

22
27

167
540

1

TABELL 8 PARKERINGSINVENTERINGEN VISAR ATT DET FINNS CIRKA 2 655 PARKERINGSPLATSER INOM 500 METERS AVSTÅND FRÅN DEN
NYA SIMHALLEN. AV DESSA ÄR 1 339 ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA, 1 300 RESERVERADE OCH 16 HANDIKAPPLATSER. REGLERING SAKNAS
SOM REGEL PÅ DE ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PARKERINGSPLATYSERNA. I ZON 1 FINNS 12 PLATSER MED AVGIFT, I ZON 2 FINNS 15
PLATSER REGLERADE MED MAX 15 MIN, I ZON 5 FINNS 6 PLATSER MED MAX 2 TIMMAR. OM SIMHALLENS GÄSTER VÄLJER ATT PARKERA
I OMRÅDET KOMMER DE ATT VÄLJA PLATSER SOM PASSAR DERAS UPPSTÄLLNINGSTID, KORTATRE ÄRENDEN HÄNVISAS DÅ TILL DE
REGLERADE PLATSERNA.

1

Kommer förvinna i samband med utbyggnaden av simhallen.
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TABELL 9 VISAR ATT DET VID INVENTERINGEN TISDAG DEN 9 JUNI KL. 17:30 - 19:20 FANNS 227 LEDIGA ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA
PARKERINGSPLATSER INOM 500 METER FRÅN SIMHALLEN, EXKL. OMRÅDE 25-28 SAMT TÄBY CENTRUM.

Zon

Allmänt tillgängliga
platser

Parkerade
bilar

Lediga
platser

Beläggningsgrad

1 - 24

367

129

227

36 %

Utbudet på parkering inom Täby simhalls närområde är god. Tabellen ovan visar att utbudet
är större än efterfrågan, 227 bilparkeringsplatser var lediga, utöver de platser som ligger i
zon 24 – 28.
När Täby park byggs ut kommer även där att finnas besöksparkering som är möjlig att
samnyttja med simhallens efterfrågan av bilparkering. All parkering på enskilt område kan
regleras. En del kommer att tids- eller avgiftregleras. En del kan komma att reserveras.
Gemensamt gäller dock att den finns en efterfrågan på allmänt tillgänglig parkering.
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3. Täbys stadsplaneringsmål med avseende på
bilparkeringen vid simhallen
I utredningen har flera alternativ ställts mot de målsättningar som återfinns i Täbys
strategiska dokument. Nedan anges det vad kommunen i sina strategiska dokument anger
inom de områden som parkeringsalternativen har värderats och konsekvensbeskrivits mot.
Simhallens attraktion med bil.
Stadens karaktär: Stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö, Väl avvägd parkering i
stadsmiljö, Ersätt markparkering med gemensamma anläggningar, Bygg tryggt, säkert och
attraktivt, (Parkeringsstrategi 1). Täby vill bygga stad, inte parkeringsplats. Därför är det
naturligt att se hur platser i närområdet kan utnyttjas.
Färdmedelsfördelning: Planering av nybyggnad ska ske med god kollektivtrafikförsörjning
och energiförsörjning med låg klimatpåverkan.(miljömål 1). Främja hållbara transportmedel,
Möjliggör resande med flera färdsätt, Medverka till minskat bilberoendet genom medveten
lokalisering, Jämställ gångavstånd för hållplats och parkering, (Parkeringsstrategi 3)
Tillgänglighet: Planera och samverka för god tillgänglighet, Samordna kommunala och
enskilda aktörer och förtydliga ansvarsfördelningen, (Parkeringsstrategi 4). Parkering,
parkeringstalen är flexibla i den mening att de kan reduceras om en grön resplan där
alternativa lösningar för resor och transporter tas fram och genomförs. Markparkering ska
undvikas. Samnyttjande av parkering mellan olika funktioner ska ske. Det är viktigt att inte
belasta Stora Marknadsvägen för mycket.
Trygghet: medborgarna ska känna sig trygga och trivas i sin närmiljö.
Trafiksäkerhet: trafiken ska vara säker i närmiljön.
Miljöpåverkan: Den bebyggda miljön i Täby ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö.
Naturvärden och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Planeringen ska bygga på en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. (miljömål 4)
Markanvändning: Effektivt utnyttjande av marken i kommunens centrala delar, Verka för
ökat samnyttjande, Möjligheter till flexibla parkeringslösningar, Reglera parkering på
attraktiv mark med avgift och tid, (Parkeringsstrategi 2)
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4. Fyrstegsprincipen för tillgänglighet till
simhallen
Cykel- och bilparkering ska fogas in i ett sammanhang för att ha en sammanhållen tanke om
hur tillgänglighet ska lösas. Fyrstegsprincipen ger stöd för att arbeta med alla trafikslag,
stadsbyggande och påverkansåtgärder. I nedanstående sammanställning har de fyra stegen
diskuterats med avseende på tillgängligheten till simhallen. Ur denna diskussion hämtas
underlag för de förslag som presenteras senare.

4.1.

Tänk om

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka
efterfrågan av transporter och resor samt val av transportsätt.






Transporter – En förtätad yta i Täby ger ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser,
handel och fritidssysslor. Fler målpunkter kan nås inom ett kortare avstånd.
Färdmedelsfördelning – En förtätning av Täby och mer attraktiva gång- och cykelnät
ökar förutsättningarna att gå och cykla eftersom det ger fler målpunkter inom gångoch cykelavstånd. Ett robust trafiknät ger förutsättningar för en förändrad
färdmedelsfördelning.
Bilinnehav – Genom förtätningen kommer kostnaden för bilparkering att öka
eftersom dessa läggs i konstruktion. Bilinnehavet kan komma att förändras i Täby.
Parkering – Reglering av parkering så att samnyttjande blir regel påverkar efterfrågan
av parkeringsplatser. Intill simhallen är detta inte effektivt men en bit från simhallen
är det fullt möjligt.

4.2.

Optimera

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande
av den befintliga infrastrukturen.




