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1

Inledning

1.1

Bakgrund

7

Skarpängs centrum ligger i västra Täby. I centrumet finns bl.a. Ica och mindre
verksamheter. I anslutning till centrumet ligger skolorna Skarpängsskolan,
Ljungmyrsskolan och Småskolan (Figur 1). Skarpängsskolan är den största skolan i området med ca 500 elever i årskurs 6-9. I området finns också skolorna
Ljungmyrsskolan (ca 100 elever i årskurs 2-5) och Småskolan (ca 50 elever i
årskurs f-1).
Vid Skarpängsskolan finns ett bibliotek. I området finns också en idrottshall och
en konstgräsplan. Ett grönstråk, Skarpängsparken, finns i anslutning till skolorna
och idrottsområdet. Parken totalrenoverades 2011 och fick då nya planteringar,
sittplatser, belysning, en lekplats samt en aktivitetsyta med ett utomhusgym,
kullar för cykel och lek, basketmål och skateredskap.
I direkt anslutning till centrumet finns radhusbebyggelse. Centrumet omgärdas
av villaområden, väster om centrumet ligger området Skarpäng, öster om ligger
Ella park och sydöst om ligger Enhagen.
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Figur 1. Målpunkter i och omkring Skarpängs centrum.

Med bakgrund av det politiska målet att formulera utvecklingsprogram för lokalt
stadsdelscentrum och Kopparhus fastigheter AB:s avsikt att utveckla bostäder
och verksamheter i kvarteret Nyckelpigan påbörjas arbetet med ett planprogram
för Skarpängs centrum. Syftet är att komplettera centrumområdet med bostäder, service och arbetsplatser och på sikt utveckla Skarpängs centrum som en
knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng och Ella park. Behovet av antalet skolplatser i området bedöms öka med 200 elever. Det bedöms även finnas behov av en
förskola för 100 barn. Placering av förskola och nya lokaler för Ljungmyrsskolan
ses över inom ramen för programarbetet.
I samband med programarbetet vill Täby kommun ta fram en trafikutredning för
att belysa förutsättningarna för de olika trafikslagen och skapa en god trafikfunktion och trafikantmiljö inom planområdet och dess närhet.
Planområdets geografiska avgränsning framgår av Figur 2. Området är cirka 30
ha och sträcker sig från Skarpängsparken i norr ned mot Enhagsvägen i söder.
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Figur 2. Planområdets geografiska avgränsning.

1.2

Syfte

Uppdraget omfattar en trafikutredning för planprogrammet Skarpängs centrum.
Syftet är att utreda om det finns brister och problem i området idag och/eller
om det kan tänkas uppstå problem till följd av planerad bostadsbebyggelse inom
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planområdet. Syftet är vidare att föreslå åtgärdsförslag för de brister och problem som identifieras.
Trafikutredningen görs i ett tidigt skede och görs därför på en övergripande nivå
för att ge underlag för fortsatt arbete med planprogrammet.
Utredningen omfattar nedanstående 4 deluppdrag.

1.2.1 Del 1 - Framkomlighet för biltrafik i området
Deluppdraget syftar till att utreda om det råder god framkomlighet för biltrafik i
området idag samt om befintligt vägnät klarar den trafikökning som genereras
av utbyggnaden med bostäder inom planområdet. Deluppdraget består av kapacitetsstudier som görs för tre korsningar i området. Om kapacitetsutredningen
visar att någon korsning inte har tillräcklig kapacitet ska översiktliga förbättringsförslag tas fram. Följande korsningar studeras:

›

Täbyvägen/Rösjövägen

›

Rösjövägen/Ljungmyrsvägen

›

Ljungmyrsvägen/Ljungmyrsvägen

1.2.2 Del 2 – Nya kopplingar till centrumområdet
Idag nås området via Ljungmyrsvägen som är en återvändsgata. Via
Ljungmyrsvägen sker även all varutransport till Ica och Skarpängsskolan. Även
skolan och idrottsplatsen genererar trafikströmmar under vissa tider. Med en
utbyggnad av bostäder och verksamheter kommer belastningen på Ljungmyrsvägen att öka.
Deluppdraget syftar till att se över hur centrumområdet kan trafikförsörjas i
framtiden. Syftet är framförallt att åtgärda så att transporter separeras från
barn som går och cyklar till skolan, exempelvis genom att en ny infart skapas,
alternativt om det finns andra åtgärder som gör att barn kan passera området
på ett trafiksäkert sätt.

1.2.3 Del 3 – Ökad tillgängligheten till centrum med buss
Deluppdraget syftar till att utreda hur Skarpängs centrum kan göras mer tillgängligt med buss. Befintliga busshållplatser på Täbyvägen och Rösjövägen i
anslutning till centrum ses över och förbättringsförslag ges för hur området kan
göras mer tillgängligt med buss.
Möjliga åtgärder som ses över är en flytt av befintliga hållplatslägen på Täbyvägen för södergående bussar, alternativt att slå ihop befintliga hållplatser för att
skapa genare kopplingar. Viktigt är att tillgängligheten till Skarpängsskolan med
buss inte försämras.
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1.2.4 Del 4 - Gång- och cykelnät
Deluppdraget syftar till att inventera det befintliga gång- och cykelnätet kring
centrumområdet och identifiera brister och problem. Syftet är vidare att ge
övergripande förslag på trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder.
Särskild hänsyn ska tas till barn som målgrupp eftersom barn har många målpunkter inom området.
Utredningen ska ta hänsyn till de åtgärder som redan är planerade enligt cykelplanen, t.ex. utbyggnad av cykelväg längs Täbyvägen.
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Del 1 – Framkomlighet för biltrafik i
området

2.1

Förutsättningar

2.1.1 Korsningar som studerats
En kapacitetsstudie har gjorts för tre korsningar inom området (Figur 3). Dessa
är cirkulationsplatsen mellan Täbyvägen och Rösjövägen (1), trevägskorsningen
mellan Rösjövägen och Ljungmyrsvägen (2) samt fyrvägskorsningen på
Ljungmyrsvägen (3). Belastningsgrader för korsningarna har beräknats med
programmet CapCal för nuläget (år 2016) och prognosår 2030. Beräkningarna
har gjorts för för-och eftermiddagens maxtimme.

Figur 3. Korsningar i kapacitetsstudien.
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2.1.2 Underlag
Täby kommun har en trafikmodell från år 2014 som visar befintliga trafikmängder inom kommunen (från år 2014) och prognosticerad trafik för år 2030. Ur
trafikmodellen har trafikmängder för eftermiddagens maxtimme år 2014 och år
2030 tillhandahållits och använts som underlag för cirkulationsplatsen mellan
Täbyvägen och Rösjövägen och korsningen mellan Rösjövägen och Ljungmyrsvägen.
Kompletterande trafikräkningar har gjorts vid korsningen LjungmyrsvägenLjungmyrsvägen då Ljungmyrsvägen inte täcks in i trafikmodellen. Trafikräkningarna har gjorts vid en torsdag eftermiddag och en tisdag förmiddag mellan
kl. 16-18 respektive 07-09.
Kommunen har utfört trafikmätningar av dygnstrafiken på Rösjövägen och Täbyvägen år 2015. Andelen tung trafik som har använts vid beräkningarna är enligt dessa mätningar.

2.2

Brist-/problemanalys

2.2.1 Nuläge och framtida scenario
Det finns inga kända kapacitetsproblem för fordonstrafiken i området. I och med
utvecklingen av Skarpängs centrum med planerad exploatering väntas trafiken i
området öka. Kapacitetsstudien görs med syfte att kontrollera kapaciteten i nuläget och se hur situationen påverkas av planerad utveckling av området.

2.3

Kapacitetsanalys

2.3.1 Generella antaganden
För beräkningar av nulägesscenarion (år 2016) har det antagits att de trafikmängder och andelar tung trafik från trafikmodellen och kommunens trafikmätningar (år 2014 respektive 2015) fortfarande gäller. Vidare har det antagits att
förmiddagens maxtimme är lika stor som eftermiddagens maxtimme men motriktad. Andelen tung trafik har antagits vara oförändrad år 2030 jämfört med
nuläget.

2.3.2 Alstrad trafik
Trafikmodellen för Täby kommun räknar med en exploatering av Skarpängs
centrum som innebär att 40 nya bostäder byggs. Dock finns det planer på en
mer omfattande exploatering, enligt ett maxscenario kan området bebyggas
med ca 672 bostäder. För att ta höjd för en utökad trafik till följd av en exploatering enligt maxscenariot uppskattas en alstrad trafik från 632 tillkommande
bostäder.

Trafikutredning Skarpängs centrum
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Uppskattningen baseras på Trafikverkets effektsamband (2016) som anger ett
schablonvärde för alstrad trafik om 1,1–1,5 bilförflyttningar per person och dygn
i tätort. Dessa bilresor räknas om till timtrafik under maxtimmar med antaganden om genomsnittligt antal boende per lägenhet (2 personer per lägenhet),
genomsnittlig beläggning per bil (1,2 personer per bil) och antagande om att
10% av bilresorna infaller under respektive maxtimme.
Kommunen har även planer på ett parkeringshus och en avlämningsplats vid
Ljungmyrsvägen, nordväst om Skarpängsskolan. Tanken är att detta ska vara till
för skolorna i området samt idrottsplatsen. För att uppskatta trafiken som alstras av dessa verksamheter har Trafikverkets alstringsverktyg använts. Det har
antagits att en låg andel (5 %) av trafiken till och från idrottsanläggningen sker
under maxtimmarna men att en hög andel (40 %) av trafiken till och från skolorna infaller under maxtimmarna.
Med dessa antaganden tillkommer en alstrad trafik om 131 fordon per timme
under maxtimmarna från den planerade utbyggnaden av bostäder. Parkeringshuset och avlämningsplatsen för skolorna och idrottsplatsen alstrar 123 fordon
per timme under maxtimmarna. Denna trafik adderas och fördelas på samtliga
korsningar i kapacitetsberäkningarna.

2.3.3 Bedömning av kapacitet
Bedömning av kapaciteten i respektive korsning baseras på de riktlinjer som
anges i VGU 2012 (Trafikverket, 2012) för acceptabla belastningsgrader, uppdelat på korsningstyp (Tabell 1).
Tabell 1. Riktlinjer för belastningsgrader (b) för olika korsningstyper.
(Trafikverket och SKL, 2012).

Korsningstyp A-C/F
Korsningstyp D

Önskvärd servicenivå
b ≤ 0,6
b ≤ 0,8

Godtagbar servicenivå
b ≤ 1,0
b ≤ 1,0

För korsningarna Rösjövägen-Ljungmyrsvägen och LjungmyrsvägenLjungmyrsvägen (korsningstyp A) bedöms belastningsgrader mellan 0-0,6 som
önskvärd servicenivå, 0,6-1,0 som godtagbar servicenivå och över 1,0 bedöms
som ej godtagbar servicenivå.
För cirkulationsplatsen Täbyvägen-Rösjövägen (korsningstyp D) bedöms belastningsgrader mellan 0-0,8 som önskvärd servicenivå, 0,8-1,0 som godtagbar
servicenivå och över 1,0 bedöms som ej godtagbar servicenivå.

Trafikutredning Skarpängs centrum
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2.3.4 Cirkulationsplats Täbyvägen-Rösjövägen

Figur 4. Korsning Täbyvägen-Rösjövägen.

Svängandelar
Svängandelar som har använts i beräkningen utgår från kommunens trafikmodell.

Resultat
I Tabell 2 visas belastningsgrader för korsningen. För fullständigt resultat och
indata (svängandelar) hänvisas till bilaga 7.1.
Tabell 2. Belastningsgrader.

Tillfart

Belastningsgrader
FM 2016

EM 2016

FM 2030

EM 2030

A

0,43

0,24

0,67

0,57

B

0,35

0,31

0,77

0,43

C

0,12

0,11

0,17

0,20

D

0,35

0,55

0,53

0,84

Önskvärd servicenivå (0 - 0,8)
Godtagbar servicenivå (0,8 - 1,0)
Ej godtagbar servicenivå (>1,0)
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Kommentar
Resultatet visar på god framkomlighet i korsningen, både i nuläget och år 2030.
Önskvärd servicenivå uppnås i samtliga scenarion förutom under eftermiddagens
maxtimme år 2030 då godtagbar servicenivå uppnås.

2.3.5 Korsning Rösjövägen-Ljungmyrsvägen

Figur 5. Tillfarter för korsningen.

Korsningstyp i Capcal
Den släckta signalen vid övergångsstället intill korsningen på Rösjövägen går
inte att inkludera i Capcal i kombination med en korsning reglerad med väjningsplikt. Något förenklat har därför korsningen kodats som en vanlig trevägskorsning med väjningsplikt.