Färdmedelsfördelning – Ett robust trafiknät kan regleras så att attraktionen mellan
trafikslagen påverkas. En öppen lätt tillgänglig struktur för gång- och cykeltrafik ger
det en fördel. En hierarkisk reglering av trafiknäten och dess hastigheter påverkar
valet av färdmedel. Biltrafiken kan styras mot de delar av trafiknätet som är lämpliga
för större och snabbare trafik.
Bilparkering – Mer effektivt nyttjande genom:
o Anpassning av reglering så att prioriterad tillgänglighet lyfts fram.
o Reserverade parkeringsplatser bör inte finnas.
o Allmänt tillgängliga platser kan få vägvisning så att de går lätt att hitta.
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4.3.

Bygg om

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.



Färdmedelsfördelning – Ombyggnation så att gång- och cykelnät blir mer attraktiva,
så att dess konkurrensfördelar tydliggörs. Detta ska göras tidigt för att få full effekt.
Cykelparkering – Cykelparkering tillgängligggörs i attraktiva lägen, görs så attraktiv
att fler cyklister gärna ställer sin cykel just där.

4.4.

Bygg nytt

Det fjärde steget genomförs om efterfrågan inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.




Färdmedelsfördelning - Bygg ut de saknade länkarna i gång- och cykeltrafiknäten så
att ett stabilt och gent rutnät görs tillgängligt. Reglera biltrafiknätet så att
konkurrenssituationen mellan trafikslagen förskjuts i önskad riktning.
Cykelparkering – Ta höjd för det antal cykelparkeringsplatser som simhallen ser
efterfrågan av inom en lång framtid.
Bilparkering – Utbyggnad som tar hänsyn till:
o Ta höjd för det antal bilparkeringsplatser som simhallen ser efterfrågan av
inom en lång framtid. Att ta höjd för volym innebär att ett utrymme för
handlingsfrihet skapas. Planberedskapen kan efterhand omförhandlas då
förutsättningarna förändras.
o Bygg ut bilparkeringen i etapper. Stäm av utbyggnadsordning och parkering
varje kalenderår.
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5. Dimensionering av parkering och trafikalstring
5.1.

Dimensionerande antal besökare

Dagens simhall, Tibblebadet, har ett totalt besöksantal på 210 000 besökare/år och en
dimensionerande besökssituation på vardag respektive söndag med beräknat 210/516
samtidigt närvarande besökare.
Den nya simhallen beräknas få 350 000 besökare inom några år efter öppnandet. Om
besöksvanorna i den nya simhallen är likadana som i den gamla simhallen kan en
dimensionerande besökssituation beräknas till:


Måndag – fredag

350 000/210 000*210 besökare en vardag = 350 samtidiga besökare till simhallen.


Lördag – söndag

350 000/210 000*516 besökare lördag-söndag = 860 samtidiga besökare till simhallen.
Dimensionerande besökssituation anges till helg av Täby kommun, men vardag ska också tas
med i redovisningen.

5.2.

Dimensionerande färdmedelsfördelning

Nedan anges den färdmedelsfördelning som går att vänta för vardag respektive helgdag.


Måndag – fredag

Färdmedelsfördelningen för måndag - fredag är beräknat med stöd av de tal som redovisats i
nulägesbeskrivningen.
TABELL 10 VISAR DIMENSIONERANDE FÄRDMEDELSFÖRDELNINGEN FÖR BESÖKARE TILL TÄBY SIMHALL EN VARDAG

Trafikantkategori

% fördelning

Gående

22 %

Cykel

13 %

Kollektivt

8%

Personbil, förare

41 %

Personbil, passagerare

14 %

Annat färdsätt

2%
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Lördag – söndag

Färdmedelsfördelningen för söndag är beräknat med stöd av de tal som redovisats i
nulägesbeskrivningen.
TABELL 11 VISAR DIMENSIONERANDE FÄRDMEDELSFÖRDELNINGEN FÖR BESÖKARE TILL TÄBY SIMHALL EN SÖNDAG

Trafikantkategori

% fördelning

Gående

14 %

Cykel

10 %

Kollektivt

6%

Personbil, förare

51 %

Personbil, passagerare

18 %

Annat färdsätt

5.3.

1%

Dimensionerande parkeringssituation

Antal besökare och deras vistelsetid ger ett dimensionerande antal samtidiga besökare.
Dessa besökare har en färdmedelsfördelning som ger följande efterfrågan på parkering på
vardag, helgdag och vid evenemang:


Måndag – fredag

TABELL 12 VISAR BERÄKNAT ANTAL PARKERADE CYKLAR RESP. BILAR VID DIMENSIONERANDE BELASTNING UNDER EN VARDAG.

Trafikantkategori

% fördelning

Gående
Cykel
Kollektivt
Personbil, förare
Personbil, passagerare
Annat färdsätt
 Lördag – söndag

22 %
13 %
8%
41 %
14 %
2%

Efterfrågad parkering
46
144

TABELL 13 VISAR BERÄKNAT ANTAL PARKERADE CYKLAR RESP. BILAR VID DIMENSIONERANDE BELASTNING UNDER EN LÖRDAG ELLER
SÖNDAG

Trafikantkategori

% fördelning

Gående
Cykel
Kollektivt
Personbil, förare
Personbil, passagerare
Annat färdsätt

14 %
10 %
6%
51 %
18 %
1%

Efterfrågad parkering
82
439

Viktigt att betona är att den uppskattade efterfrågan på parkering i tabellerna ovan inte tar
hänsyn till eventuell reglering i form av tid eller kostnad.
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Evenemang

För evenemang är den dimensionerande parkeringssituationen beroende av evenemangets
upptagningsområde, ålder på deltagare samt grad av organiserad samåkning i buss,
variationen är stor. Simhallens totala kapacitet kommer troligen att utnyttjas under några av
dessa evenemang.

5.4.

Dimensionerande trafikalstring

Trafikalstringen påverkas av flera faktorer. I de föregående kapitlen har hela
transportsystemet belysts och det har påvisats hur gång, cykel och kollektivtrafik
tillsammans med bil kan ge god tillgänglighet till Täby simhall.
I detta avsnitt beskrivs den biltrafikalstring som uppstår till följd av att besökare till simhallen
kommer dit med bil. Det första stycket visar den biltrafikalstring som uppkommer vid
infarten till den nya simhallen om utbudet är större än efterfrågan på parkering intill
simhallen. Det andra stycket redovisar alstringen då utbudet av parkering är mindre än
efterfrågan.

5.4.1.
Parkeringsutbudet intill simhallen är större än
efterfrågan på parkering
En del av de som besöker simhallen kommer att ta bilen dit.
Väntad biltrafikalstring har räknats ut på följande sätt:






Antal besökare vid de olika klockslagen utgår från besökstal till Tibblebadet, se tabell
2, som har räknats upp från 210 000 besökare till de 350 000 besökare som väntas till
den nya simhallen. Det ger ett totalt besöksantal på drygt 1 200 personer på vardag
och drygt 1 500 personer på en söndag.
Antal bilar utgår från besöksantal och färdmedelsfördelning på vardag och helgdag,
se tabell 10 och 11. Av det totala antalet besökare väntas 41 % vara bilförare på
vardag och 51 % på helgdag. Antalet fordon som besöker simhallen är enligt det
antagandet drygt 500 på vardagar och knappt 800 på en söndag.
Antalet fordonsrörelser per timme (biltrafikalstringen) är summan av de bilar som
kommer till simhallen och de bilar som lämnar simhallen. Detta bygger på att
besökare till simhallen stannar där i två timmar på vardagar och tre timmar på
helgdagar.

I nedanstående diagram och tabell visas den biltrafikalstring som väntas vid simhallen på
vardag och helgdag i form av antal fordon.
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Trafikalstring till följd av anländande och lämnande fordon
500
450
400
350
300

Trafikalstring måndag
Trafikalstring söndag
Efterfrågan P måndag
Efterfrågan P söndag

250
200
150
100
50
0

DIAGRAM 4 TRAFIKALSTRING UNDER EN VARDAG RESPEKTIVE HELGDAG, UPPRÄKNAT TILL BESÖKSIFFROR SOM MOTSVARAR 350 000
BESÖKARE UNDER ETT HELÅR. LINJERNA I DIAGRAMMET VISAR DEN TOTALA EFTERFRÅGAN PÅ PARKERING OM UTBUDET INTE
BEGRÄNSAS.
TABELL 14 ANLÄNDANDE, LÄMNANDE FORDON SAMT TOTAL TRAFIKALSTRING EN MÅNDAG RESPEKTIVE SÖNDAG

Tid
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

Måndag 10 mars
Anländande Lämnande
Total trafikbilar
bilar
alstring
25
25
57
57
27
25
53
24
57
81
23
27
51
29
24
53
41
23
64
72
29
101
71
41
112
38
72
110
44
71
115
35
38
72
14
44
58
8
57
65
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Anländande
bilar
37
44
40
39
52
58
56
119
163
156
11
5
3
0

Söndag 23 mars
Lämnande
Total trafikbilar
alstring
0
37
0
44
0
40
37
76
44
96
40
98
39
95
52
171
58
221
56
213
119
130
163
168
156
160
20
20
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5.4.2.
Parkeringsutbudet intill simhallen är mindre än
efterfrågan på parkering
Om utbudet av parkering intill Täby simhall är mindre än efterfrågan kommer detta att
påverka trafikströmmen vid tillfarten.
Reduktionen på trafikalstringen vid tillfarten påverkas av hur alternativen ser ut och hur väl
de som besöker simhallen känner till förhållandena. För att kunna skapa en bild av hur
trafikalstringen påverkas av olika parkeringsutbud har vissa förenklingar gjorts. Utöver det
som antagits för beräkningen i avsnitt 5.4.1 gäller här även:






I utredningen föreslås det att beläggningen på parkeringen visas med dynamiska
parkeringsinformationsskyltar i direkt anslutning till Täby simhall och att alternativa
parkeringar visas med statiska skyltar. När parkeringen är full kommer således
majoriteten av besökarna välja andra parkeringsplatser.
25 % av de som inte får plats intill Täby simhall kommer ändå att köra fram till
simhallen för att släppa av sina passagerare och/eller för att kontrollera att det inte
finns någon ledig plats. 25 % är ett tal som förutsätter platsdetektering så att
besökare till simhallen verkligen litar på de dynamiska skyltarna.
Alla som söker en parkering kommer att hitta en ledig parkering inom närområdet
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Trafikalstring en vardag

Trafikalstring måndag vid 0, 50 och 150 P-platser
140
120
100
80

0 P-platser
50 P-platser

60

150 P-platser
40
20
0

DIAGRAM 5 TRAFIKALSTRING EN MÅNDAG VID 0, 50 OCH 150 PARKERINGSPLATSER I ANSLUTNING TILL SIMHALLEN
TABELL 15 TRAFIKALSTRING EN MÅNDAG VID 0, 50 OCH 150 PARKERINGSPLATSER I ANSLUTNING TILL SIMHALLEN

Trafikalstring vid 350 000 besökare en måndag
Dämpad trafikalstring
Odämpad trafikalstring (motsvarande
150 platser eller mer)
0 P-platser
50 P-platser
Tid
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

IN
25
57
27
24
23
29
41
72
71
38
44
35
14
8

UT
0
0
25
57
27
24
23
29
41
72
71
38
44
57

IN
6
14
7
6
6
7
10
18
18
9
11
9
4
2

UT
6
14
7
6
6
7
10
18
18
9
11
9
4
2

IN
25
57
27
24
23
29
41
72
71
38
44
35
14
8

UT
0
0
25
57
27
24
23
29
41
72
71
38
44
57

Givet de antaganden som gjorts ligger parkeringsefterfrågan på en måndag runt 150 platser
som mest vilket gör att det utbudet (liksom större utbud) är att betrakta som att utbudet på
parkering är fritt. I fallet då det finns noll platser i anslutning till badet uppkommer alstringen
av att 25 % av besökarna väljer att åka in för att lämna eller hämta vid simhallen.
Vid ett utbud på 50 parkeringsplatser kommer efterfrågan överstiga utbudet. Den alstring
som redovisas i diagrammet bygger på att nytillkomna bilar kommer välja de platser som
finns tillgängliga vid varje tidpunkt. När de är fyllda kommer 25 % av återstående besökare
åka in på tomten för att lämna eller hämta vid simhallen.
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Trafikalstring en lördag eller söndag