Svängandelar
Från trafikmodellen finns det endast uppgifter om trafikmängder på Rösjövägen,
öster om korsningen (vid tillfart C). För korsningen har svängandelar uppskattats baserat på dessa trafikmängder samt trafikräkningarna vid intilliggande
korsning Ljungmyrsvägen-Ljungmyrsvägen.
För att uppskatta svängandelar har det antagits att 60 % av det norrgående flödet vid tillfart B kommer från Tillfart C och 40 % kommer från tillfart A. Vidare
har det antagits att 70 % av det södergående flödet vid tillfart B svänger mot
tillfart C och 30 % svänger mot tillfart A under förmiddagens maxtimme. Under
eftermiddagens maxtimme antas motsatt förhållande gälla.
Vid gång- och cykelöverfarten vid tillfart B har det räknats med 30 korsande fotgängare i nuläget vilket har observerats under trafikräkningen. För år 2030 har
det räknats med 50 fotgängare.

Trafikutredning Skarpängs centrum
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Resultat
I Tabell 3 visas belastningsgrader. För fullständigt resultat och indata (svängandelar) hänvisas till bilaga 7.1.
Tabell 3. Belastningsgrader.

Tillfart

Belastningsgrader
FM 2016

EM 2016

FM 2030

EM 2030

A

0,26

0,21

0,38

0,54

B

0,10

0,26

0,70

0,70

C

0,15

0,24

0,36

0,33

Önskvärd servicenivå (0 - 0,8)
Godtagbar servicenivå (0,8 - 1,0)
Ej godtagbar servicenivå (>1,0)

Kommentar
Korsningen har kodats som en trevägskorsning reglerad med väjningsplikt i
Capcal. Trafiksignalen vid tillfart C och gångflödet som korsar övergångsstället
går inte att lägga till i beräkningen men bör påverka kapaciteten för korsningen
något. Belastningen är troligen något högre än de beräknade belastningsgraderna då de största gångtrafikflödena över tillfart C troligtvis förekommer samtidigt
som biltrafikflödet är som störst. Enligt observation vid trafikräkningen är gångflödet över det signalreglerade övergångsstället något större än gångflödet över
Rösjövägen intill korsningen. Belastningsgraderna uppfyller kravet för önskvärd
servicenivå år 2016. År 2030 har belastningen ökat relativt mycket vid tillfart B
men godtagbar servicenivå uppfylls. Bedömningen är att det råder god framkomlighet i korsningen idag och tillräckligt god framkomlighet år 2030 trots
ökad belastning.

2.3.6 Korsning Ljungmyrsvägen-Ljungmyrsvägen

Figur 6. Tillfarter för korsningen.
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Svängandelar
Svängandelar för nuläget har räknats under trafikräkningarna vid korsningen.
Trafikräkningarna redovisas i Tabell 4. Från respektive tillfart visas hur många
fordon som svängde åt vänster, åkte rakt fram respektive svängde åt höger
samt hur många gående som korsade övergångsstället vid tillfart C.
Tabell 4. Resultat från trafikräkningar.

Tillfart
A
B
C
D

Tillfart
A
B
C
D

Trafikräkning 160526 kl. 16-18
VänsterRakt
HögerGående vid
svängande
fram
svängande
övergångsställe
0
0
14
8
72
0
256
1
9
Ca 50
6
72
236

Andel tung
trafik
0%
0%
4%
4%

Trafikräkning 160531 kl. 07-09
VänsterRakt
HögerGående vid
svängande
fram
svängande
övergångsställe
0
0
6
5
60
0
48
0
5
Ca 50
13
93
82

Andel tung
trafik
0%
0%
4%
4%

För år 2030 har det antagits något förändrade svängandelar då Ljungmyrsvägen
kommer att förlängas vid tillfart A och trafikförsörja de bostäder som planeras i
området. För år 2030 har det antagits att den inkommande trafiken vid tillfart D
fördelas mer jämnt än de observerade fördelningarna för nuläget. Den mesta
trafiken antas dock fortsatt gå mellan tillfarterna B och D respektive C och D. Då
det är osäkert hur Skarpängs centrum kommer att se ut i framtiden efter exploatering kan svängandelarna inom korsningen komma att förändras avsevärt
jämfört med dagens situation. Uppskattningen av de framtida svängandelarna i
korsningen är därför behäftad med viss osäkerhet.
Vid gång- och cykelöverfarten vid tillfart C har det räknats med 50 korsande fotgängare i nuläget vilket har observerats under trafikräkningen. För år 2030 har
det räknats med 60 fotgängare.

Trafikutredning Skarpängs centrum
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Resultat
I Tabell 5 visas belastningsgrader. För fullständigt resultat och indata (svängandelar) hänvisas till bilaga 7.1.
Tabell 5. Belastningsgrader.

Tillfart

Belastningsgrader
FM 2016

EM 2016

FM 2030

EM 2030

A

0

0,01

0,08

0,11

B

0,02

0,02

0,07

0,08

C

0,03

0,14

0,17

0,28

D

0,05

0,09

0,17

0,27

Önskvärd servicenivå (0 - 0,8)
Godtagbar servicenivå (0,8 - 1,0)
Ej godtagbar servicenivå (>1,0)

Kommentar
Resultat visar på god framkomlighet i korsningen, både i nuläget och år 2030.
Då belastningsgraderna är väldigt låga bedöms det inte uppstå något kapacitetsproblem i framtiden även om svängandelarna skulle förändras avsevärt efter
utveckling av området vid Skarpängs centrum.

2.4

Åtgärdsförslag

Kapacitetsstudien visar att de studerade korsningarna har god kapacitet i nuläget. År 2030 är korsningarna högre belastade till följd av trafikökningen från
exploatering och utveckling av Skarpängs centrum. Önskvärd servicenivå uppfylls fortfarande i de flesta fallen, I inget av fallen råder ej godtagbar servicenivå. Ingen åtgärd föreslås därför för korsningarna.
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3

Del 2 – Nya kopplingar till
centrumområdet

3.1

Förutsättningar

3.1.1 Området
Denna del avser översyn av befintlig koppling till centrumområdet (Ljungmyrsvägen) samt framtagande av förslag på ny koppling. Syftet är framförallt att
åtgärder så att transporter till ICA och Skarpängsskolan separeras från barn som
går och cyklar till skolan, exempelvis genom att en ny infart skapas, alternativt
om det finns andra åtgärder som gör att barn kan passera området på ett trafiksäkert sätt.