Trafikalstring söndag vid 0, 150, 200 och 500 P-platser
250

200

150

0 P-platser
150 P-platser

100

200 P-platser
500 P-platser

50

0

DIAGRAM 6 TRAFIKALSTRING EN SÖNDAG VID 0, 150, 200 OCH 500 PARKERINGSPLATSER I ANSLUTNING TILL SIMHALLEN
TABELL 16 TRAFIKALSTRING EN SÖNDAG VID 0, 150, 200 PARKERINGSPLATSER I ANSLUTNING TILL SIMHALLEN

Trafikalstring vid 350 000 besökare en söndag

Tid
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22

Odämpad trafikalstring (motsvarande
450 platser eller mer)
IN
UT
37
0
44
0
40
0
39
37
52
44
58
40
56
39
119
52
163
58
156
56
11
119
5
163
3
156
0
20

0 P-platser
IN
UT
9
9
11
11
10
10
10
10
13
13
14
14
14
14
30
30
41
41
39
39
3
3
1
1
1
1
0
0

Dämpad trafikalstring
150 P-platser
IN
UT
37
0
44
0
40
0
39
37
52
44
58
40
14
53
59
72
80
86
69
29
11
39
5
52
3
40
0
20

200 P-platser
IN
UT
37
0
44
0
40
0
39
37
52
44
58
40
56
39
55
73
80
86
82
81
11
34
5
52
3
58
0
20

Givet de antaganden som gjorts ligger parkeringsefterfrågan på en söndag runt 450 platser
vilket gör att det utbudet (liksom större utbud) är att betrakta som att utbudet på parkering
är fritt. I fallet då det finns noll platser i anslutning till badet uppkommer alstringen av att
25 % av besökarna väljer att åka in för att lämna eller hämta vid simhallen.
Vid ett utbud på 150 och 200 parkeringsplatser kommer efterfrågan överstiga utbudet vid
vissa tidpunkter. Den alstring som redovisas i diagrammet bygger på att nytillkomna bilar
kommer välja de platser som finns tillgängliga vid varje tidpunkt. När de är fyllda kommer
25 % av återstående besökare åka in på tomten för att lämna eller hämta vid simhallen.
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5.4.3.

Trafikalstring infartsparkering

Infartsparkeringen vid simbadet är avsedd att samnyttjas mellan de som åker vidare med
kollektivtrafiken och besökare till simbadet.
Under förmiddagen på vardagar och under helgdagar är konkurrensen mellan dessa
kundgrupper liten. Under eftermiddagen på vardagar är konkurrensen stor och en reglering
behövs som styr hur platserna används.
I räkneexemplet ovan för trafikalstring och besökare till simhallen har ingen hänsyn tagits till
infartsparkeringen. I detta räkneexempel som illustrerar trafikalstring till infartsparkeringen
tas heller ingen hänsyn till simhallens parkering.
Efterfrågan på infartsparkering varierar stort under dygnet med en kraftig topp på morgonen
klockan 07–08. Detta förklaras av att en stor del av kollektivtrafikresorna utgörs av resor till
arbete och skola. Hela 15 procent av resandet under dygnet sker under denna enda timme.
Tendensen idag är att topparna börjar utjämnas. Det beror bl. a. på mer differentierade och
flexibla arbetstider.
En mycket stor andel av resorna är ofta riktade till och från Stockholms innerstad. Cirka 70
procent av resorna har start eller mål i Stockholms innerstad.

DIAGRAM 7 VISAR HUR ANTAL PÅSTIGANDE I KOLLEKTIVTRAFIKEN NORMALT ÄR FÖRDELAT ÖVER ETT VARDAGSDYGN. KÄLLA: TRAST

Infartsparkeringen vid simhallen saknar ingångsdata varför några antaganden behövs för att
kunna räkna fram en trafikalstring. Ett antagande som görs är att riktningsfördelningen är
starkt inriktad mot att åka från Täby på morgonen och att komma tillbaka under
eftermiddagen. 200 parkeringsplatser för infartsparkering är dimensionerande. Två exempel
på belastningsfall används. Ett där parkeringen fylls till kl. 8 och ett fall där parkeringen fylls
till kl. 13.
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DIAGRAM 8 VISAR BELÄGGNING PÅ PARKERINGSPLATS OCH TRAFIKALSTRING.

Andel påstigande/avstigande %

kl. 22-23

kl. 21-22

kl. 20-21

kl. 19-20

kl. 18-19

kl. 17-18

kl. 16-17

kl. 15-16

kl. 14-15

kl. 13-14

kl. 12-13

kl. 11-12

kl. 10-11

kl. 9-10

kl. 8-9

kl. 7-8

kl. 6-7

kl. 5-6

TABELL 17 VISAR DE NUMERISKA VÄRDEN SOM DIAGRAM MET OVAN GRUNDAR SIG PÅ.

1% 4% 15% 7% 5% 5% 5% 6% 6% 10% 9% 10% 6% 4% 2% 2% 2% 1%

Trafikalstring då infartsparkeringen
blir fullbelagd kl. 13
4 16 60 28 20 20 20 32 -16 -40 -36 -40 -24 -16 -8 -8 -8 -4
Upptagna P-platser på
infartsparkeringen då
infartsparkeringen blir fullbelagd
kl. 13
4 20 80 108 128 148 168 200 184 144 108 68 44 28 20 12 4 0
Lediga P-platser på
infartsparkeringen då
infartsparkeringen blir fullbelagd
kl. 13
196 180 120 92 72 52 32 0 16 56 92 132 156 172 180 188 196 200
Trafikalstring då infartsparkeringen
blir fullbelagd kl. 8
10 40 150
-16 -40 -36 -40 -24 -16 -8 -8 -8 -4
Upptagna P-platser på
infartsparkeringen då
infartsparkeringen blir fullbelagd
kl. 8
10 50 200 200 200 200 200 200 184 144 108 68 44 28 20 12 4 0
Lediga P-platser på
infartsparkeringen då
infartsparkeringen blir fullbelagd
kl. 8
190 150
0 0 0 0 0 0 16 56 92 132 156 172 180 188 196 200
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5.4.4.
Sammanställning av trafikalstring för simhall och
infartsparkering
Trafikalstring enligt föregående beräkningar sammanställs i tabellerna nedan. Maxtimman
infaller mellan kl 16-17 såväl under måndag såväl som för söndag.
TABELL 18 MÅNDAG TRAFIKALSTRING, TABELLEN VISAR DEN TRAFIKALSTRING SOM INFARTSPARKERINGEN OCH
SIMHALLSPARKERINGEN TILLSAMMANS ALSTRAR I INFART OCH UTFART TILL SIMHALLTOMTEN, SUMMAN AVSER AV BÄGGE
RIKTNINGARNA.

Måndag - Trafikalstring
Infartsparkering
200 platser
200 platser
200 platser
Simhallsparkering
0 p-platser
50 P-platser
150 P-platser
Tid
Totaltin ut Totaltin ut Totaltin ut
8-9
41 34
6 53 53
0 53 53
0
9-10
49 34 14 61 53
8 77 77
0
10-11
34 27
7 59 27 32 73 47 25
11-12
32 26
6 68 44 24 101 44 57
12-13
44 38
6 55 55
0 83 55 27
13-14
30
7 23 67 26 41 69 29 40
14-15
61 10 50 97 29 68 104 41 63
15-16
72 18 54 110 37 73 137 72 65
16-17
76 18 58 113 37 77 152 71 81
17-18
43
9 33 80 28 52 134 38 96
18-19
38 11 27 75 30 46 131 44 87
19-20
25
9 17 63 27 35 80 35 46
20-21
15
4 12 47 14 33 66 14 52
21-22
12
2 10 64
8 56 74
8 65
TABELL 19 SÖNDAG TRAFIKALSTRING, TABELLEN VISAR DEN TRAFIKALSTRING SOM INFARTSPARKERINGEN OCH SIMHALLSPARKERINGEN
TILLSAMMANS ALSTRAR I INFART OCH UTFART TILL SIMHALLTOMTEN, SUMMAN AVSER AV BÄGGE RIKTNINGARNA.

Söndag - Trafikalstring
Infartsparkering
200 platser
200 platser
200 platser
200 platser
200 platser
Simhallsparkering
0 p-platser
50 P-platser
150 P-platser 200 P-platser 500 P-platser
Tid
Totaltin ut Totaltin ut Totaltin ut Totaltin ut Totaltin ut
8-9
32 23
9 51 51
0 51 51
0 51 51
0 51 51
0
9-10
32 21 11 39 31
8 54 54
0 54 54
0 54 54
0
10-11
30 20 10 30 20 10 50 50
0 50 50
0 50 50
0
11-12
30 20 10 66 20 46 86 49 37 86 49 37 86 49 37
12-13
42 29 13 74 56 17 112 68 44 112 68 44 112 68 44
13-14
37 14 22 44 25 19 106 58 48 106 58 48 106 58 48
14-15
48 14 34 48 14 34 87 14 73 115 56 59 115 56 59
15-16
78 30 48 114 30 84 149 59 90 146 55 91 189 119 70
16-17
102 41 61 134 69 65 185 80 106 185 80 106 241 163 78
17-18
90 39 51 97 49 48 110 69 41 175 82 93 225 156 68
18-19
14
3 11 19 11
8 58 11 47 53 11 42 138 11 127
19-20
7
1
5 46
5 41 61
5 56 61
5 56 172
5 167
20-21
6
1
5 20
3 17 47
3 44 65
3 62 164
3 160
21-22
4
0
4 24
0 24 24
0 24 24
0 24 24
0 24
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5.5.

Alternativa dimensioner

Utgångspunkten för att forma alternativ är att använda de antal som beräknats i föregående
kapitel och att sammanfoga dem till alternativ som ger utrymme för den inriktning som Täby
har i sitt stadsbyggande. Alla alternativ behöver inte beskrivas och konsekvensbeskrivas
eftersom de tillsammans ger en bild av vilken skillnad i konsekvenser de olika alternativen
har. Alternativ som ungefär motsvarar varandra har därför plockats bort eftersom de inte
ger en ökad kunskap i konsekvensbeskrivningen. Gemensamt för alla alternativ att följande
är tillgodosett:






Cykelparkering av hög kvalitet
Bussangöring för några bussar som lämnar och hämtar
Handikapplatser för människor med funktionsnedsättning
Nyttoparkeringsplatser för hantverkare och servicepersonal, ej anställda
Angöringsplats för lastning-, lossning, av- och påstigning

I tabellen visas de olika kombinationerna av infartsparkering och bilparkering till simhallen
som finns. De röda alternativen har studerats mer ingående, i nästa stycke beskrivs urvalet.

Infartsparkering

0 platser
150 pl.
300 pl.

Bilparkering vid simhallen
0 platser
150 platser
Alt. 1 – 0 pl.
Alt. 2 – 150 pl.
Alt. 5 – 150 pl.
Alt. 6 – 300 pl.
Alt. 9 – 300 pl.
Alt. 10 – 450 pl.

300 platser
Alt. 3 – 300 pl.
Alt. 7 – 450 pl.
Alt. 11 – 600 pl.

450 platser
Alt. 4 - 450 pl.
Alt. 8 – 600 pl.
Alt. 12 – 750 pl.

TABELL 20 VISAR TOLV ALTERNATIVA KOMBINATIONER AV SIMHALLSPARKERING OCH INFARTSPARKERING.

5.6.

Urval av alternativa dimensioner

Följande alternativ har prövats för att belysa konsekvenserna:





Alt. 1 – inga nya parkeringsplatser för bil eftersom parkeringskapacitet redan finns i
närområdet.
Alt. 2 – tillgodoser efterfrågan på parkering vid vardagskvällar.
Alt. 3 – tillgodoser efterfrågan på parkering vid vardagskvällar och möjliggör 150
platser för infartsparkering.
Alt. 4 – tillgodoser efterfrågan på parkering vid vardagskvällar och möjliggör 300
platser för infartsparkering. Kräver P-hus i och med att det är fler platser än vad som
får plats på ytan.