3.1.2 Trafikflöden
Idag finns en in- och utfart till området, Ljungmyrsvägen. Alla leveranser till området (centrumet och skolorna) sker idag via Ljungmyrsvägen. Alla leveranser
till centrumet och Skarpängsskolan går sedan via den östra grenen där
Ljungmyrsvägen delar upp sig (Figur 7). I utredningen antas att alla leveransfordonen kommer från cirkulationsplatsen Rösjövägen-Täbyvägen. I området
finns fyra ytor med parkeringar, som alla nås från olika grenar av Ljungmyrsvägen. Vid platsbesöken observerades att relativt många besökare till centrumet
parkerade på parkeringen vid ICA:s lastkaj, trots att det fanns platser lediga på
parkeringen närmast torgytan. Parkeringsplatserna är reglerade med max parkeringstid 3 timmar (p-skiva) på båda platserna.

Trafikutredning Skarpängs centrum
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Figur 7. Leveransvägar till ICA och Skarpängsskolan (blåa linjer) samt in/utfarter till parkeringsplatser i området (svarta linjer).

I kapitel 5 visas och beskrivs gång- och cykelnätet i området. För att ta reda på
hur barn går och cyklar till och från skolorna i området besöktes området en tisdag morgon ca klockan 07.30-09.30 (3 maj 2016) och en tisdag eftermiddag ca
klockan 14-16 (7 juni 2016). Figur 8 visar de huvudstråk som barn använder
kring centrumområdet, utifrån observationer vid platsbesöken. Det bör påpekas
att många barn inte passerar centrumområdet till/från skolan, utan bor norr eller öster om skolorna och tar sig till skolan via grönstråket och gång- och cykeltunneln under Täbyvägen öster om Skarpängsskolan.
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Figur 8. Huvudstråk för barn som går och cyklar till skolorna och passerar vid centrumområdet (röda linjer), utifrån observationer vid platsbesök.

3.1.3 Transporter
Tabell 6 och 7 visar leveranser som sker till ICA och till Skarpängsskolan. ICA
och Skarpängsskolan står för merparten av leveranserna i området. Till ICA
kommer oftast ca 3 lastbilar, 6 lätta lastbilar samt 5 skåpbilar varje dag. Till
Skarpängsskolan (matsal och post) kommer oftast 3 lastbilar (4 på fredagar)
och någon-några mindre bilar/skåpbilar vare dag. Dessutom hämtas återvinning
och sopor och övrigt material levereras till skolan.
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Tabell 6. Leveranser till/från ICA.

Typ av leverans

Antal leveranser

Posten
Stor lastbil

1 g/dag

Skåpbil

3 g/dag

Leveranser från ICA
Stor lastbil per dag

1 g/dag

Stor lastbil (frysvaror)

2 g/vecka

Övriga leveranser
Lätt lastbil (brödleveranser)

4 g/dag

Lätt lastbil (fiskleveranser)

2 g/dag

Stor lastbil (frukt och grönt)

1 g/dag

Skåpbil/småbil (delikatessmat)

2 g/dag

Tabell 7. Leveranser till/från Skarpängsskolan.

Typ av leverans

Antal leveranser

Posten (mindre bilar)

Ibland

Redab (miniskåpbil )

1 g/dag

Tillagningskök (1 stor lastbil)

2 g/dag ( hämtar mat
varje morgon och återkommer med tomma vagnar på fm)

Dafgård (1 lastbil)

1 g/vecka (måndag)

Arla (1 lastbil)

2 g/vecka (tisdag och fredag)

Menigo (1 lastbil)

2 g/vecka (onsdag och
fredag)

Daggård (1 lastbil)

1 g/vecka (torsdag)

Återvinning, papper töms ggr per vecka, wellpapp
med jämna mellanrum. Även övriga sopor hämtas.
Material till skolan kommer med jämna mellanrum,
med stora lastbilar
Utöver detta finns några andra verksamheter i området som får mindre leveranser. Elever och personal på Ljungmyrsskolan äter på Skarpängsskolan och
Ljungmyrsskolan får således inga egna varuleveranser, däremot leveranser av
bl.a. material.
Om Skarpäng centrum utvecklas i framtiden är det troligt att antalet verksamheter ökar och att leveranserna till centrumet därmed ökar. Leveranserna till
skolorna förutsätts att vara i likande omfattning som idag även i framtiden.

3.2

Brist-/problemanalys

Barn som går och cyklar till skolorna och leveransfordon till ICA och Skarpängsskolan möts på flera platser i området (Figur 9). Figur 9 visar konfliktpunkter,
det vill säga platser där barn som går/cyklar och leveransfordon möts. Det finns
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inga hastighetsdämpande åtgärder på några av dessa platser. Det finns heller
inga hastighetsdämpande åtgärder på den östra grenen av Ljungmyrsvägen och
gatans karaktär inbjuder till höga hastigheter. Där finns ingen cykelbana utan
cyklister färdas blandat med motorfordonstrafiken.
Vid platsbesöken observerades inga reella konflikter mellan motorfordon och
barn i området och trafiksituationen upplevdes generellt som lugn.

Figur 9. Konfliktpunkter mellan leveransfordon till ICA och Skarpängsskolan (blåa linjer)
och barn som går och cyklar till skolorna (röda linjer). Röd cirkel anger konfliktpunkt på
oreglerad och ej hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart. Röd prickad cirkel anger konfliktpunkt där det inte finns övergångsställe eller gång- och cykelöverfart. Svart cirkel
anger konfliktpunkt på signalreglerad, ej hastighetssäkrad, gång- och cykelöverfart.
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Åtgärdsförslag

3.3.1 Åtgärdsförslag 1: Ny in-/utfart till centrum från
Rösjövägen
Förslaget innebär att det skapas en in- och utfart för leveranser till ICA från Rösjövägen. På så vis leds leveransfordonen till/från ICA bort från de vägar där
mest barn rör sig. Om centrumet utvecklas i framtiden kan leveranser till andra
verksamheter i centrumet eventuellt också gå via den nya in-/utfarten.

Figur 10. Åtgärdsförslag 1: Ny in- och utfart till ICA från Rösjövägen.