37

Särskild utredning för bil- och cykelparkering vid Täby simhall

6. Konsekvensbeskrivning och värdering
6.1.

Konsekvensbeskrivning

I nedanstående matris beskrivs konsekvenserna av respektive alternativ med avseende på de
uppsatta målen.
Stadsplaneringsmålen

Simhallens attraktion
med bil

Alt 0 ingen
markparkering
Ger längre
gångavstånd till
alla bilburna
besökare

Stadens karaktär

Området kring
simhallen kan
gestaltas väl

Färdmedelsfördelning

Medverkar till ett
hållbart resande
Åtgärder krävs
för att knyta
samman platsen
med Täbys
infrastruktur för
gång-, cykel- och
kollektivtrafik
Medverkar till
ökad gång-,
cykel- och
kollektivtrafik
som ger dessa
trafikslag ökad
trygghet
Medverkar till
ökad gång-,
cykel- och
kollektivtrafik,
som kan öka
säkerhet för
dessa
trafikantgrupper
Medverkar till
ökad gång-,
cykel- och
kollektivtrafik,
ger en positiv
miljöpåverkan
Medverkar till
effektivare
markanvändning

Tillgänglighet

Trygghet

Trafiksäkerhet

Miljöpåverkan

Markanvändning

Alt 150 begränsad
markparkering
Ger god tillgänglighet
för vardagsbesökaren,
och längre
gångavstånd för
helgdag- och
evenemangsbesökare
Området kring
simhallen får ett
starkt inslag av
bilparkering

Alt. 300 omfattande
markparkering
Ger god tillgänglighet
för vardagsbesökaren,
flertalet av helgdagoch
evenemangsbesökare.

Alt. 450 Parkeringsgarage
erfordras
Ger god tillgänglighet
för vardagsbesökaren,
flertalet av helgdagoch
evenemangsbesökare.

Området kring
simhallen domineras
av bilparkering

Medverkar inte till ett
hållbart resande
Åtgärder krävs för att
knyta samman platsen
med Täbys
infrastruktur för gång, cykel- och
kollektivtrafik

Medverkar inte till ett
hållbart resande
Åtgärder krävs för att
knyta samman platsen
med Täbys
infrastruktur för gång-,
cykel- och
kollektivtrafik

Området kring
simhallen domineras
av bilparkering.
Parkeringshus behövs
troligen
Medverkar inte till ett
hållbart resande
Åtgärder krävs för att
knyta samman platsen
med Täbys
infrastruktur för gång-,
cykel- och
kollektivtrafik

Markparkering, väl
utformad, kan ge god
trygghet

Markparkering, väl
utformad, kan ge god
trygghet

Parkeringshus, väl
utformat, kan ge god
trygghet

Måttlig fokus på bil
kan ge utrymme för
ökad säkerhet för
gång-, cykel-och
kollektivtrafik

Större fokus på bil kan
begränsa utrymmet
för ökad säkerhet för
gång-, cykel- och
kollektivtrafik

Stort fokus på bil kan
begränsa utrymmet
för ökad säkerhet för
gång-, cykel- och
kollektivtrafik

Medverkar inte till
ökad gång-, cykel- och
kollektivtrafik

Medverkar inte till
ökad gång-, cykel- och
kollektivtrafik

Medverkar inte till
ökad gång-, cykel- och
kollektivtrafik

Medverkar inte till
effektivare
markanvändning

Medverkar inte till
effektivare
markanvändning

Medverkar inte till
effektivare
markanvändning
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6.2.

Värdering

Målbeskrivningen används för att värdera de fyra alternativen. Tre graderingar används.
Grön färg avser full måluppfyllelse, gul färg avser att konsekvenserna kan accepteras då
andra viktigare kvaliteter kan uppnås och röd kvalitet avser ett oacceptabelt förhållande.
Alla egenskaper väger inte lika tungt. Konsekvensbeskrivning och värdering ger stöd för
beslut om val av alternativ, men bör inte betraktas som ett oavvisligt eller entydigt svar.
Färgkodningen indikerar måluppfyllelse och kan användas för ett resonemang om antal
parkeringsplatser i förhållande till målsättningar. Kodningen är avsedd att ge en indikation så
att det går att föra en diskussion på samma grunder. Utifrån tabellen framstår det som att
färre bilparkeringsplatser är bättre än fler bilparkeringsplatser vilket är en följd av
kommunens strategiska inriktning för stadsutveckling.
Alt 0.

Alt 150.

Alt. 300.

Alt. 450.