Förslaget omfattar följande åtgärder:

›

Ny in-/utfart från Rösjövägen för leveranser till ICA (och ev. fler butiker).

›

Nytt läge för ICA med lastkaj åt söder (alternativt åt väster/sydväst eller
öster/sydöst).

›

Ny yta för leveranser och vändning. Ev. kan också personalparkering inrymmas på ytan.

›

Högersvängskörfält på Rösjövägen.

›

Gång- och cykelbanan flyttas (kan behöva schaktas berg).
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›

En upphöjd gång- och cykelöverfart anläggs i korsningspunkten mellan in/utfarten och gång- och cykelbanan.

Förslaget innebär att det skapas en ny konfliktpunkt mellan leveransfordon och
gående/cyklister på den nya in-/utfarten. Det bedöms dock vara betydligt färre,
särskilt barn, som går och cyklar i denna korsningspunkt jämfört med befintliga
korsningspunkter.
Förslaget innebär att de konfliktpunkter som finns mellan leveransfordon till
Skarpängsskolan och barn som går och cyklar kvarstår. Åtgärder på dessa platser beskrivs i kapitel 3.3.2 och i kapitel 5.
Högersvängskörfältet bedöms i detta skede behövas av trafiksäkerhetsskäl, med
tanke på närheten till cirkulationsplatsen, busshållplatsen samt korningen Rösjövägen-Ljungmyrsvägen samt eftersom det bedöms göra att gång- och cykelöverfarten blir säkrare. Eventuellt kan en in-/utfart öppnas på den föreslagna
platsen utan högersvängskörfält längs Rösjövägen. Det behöver i sådant fall utredas mer detaljerat i senare skede.
I utredningen antas att merparten av transporterna kommer från och ska till
cirkulationsplatsen Täbyvägen-Rösjövägen (d.v.s. inte kommer från och ska åt
väster).
Om det finns risk att en större mängd fordon kommer från väster och ska
svänga vänster in på infarten behövs fortsatt utredning för att utreda om det
finns risk för köbildning/upphinnandeolyckor. I sådant fall behöver utredas om
åtgärder behövs, exempelvis om det behövs vänstersvängskörfält och om det
fungerar det med tanke på närhet till korsningen med Ljungmyrsvägen och signalreglerad gång- och cykelöverfart. Alternativa åtgärder som kan utredas är att
korsningen vid den föreslagna in-/utfarten signalregleras eller att vänstersväng
förbjuds så att fordon från väster som ska in på infarten får vända i cirkulationsplatsen.

3.3.2 Åtgärdsförslag 2: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
(befintligt gatunät)
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås i det befintliga gatunätet, i form av att
befintliga gång- och cykelöverfarter hastighetssäkras, att nya hastighetssäkrade
gång- och cykelöverfarter anläggs, att nya gång- och cykelbanor anläggs m.m.
Föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder presenteras i kapitel 5.
Dessa åtgärder föreslås att genomföras både om en ny in-/utfart från Rösjövägen skapas (eftersom konfliktpunkter mellan bilar/leveransfordon till Skarpängsskolan och barn som går/cyklar kvarstår) och om åtgärden inte görs.
Förslagsvis kan de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i befintligt gatunät genomföras tidigare jämfört med den mer omfattande åtgärden att skapa en ny in/utfart.
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Effekter

3.4.1 Åtgärdsförslag 1: Ny in-/utfart till centrum från
Rösjövägen
Översiktlig bedömning av effekter visas i Tabell 8.
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Tabell 8. Översiktlig bedömning av effekter av åtgärdsförslag 1 (Ny in-/utfart till centrum
från Rösjövägen).

Gående och cyklister,

Biltrafik

Kostnader

särskilt barn
+

Färre leveransfordon i

En in-/utfart till ICA

befintliga konfliktpunkter

direkt från Rösjövä-

med gående/cyklister

gen innebär att dessa

(särskilt barn).

fordon inte belastar
Ljungmyrsvägen.

-

Ny konfliktpunkt på ny in-

Omfattande och dyra

/utfart. Bedöms vara be-

åtgärder: Flytt av

tydligt färre, särskilt barn,

livsmedelsbutik och

som går och cyklar i

yta för leveran-

denna korsningspunkt

ser/vändning, höger-

jämfört med befintliga

svängskörfält på Rö-

korsningspunkter.

sjövägen, flytt av gcbana (kräver ev
sprängning av berg),
flytt av busshållplats.

Vid befintliga konfliktpunkter kvarstår konflikt
mellan gående/cyklister
och bilar samt leveranser
till Skarpängsskolan.

3.4.2 Åtgärdsförslag 2: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
(befintligt gatunät)
Bedömning av effekter redovisas i kapitel 5.

3.5

Avfärdade alternativ

3.5.1 Avfärdade alternativ: Ny in-/utfart från Täbyvägen
Alternativet att skapa en ny in-/utfart från Täbyvägen har utretts. Flera alternativ har utretts i fråga om in-/utfart för bara leveransfordon alternativt för leveransfordon och bilar, infart med enkelriktad trafik, utfart med enkelriktad trafik
respektive in-/utfart med dubbelriktad trafik.
Samtliga alternativ har avfärdats.
Det bedöms inte gå att skapa en trafiksäker in-/utfart från Täbyvägen på grund
av dimensionerade vägens hastighet (skyltad hastighet 50 km/tim), närheten till
cirkulationsplatsen samt siktproblem före och efter krön på Täbyvägen i anslut-
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ning till tänkt in-/utfart. Det rekommenderas inte heller att ha en in-/utfart så
nära skolgården och utrymmet mellan Ljungmyrsskolans framsida, där barnen
har sin naturliga samlingspunkt, och Täbyvägen är inte tillräckligt för svängande
fordon samt att det är en nivåskillnad.

Figur 11. Avfärdat alternativ: Ny in-/utfart från Täbyvägen.