Simhallens attraktion med bil

2

3

3

3

Stadens karaktär

3

2

1

1

Färdmedelsfördelning

3

2

1

1

Tillgänglighet

2

2

2

2

Trygghet

3

2

2

2

Trafiksäkerhet

3

2

2

2

Miljöpåverkan

3

2

2

2

Markanvändning

3

2

2

2

Stadsplaneringsmålen
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7. Utbyggnadsordning och tillgänglighet
Täby simhall kommer att byggas ut under en tid då Täby kommun samtidigt genomgår en
kraftig förändring. Utbyggnaden av Täby park på det gamla galoppfältet och förtätningen av
de centrala delarna av Täby pågår under många år. Därför är det viktigt att den
parkeringslösning som väljs kan säkerställa tillgängligheten till Täby simhall under
överskådlig tid och för olika ändamål.
Färdmedelsfördelning, besöksantal och besökstidstid varierar starkt mellan vardag, helgdag
och vid evenemang vilket leder till en stor variation även vad gäller efterfrågan på parkering.
Parkeringslösningen behöver utformas så att denna variation kan hanteras. Det som dock
kan skilja mellan olika tidpunkter (vardag, helgdag, evenemang) är i vilken grad de som väljer
att färdas med bil kan parkera i direkt anslutning till simhallen.
I de följande bilderna redovisas uppskattat utbud av parkering i simhallen närmaste
omgivningar under åren 2020 till år 2030 i femårsintervall. Bilderna visar inom vilket avstånd
vardagsbesökare respektive heldagsbesökare finner en ledig parkeringsplats. I samtliga fall
övergår parkeringsutbudet inom 300 meter den efterfrågan som uppskattats till vardag.
Inom 400 meter återfinns parkeringsplatser i enlighet med uppskattad efterfrågan på
helgdag.
De siffror som visas i figurerna utgår från den utveckling som planeras i simhallens närhet
fram till 2030. Det är enbart parkeringsutbudet i Täby park som förändras där
infartsparkeringen kommer tas bort vartefter området byggs ut och där besöksparkering i
området kommer tillkomma (0,1 bilparkeringsplatser per lägenhet har antagits).
Ytterligare exploatering är planerad i Täby centrum och Viggbyholm som ligger på ett
avstånd på mellan 500 meter och en kilometer från simhallen. Besöksparkering för de
områdena har inte inkluderats i figurerna nedan.
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Kommunens rådighet
Kommunen har inte rådighet över all mark och inte heller över all parkering. Samverkan och
samförståndslösningar är därför nödvändiga att få till stånd. Då Täby park byggs ut ställs
denna fråga i fokus eftersom markanvändningen för parkering kommer bli avsevärt högre
om samnyttjande av tillgänglig parkeringskapacitet inte tillämpas. För Täby park finns det
därför goda skäl för berörda parter för att utforma samnyttjandelösningar som möjliggör en
totalt sett effektiv och långsiktigt hållbar parkeringslösning.
Täby simhall ligger nära Täby park och en del av de parkeringslösningar som ryms inom Täby
park bör därför även kunna fylla en funktion för simhallen.
Parkeringsplan för centrala Täby
När Täby kommun förtätas kommer konkurrensen om mark att öka. För att säkerställa en
god tillgänglighet till Täby simhall och till övriga centrala funktioner i Täby bör en
parkeringsplan upprättas där en samlad information om utbud och efterfrågan lyfts fram.
Planen bör vara en så kallad ”rullande” plan som uppdateras årligen för att på så sätt ge ett
bra stöd för åtgärdsprogram för parkering.
Alternativ placering av simhallen
Flera alternativa placeringar av simhallen har diskuterats under åren. Det nuvarande
förslaget ser ut att ligga fast för ett genomförande. Om frågan av någon anledning kommer
upp till omprövning kan skillnaden i tillgänglighet vara lämplig att belysa. I en tät
sammanhållen rutnätsstad med väl utbyggda gång-, cykel- och kollektivtrafik kan skillnaden
mellan en perifer och en central placering betyda avsevärda skillnader i färdmedelsval.
Om Täby omprövar placeringen bör ett läge inom gångavstånd från skärningspunkten mellan
de starkaste kollektivtrafikstråken prövas. Dessutom bör en studie av de gående och de
cyklandes tillgänglighet göras. En alternativ placering där gående, cykel och kollektivtrafik får
en tydligare koppling till simhallen skulle ge den en bättre tillgänglighet och en robustare
trafiklösning.
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8. Förslag till cykel- och bilparkering vid den nya
simhallen i Täby
En väl balanserad tillgänglighet till Täbys simhall förutsätter att alla trafikslag infogas i en
gemensam transportlösning där simhallens enskilda anspråk balanseras mot en
sammanhållen stadsbyggnad.

8.1.

Gemensam del av förslaget

Gående
Gångtrafikens stråk till simhallen bör knytas samman i trygga, säkra och attraktiva stråk.
Detta innebär att passagerna av biltrafikens stråk i alla riktningar bör kvalitetssäkras med
avseende på tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Inom en zon av 500 meter från
simhallen bör en översyn av gångtrafiknätet göras.
Cykel
Cykeltrafikens stråk till simhallen bör även de knytas samman i trygga, säkra och attraktiva
stråk. Detta innebär att passagerna av biltrafikens stråk i alla riktningar bör kvalitetssäkras
med avseende på tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet.
Dessutom bör cykelparkeringen göras attraktiv genom väderskydd, möjlighet att läsa fast
cykel vid ram och lokalisering nära entré. I beräkningarna anges 125 cyklar som den mängd
som kan förväntas vid evenemang. Attraktiva cykelparkeringar har en stor dragningskraft.
Förslagsvis byggs 100 attraktiva cykelparkeringsplatser och plats i detaljplanen lämnas för en
dubblering av detta antal så att det totalt blir 200 cykelparkeringsplatser. Denna
utbyggnadsordning föreslås så att antalet cykelparkeringsplatser kan utökas vartefter
efterfrågan på platser ökar.
Detta antal kan jämföras med Hyllies cykelparkeringsutbud på 200 platser som kan härledas
till en norm för cykelparkeringar vid idrottsanläggningar. I Malmö utgör cykelresorna en
större andel av färdmedelsfördelningen än i Täby.
Kollektivtrafik
Roslagsbanans och busstrafikens hållplatser bör lyftas till en kvalitet som lockar till
användning. Väderskydd, trygg och säker utformning är viktig. Väg till och från hållplats bör
utformas i kvalitetsnivå med det som anges för gångtrafiken.
Dynamisk vägvisning till bilparkering
Simhallens parkering och eventuell infartsparkering bör detekteras på platsnivå. Antalet
lediga platser kan visas på dynamiska skyltar i anslutning till infarten till simhallen.
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Statisk vägvisning till bilparkering
Allmänt tillgänglig bilparkering i Täby centrum kan visas på statiska skyltar där placering och
antal anges. Systemet kan med fördel omfatta hela Täby centrum och på så sätt innesluta
även allmänt tillgänglig parkering inom acceptabelt gångavstånd till simhallen.
Mobility management (MM)
Mobility management (MM) är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet
och ett komplement till mera traditionell trafikplanering. Grundläggande för mobility
management är användningen av mjuka åtgärder så som information och kommunikation,
organisation av tjänster och koordination av olika parters verksamheter. Åtgärder som i sig
inte nödvändigtvis kräver stora finansiella investeringar, men som ändå ofta förbättrar
effektiviteten av fysisk infrastruktur genom att optimera användningen. Det handlar om att
på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att påverka
resan innan den har börjat. Mobility management är inte ett universalmedel som helt
ersätter eller utesluter tekniska lösningar. Mobility management är oftare ett komplement –
ett förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att
mobility management ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte
en regel.
Alla åtgärder som förändrar konkurrenssituationen mellan trafikslagen är
beteendepåverkande. Genom att informera om det och göra detta känt kan medborgarnas
val av transportlösning förändras. I de gemensamma och särskiljande åtgärderna finns en rik
flora av åtgärder som medverkar till en transportlösning och en färdmedelsfördelning som
utvecklas i riktning mot den inriktning som Täby kommun antagit. För att göra utbudet av
möjligheter mer känt och därmed få ett starkt genomslag kan det var lämpligt att i samband
med öppnandet av simhallen informera om att transportlösningen till simhallen är väl
genomarbetad. Följande budskap kan vara lämpligt att förmedla:





Gå och cykla till simhallen på trygga, säkra och gena gång- och cykelvägar
Parkera cykeln vid simhallen i ska vara rymligt, tryggt, ljust och prisvärt
Åk kollektivt till simhallen, inom 100 meter från simhallen finns en buss- eller
tåghållplats där det stannar en buss eller ett tåg var femte minut i högtrafik
Åk bil till simhallen, du kan parkera nära om du tycker det är värt att betala för det,
annars finns det billigare parkering inom 500 meter från simhallen, följ vägvisningen.
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8.2.

Särskiljande del

Biltrafiken i Täby har historiskt sett prioriterats högt. Nuvarande inriktningsdokument talar
dock sitt tydliga språk, bilen ska kunna brukas men i balans med andra intressen. Därför
lämnas två förslag som präglas av en gemensam stadsbyggnadstanke där bilen och dess
parkering fogas in i ett stadsbyggnadssammanhang.
I och med det stora utbudet av allmänt tillgänglig parkering i närområdet är ett fullt rimligt
förslag att inte bygga ut ny parkering i anslutning till den nya simhallen. Detta eftersom det
utifrån den utredning som gjorts verkar vara så att det inte finns någon
parkeringsefterfrågan som inte kan tillgodoses av utbudet i närområdet. Det kan dock finnas
andra skäl till att möta vilja möta en efterfrågan på parkering, exempelvis affärsmässiga
argument för den som driver simhallen eller för att begränsa söktrafik i närområdet. I de
förslag som presenteras nedan har ett försök gjorts att förena dessa olika perspektiv.
Bilparkering - Alt A
De som med bil besöker simhallen för första gången kommer som regel att söka parkering i
nära anslutning till entrén. Trots att det finns gott om allmänt tillgänglig parkering inom
närområdet föreslås att 50 parkeringsplatser ordnas på simhallstomten. Bilparkeringen
behöver inte ligga helt intill entrén, den kommer ändå att ligga nära entrén.
Avsikten med de 50 bilparkeringsplatserna är att bjuda in till besöket och att dämpa
söktrafiken. Platserna bör vara reglerade med en maximal uppställningstid 3 timmar och en
avgift på xx: - per timma. Regleringen ligger i linje med det som föreslagits vid parkeringen
vid Roslagsbanan.
Bilparkering - Alt B
De 50 bilparkeringsplatserna i alternativ A ligger kvar som grund. Utöver dessa platser
föreslås ytterligare 100 bilparkeringsplatser avsedda för infartsparkering. De 100 platserna
ligger inom bekvämt avstånd från Roslagsbanan och kan locka till ökat kollektivtrafikresande.
Platserna bör vara reglerade. När de som parkerat lämnar sina platser kan de samnyttjas
med de som ska till simhallen. Simhallens besökstoppar ligger lite senare än
infartsparkeringens besökstopp, dessutom kommer helgdagarna att ge ett kapacitetstillskott
av bilparkeringsplatser från infartsparkeringen till simhallen.
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9. Begrepp
Vanligt förekommande begrepp i arbetet med parkering.

Begrepp
Biltäthet
Byggnorm

Gemensamhetsanläggning
Markutnyttjande

Parkering

Parkeringsköp

Parkeringsnorm

PBL och
parkeringsnorm

Samnyttjande.

Mobility
management

Förklaring
Antal till ett område hörande bilar per tusen invånare – ibland kan
också biltätheten uttryckas som antal invånare per bil.
Det antal bilplatser som fastighetsägaren har skyldighet att anordna.
Byggnormen anger hur stor del av byggnadens eller anläggningens
totala parkeringsbehov som i nuläget bör tillgodoses.
Anläggning för parkering som är gemensamt ordnad för en grupp av
fastigheter eller gemensamt nyttjad av två eller flera fastighetsägare eller intressenter.
Parkeringsplatser tar mycket mark i anspråk, cirka 25 m² per bil inkl.
manövreringsytor. På köpcentra, arbetsplatser mm, dit de flesta åker
i egen bil, tar parkeringsplatserna lika mycket eller mer markyta än
som behövs för köpcentret, arbetsplatsen mm.
Parkering definieras av trafikförordningen som att stanna ett fordon
av varje annan orsak än att lasta eller lossa gods, att ta upp eller
lämna av passagerare, eller för att trafiksituationen kräver det. Ett
sådant stopp räknas som parkering oavsett tidsrymd, även om
motorn är på, och även om föraren stannar på förarplatsen.
Benämning på ett sätt att ordna parkeringsfrågan genom s.k.
avlösning eller friköp. Annan part (annan fastighetsägare vid
avlösning, kommunen vid friköp) åtar sig (mot ersättning) att fullgöra
den i PBL föreskrivna skyldigheten att anordna bilplatser.
En parkeringsnorm är en kommuns regelverk för hur bilparkering ska
ordnas vid ny- eller ombyggnation. Den anges vanligen som antal
bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per kvadratmeter
byggnadsyta. Detta ger det antal parkeringsplatser som krävs för
bygglov.
Kommunerna har det övergripande ansvaret för parkeringens
planering, enligt plan- och bygglagen 1 kapitlet 2 § samt 4 kapitlet 13
§. Kommunen anger i plan var parkering ska ordnas. Kommunen har
dock ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet åvilar
fastighetsägaren. Kommunen anger de parkeringsefterfrågan som
fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen gäller som
vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov.
Gemensam användning av bilplatser för flera byggnader, verksamheter, lokaler eller användarkategorier. Motsatsen utgörs av fasta,
reserverade platser, i sin extrem avsedda, knutna till en bestämd
enskild person, lägenhet eller verksamhet.
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara
transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra
resenärers attityder och beteenden.
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