En in-/utfart skulle kräva att det görs ett vänstersvängkörfält från söder, oavsett
om in-/utfarten är öppen bara för leveransfordon och för all trafik. Det inryms
inte i nuvarande vägbredd utan skulle kräva att vägen breddas och byggs om i
sektionen, vilket även skulle påverka busshållplatsen längs Täbyvägen (östra
sidan, norrgående riktning). Det påverkar även säkerhetsavståndet till den intilliggande gång- och cykelbanan. Åtgärden bedöms totalt sett bli omfattande och
kostsam.
Att ha en in-/utfart endast för leveransfordon, det vill säga skyltad men förbud
för övrig trafik, bedöms generellt inte lämpligt på grund av att det finns risk för
att även bilister ändå tar den vägen om den är genast/snabbast, för att hämta-/
lämna vid skolan eller för att nå området. Särskilt i anslutning till en skola be-
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döms det inte vara en lämplig lösning att göra en åtgärd som endast gäller för
viss trafik, när det finns risk att det inte efterföljs.
Alternativ att ha in-/utfarten länge norrut har studerats men avfärdats på grund
av att det inte bedöms lämpligt att ha en korsning så nära skolorna och den delen av Ljungmyrsvägen där många barn rör sig och samlas samt på grund av
stor nivåskillnad.

3.5.2 Avfärdade alternativ: Ny in-/utfart till
Skarpängsskolan från Rösjövägen (via föreslagen in/utfart)
Alternativet att kombinera den föreslagna in-/utfarten till centrumet med en in/utfart till Skarpängsskolan har utretts.
Alternativet har avfärdats.
Förslaget skulle innebära att leveransfordon till Skarpängsskolan leds bort från
flera av de konfliktpunkter som finns idag men de positiva effekterna är relativt
små. Det blir en otydlig trafiksituation mellan befintlig gång- och cykelbana och
ny transportväg. Ytan mellan ICA och Täbyvägen har stora variationer i nivåer
och en smal sektion för att rymma både väg och gång- och cykelbana separerad
med en skiljeremsa. Åtgärderna blir kostsamma i förhållande till att antalet
transporter till skolan är få.

Figur 12. Avfärdat alternativ: Ny in-/utfart till Skarpängsskolan från Rösjövägen (via föreslagen in-/utfart).
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3.5.3 In-/utfart till besöksparkering från Rösjövägen (via
föreslagen in-/utfart)
Att flytta parkeringen i centrumet och ha in-/utfarten till parkeringen via den
föreslagna in-/utfarten för leveranser till ICA har utretts.
Alternativet har avfärdats.
Ett separat högersvängande körfält för transporter bedöms rymmas i sektionen
på Rösjövägen för ny in-/utfart. Antalet transporter till centrumet är relativt få
och skapar inte konflikter med befintlig busshållplats. Alternativet att ha en gemensam in-/utfart med övrig trafik kan däremot blir en konfliktpunkt för busstrafiken och hållplatsen på Rösjövägen. Nytt hållplatsläge väster om korsningen
Rösjövägen och Ljungmyrsvägen är inte att föredra eftersom Rösjövägen har en
brant lutning.
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4

Del 3 – Ökad tillgänglighet till centrum
med buss

4.1

Förutsättningar

4.1.1 Busslinjer och hållplatser vid centrum
Skarpängs centrum kollektivtrafikförsörjs av busslinje 614 med hållplats på Rösjövägen, linje 613 med hållplatser på Rösjövägen och Täbyvägen samt linjerna
611 och 695 med hållplatser på Täbyvägen. Linje 613 går mellan Danderyds
sjukhus och Skarpäng, linje 614 går mellan Täby centrum och Skarpäng och linjerna 611 och 695 går mellan Danderyds sjukhus och Erikslund respektive Löttingelund. Erikslund och Löttingelund ligger nordöst om Skarpäng inom kommunen. Hållplatslägen för respektive busslinje redovisas i Figur 13.

Figur 13. Hållplatslägen och busslinjer.
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4.1.2 Avstånd mellan hållplatser
I Figur 14 visas avstånd (fågelvägen) mellan hållplatserna på Rösjövägen och
hållplatserna på Täbyvägen. Även avståndet till hållplatserna Rostock och Milstensvägen visas, detta är de hållplatser på Täbyvägen som ligger närmast söder
respektive norr om hållplatserna vid Skarpängs centrum.

Figur 14. Avstånd mellan busshållplatser.
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4.2

Brist-/problemanalys

Nuvarande hållplatslägen för södergående bussar på Täbyvägen innebär ett relativt långt avstånd till Skarpängs centrum. Kopplingen till centrum med buss kan
göras bättre för de södergående bussarna på Täbyvägen. Enligt uppgifter från
SL om antal av- och påstigande per dag (Figur 15) är det fler som stiger på och
av vid hållplatserna på Täbyvägen än vid hållplatserna på Rösjövägen.

Figur 15. Antal på/avstigande per dag och hållplats.
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Åtgärdsförslag

Som åtgärd föreslås att hållplatserna Ellaparksvägen och Rösjövägen (på Täbyvägen) för södergående bussar slås ihop till ett hållplatsläge som placeras enligt
Figur 16.

Figur 16. Föreslag till nytt hållplatsläge.

4.4

Effekter

4.4.1 Förändrat avstånd mellan hållplatser på Täbyvägen
och Rösjövägen
I Figur 17 visas hur avstånden ändras mellan hållplatserna på Täbyvägen och
Rösjövägen till följd av förslaget. Avståndet dem emellan påverkar bytet mellan
busslinje 614 och 611 respektive 695. Förslaget innebär ett något ökat avstånd
mellan hållplatserna på Rösjövägen och hållplatserna på Täbyvägen för södergående busstrafik. Avståndet mellan hållplats Rösjövägen-Ellaparksvägen minskar
visserligen från ca 200 till 140 meter men hållplats Rösjövägen på Täbyvägen
som föreslås tas bort ligger ca 100 meter från hållplatserna på Rösjövägen.
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Om hållplats Rösjövägen på Täbyvägen för södergående busstrafik tas bort innebär det även ett ökat avstånd för boende söder om Rösjövägen. För att resa
med linje 611 eller 695 söderut innebär förändringen att de behöver ta sig antingen till hållplats Rostock eller Ellaparksvägen. Dock flyttas hållplats Ellaparksvägen närmare centrum med ca 60 meter. För boende norr om Skarpängsskolan
innebär förslaget ett något längre avstånd till södergående bussar på Täbyvägen
i och med att busshållplatsen flyttas ca 70 meter söderut.

Figur 17. Förändrat avstånd mellan busshållplatser.
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4.4.2 Översiktlig bedömning
Översiktlig bedömning av effekter visas i Tabell 9.
Tabell 9. Översiktlig bedömning av effekter av föreslagna åtgärder.

Generellt

+

Kopplingar till

Bytesmöjligheter

målpunkter

mellan bussar

Restidsvinster för kol-

Genare och tydligare

lektivtrafiken om två

koppling mellan

hållplatslägen på Tä-

centrum och buss-

byvägen slås ihop till

hållplats längs Täby-

ett.

vägen.
Bibehållen god koppling till Skarpängsoch Ljungmyrsskolan.

-

Längre avstånd för

Något längre av-

boende söder om Rö-

stånd mellan håll-

sjövägen respektive

platserna för bus-

norr om Skarpängs-

sar i södergående

skolan till hållplats på

riktning på Täby-

Täbyvägen för bussar

vägen och håll-

i södergående rikt-

platserna på Rö-

ning.

sjövägen.
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Del 4 – Gång- och cykelnät

5.1

Förutsättningar

Figur 18 visar gång- och cykelnätet i området. Figur 19 visar en mer detaljerad
bild över centrumområdet.
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Figur 18. Gång- och cykelnätet i området. Röd heldragen linje anger gång- och cykelbana.
Röd streckad linje anger gångbana. Röd cirkel anger oreglerad och ej hastighetssäkrad
gång- och cykelöverfart. Röd streckad cirkel anger oreglerat och ej hastighetssäkrat övergångsställe. Svart cirkel anger signalreglerad, ej hastighetssäkrad, gång- och cykelöverfart. Svart streckad cirkel anger gång- och cykeltunnel. Gula rektanglar avser busshållplatser.
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Figur 19. Gång- och cykelnätet i och omkring Skarpängs centrum, detaljbild. Röd heldragen linje anger gång- och cykelbana. Röd streckad linje anger gångbana. Röd cirkel anger
oreglerad och ej hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart. Röd streckad cirkel anger oreglerat och ej hastighetssäkrat övergångsställe. Svart cirkel anger signalreglerad, ej hastighetssäkrad, gång- och cykelöverfart. Svart streckad cirkel anger gång- och cykeltunnel.
Gula rektanglar avser busshållplatser.

Hastighetsgräns på Täbyvägen och Rösjövägen är 50 km/tim vid området.
Hastighetsgräns på övriga gator i området, d.v.s. bl.a. Ljungmyrsvägen, Byalagsvägen (öster om cirkulationsvägen), Ellaparksvägen (öster om Täbyvägen)
är 30 km/tim. Hastighetsgränsen börjar att gälla en bit in på Ljungmyrsvägen så
att hastighetsgränsen vid gång- och cykelöverfarten över Ljungmyrsvägen vid
korsningen ljungmyrsvägen-Rösjövägen är 50 km/tim. Det samma gäller på
Fjätursvägen (norr om konstgräsplanen) vid korsningen FjätursvägenTäbyvägen.
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Brist-/problemanalys

Figur 20 visar identifierade brister och problem för gång- och cykeltrafiken i området.

Figur 20. Identifierade brister och problem för gång- och cykeltrafiken i området. Gul cirkel
anger oreglerad och ej hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart. Gul streckad cirkel anger
oreglerat och ej hastighetssäkrat övergångsställe. Svart cirkel anger signalreglerad, ej
hastighetssäkrad, gång- och cykelöverfart.

En generell brist för området är att det saknas hastighetsdämpande åtgärder
både på sträckor och i korsningspunkter, förutom några avsmalningar längs
Ljungmyrsvägen i närheten av korsningen med Rösjövägen (Figur 21).
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Figur 21. Avsmalningar längs Ljungmyrsvägen i närheten av korsningen med Rösjövägen.

Identifierade brister och problem är:

›

Korsningspunkter med biltrafik (i vissa fall även leveransfordon) som inte är
trafiksäkra. Detta avser samtliga övergångsställen och gång- och cykelöverfarter i området. Figur 22 visar ett exempel på en inte hastighetssäkrad
gång- och cykelöverfart i området, den över den östra grenen av
Ljungmyrsvägen. Denna gång- och cykelöverfart, som ingår i skolvägen för
många barn, har också mycket utsliten målning. Gång- och cykelöverfarten
över Ljungmyrsvägen vid korsningen med Rösjövägen är något upphöjd
men bedöms inte vara tillräckligt upphöjd för att korsningen kan anses trafiksäker (Figur 23).

›

Övergångsställe/ gång- och cykelöverfart saknas där det bedöms finnas
behov (Figur 24).

›

Gång- och cykelbana saknas vid entrén till Ljungmyrsskolan/baksideentrén
till Skarpängsskolan (Figur 24).

›

Cykelbana saknas längs Ljungmyrsvägens östra och norra gren (Figur 25
och 26).

›

Platsen vid entrén till Ljungmyrsskolan är rörig på grund av att olika trafikslag möts och gatumiljön är otydlig. På platsen möts gående och cyklande
barn, bilar och leveransfordon till Skarpängsskolan och hämtning och lämning sker. Övergångsställe/gång- och cykelöverfart saknas, ingen ordnad
plats för hämtning/lämning finns.
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›
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Vid gång- och cykeltunneln under Täbyvägen finns branta lutningar som
kan vara svåra för rullstolsburna och barn som cyklar m.fl. att ta sig upp för
(Figur 27-29). Framförallt gång- och cykelbanan väster om tunneln, i norrgående riktning är brant. Tunneln kan också upplevas otrygg. På den västra
sidan är sikten mellan gång- och cykelbanan i nord-sydlig riktning och tunneln dålig på grund av att tunnelns öppning är smal (Figur 30).

›

Personer som inte kan använda trappor (rullstolsburna, cyklister, personer
med rullator/barnvagn m.m.) behöver ta en relativt lång omväg vid trapporna som finns väster om gång- och cykeltunneln.

›

I den norra delen av Ljungmyrsvägen, vid parkeringen, behöver gående och
cyklister som går/cyklar i nord-sydlig riktning (exempelvis från söder mot
konstgräsplanen eller från norr mot centrum) ta en lång omväg om de följer
gång- och cykelbanan. Det är troligt att många, även barn, genar över parkeringen för att undvika att ta en omväg.

›

Gångbanan är smal och har ojämn beläggning längs Ljungmyrsvägens norra
gren.

Figur 22. Gång- och cykelöverfarten över den östra grenen av Ljungmyrsvägen. Gång- och
cykelöverfarten är inte hastighetssäkrad såsom samtliga övergångsställen och gång- och
cykelöverfarter i området. Denna gång- och cykelöverfart, som ingår i skolvägen för
många barn, har också mycket utsliten målning.

Trafikutredning Skarpängs centrum

44

TRAFIKUTREDNING SKARPÄNGS CENTRUM

Figur 23. Gång- och cykelöverfarten över Ljungmyrsvägen vid korsningen med Rösjövägen
är något upphöjd men bedöms inte vara tillräckligt upphöjd för att korsningen kan anses
trafiksäker.

Figur 24. Gång- och cykelöverfart eller övergångsställe saknas vid entrén till ljungmyrsskolan. På sträckan mot baksideentrén till Skarpängsskolan saknas också gång- och cykelbana.

Trafikutredning Skarpängs centrum

TRAFIKUTREDNING SKARPÄNGS CENTRUM

45

Figur 25. Längs Ljungmyrsvägens östra gren finns endast gångbana och ingen cykelbana.
Gatan ligger i anslutning till Ljungmyrsskolan och Skarpängsskolan.

Figur 26. Längs Ljungmyrsvägens norra gren finns endast gångbana och ingen cykelbana.
Gatan ligger i direkt anslutning till Ljungmyrsskolan, Skarpängsskolan och Småskolan.
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Figur 27. Gång- och cykelbanan väster om tunneln, i norrgående riktning, är brant och kan
vara svår för rullstolsburna och barn som cyklar m.fl. att ta sig upp för.

Figur 28. Gång- och cykelbanan öster om tunneln, i norrgående riktning, är brant och kan
vara svår för rullstolsburna och barn som cyklar m.fl. att ta sig upp för.
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Figur 29. Även gång- och cykelbanan väster om tunneln, i västgående riktning, är brant
och kan vara svår för rullstolsburna och barn som cyklar m.fl. att ta sig upp för.

Figur 30. På den västra sidan av tunneln är sikten mellan gång- och cykelbanan i nordsydlig riktning och tunneln dålig på grund av att tunnelns öppning är smal.
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Figur 31. Personer som inte kan använda trappor (rullstolsburna, cyklister, personer med
rullator/barnvagn m.m.) behöver ta en relativt lång omväg vid trapporna som finns väster
om gång- och cykeltunneln.
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Figur 32. I den norra delen av Ljungmyrsvägen, vid parkeringen, behöver gående och cyklister som går/cyklar i nord-sydlig riktning (exempelvis från söder mot konstgräsplanen
eller från norr mot centrum) ta en lång omväg om de följer gång- och cykelbanan. Det är
troligt att många, även barn, genar över parkeringen för att undvika att ta en omväg.

Figur 33. Gångbanan längs Ljungmyrsvägens norra gren är smal och har ojämn beläggning.
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5.3

Åtgärdsförslag

I Figur 34 visas föreslagna åtgärder för gång- och cykeltrafiken i området.

Figur 34. Föreslagna åtgärder för gång- och cykeltrafiken i området kring Skarpängs centrum.

De åtgärder som föreslås är:

›

Samtliga övergångsställen och gång- och cykelöverfarter i området hastighetssäkras t.ex. görs upphöjda.

›

Hastighetsdämpande åtgärder på sträckorna längs Ljungmyrsvägen, exempelvis genom att vägen smalnas av. Ett övergångsställe på Ljungmyrsvägen
kan eventuellt tas bort om gatan görs tillräckligt trafiksäker.

›

En upphöjd gång- och cykelöverfart anläggs vid entrén till Ljungmyrsskolan.

›

Längs den östra grenen av Ljungmyrsvägen breddas gångbanan på norra
sidan av gatan och görs till gång- och cykelbana.
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›
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En gång- och cykelbana byggs vid entrén till Ljungmyrsskolan och baksideentrén till Skarpängsskolan, så att det finns gång- och cykelbana hela
vägen fram till skolgårdarna/cykelparkeringar. Cykelparkeringar byggs ut
vid Skarpängsskolan i anslutning till den föreslagna gång- och cykelbanan.
Parkeringsplatser (för personal) tas bort (flyttas förslagsvis till parkeringen
vid ICAS lastkaj) för att ge plats för gång- och cykelbanan samt för att leda
bort biltrafik från området närmast skolgårdarna.

›

En tydlig hämtnings-/lämningsplats ordnas vid Ljungmyrsskolan.

›

Längs den norra grenen av Ljungmyrsvägen byggs en gång- och cykelbana
på den östra sidan av gatan.

›

Vid den norra delen av Ljungmyrsvägen, vid parkeringen, får gång- och cykelbanan en ny, gen sträckning. Parkeringen byggs om för att ge plats för
detta och göra gång- och cykelvägen säker. Eventuellt tas ett antal parkeringsplatser bort för att ge plats år gång- och cykelbanan.

Den smala och stundvis ojämna gångbanan längs Ljungmyrsvägen breddas och
får ny beläggning. Om en ny bred gång- och cykelbana byggs på den andra sidan gatan är denna åtgärd mindre prioriterad.
Eventuellt kan gång- och cykelbanan väster om Täbyvägen, mellan gång- och
cykeltunneln och skolorna, byggas om så att den blir mindre brant. Gång- och
cykelbanan kan med fördel då breddas så att det finns plats för cyklister som
vinglar (den kommer fortfarande troligtvis vara brant). Detta är en omfattande
och kostsam åtgärd.
Om en ny in-/utfart från Rösjövägen anläggs kan det kombineras med att gångbanan som finns som alternativ till trapporna byggs om så att det blir en mer
gen väg för personer som vill ta sig till/från öster.

5.4

Effekter

Översiktlig bedömning av effekter visas i Tabell 10.
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Tabell 10. Översiktlig bedömning av effekter av föreslagna åtgärder.

Gående och cy-

Boende i om-

Motorfordons-

klister, särskilt

rådet

trafik

Parkering

barn
+

Säkrare trafik-

Tryggare och

miljö. Också

trevligare boen-

tryggare. På

demiljö p.g.a.

några platser ge-

lägre och jäm-

nare sträckningar

nare hastighet-

och därmed

er. Också

mindre risk att

mindre buller.

personer genar
över gator/parkeringar.
Området blir mer
tillgänglighetsanpassat.

-

Sämre komfort

Ev. minskas an-

p.g.a. upphöjda

talet parkerings-

övergångsställen

platser vid

och gång- och

Ljungmyrsvägens

cykelöverfarter.

norra del.
Parkeringsplatser
tas ev. bort vid
entrén till
Ljungmyrsskolan
alt. flyttas.
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