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BAKGRUND OCH SYFTE

Täby kommun växer och lockar invånare som både vill bosätta sig och arbeta i Täby. Detta ökar behovet av attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära
lägen. Kv Strömmingen ligger centralt i Täby och främjar detta, se Figur 1.
Uppdraget omfattar en trafikutredning inför att detaljplan för kv. Strömmingen 1-7 mfl skall på granskning. Detaljplanens syfte är att pröva
förutsättningarna för att uppföra omkring 380 bostäder, förskola och kommersiella lokaler. Riksbyggen och Besqab avser att bebygga området
med hyresrätter respektive bostadsrätter.
Det gällande strukturförslaget för Strömmingarna är en utveckling utifrån de två förslag
som låg till grund för respektives markägares planbesked. Strukturen ligger i linje med
fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050 och speglar de intentioner och
ambitioner, strategiska och strukturella beslut, som framkommit i dialogen mellan
kommunen och markägarna.
Syftet med denna utredning är att beskriva trafiksituationen för samtliga trafikslag i
anslutning till planområdet och vilken påverkan den nya bebyggelsen har på
trafiksystemet. Utredningen ska även beskriva trafiksituationen och tillgängligheten till
den nya bebyggelsen inom planområdet.
Utredningen ska ge input och tankar kring framtida utveckling av planområdet
innehållandes utformningsprinciper och referenslösningar för:






Stockholmsvägen
Attundavägen
Kopplingar och stråk
Övergångar och passager
Utreda en ev. förlängning av Rigavägen förlängning

Figur 1. Orienteringskarta över planområdet för kv. Strömmingarna.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIDIGARE UTREDNINGAR

Under trafikutredningen ska följande handlingar utgöra riktlinjer och vara vägledande för rekommendationerna:









2.1

Det nya Täby - Översiktsplan 2010-2030, aktualitetsprövad 2014.
Täby stadskärna 2050 - Fördjupning av översiktsplan, utställningsförslag december 2018.
Halva Täby grönt - Grönplan för Täby kommun, antagen 2005. Parkeringsstrategi Täby Kommun - Handbok, antagen 2013.
Täby Cykelplan, antagen 2014.
Dagvattenstrategi för Täby kommun, antagen 2016.
Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020, antagen 2008.
Föreskrifter om avfallshantering i Täby kommun, antagen 2015.
Handbok för avfallsutrymmen, utgiven av Avfall Sverige 2009.
Teknisk handbok Täby kommun, revideras för tillfället och den uppdaterade versionen bör vara vägledande.
PROGRAMFÖRKLARING FÖR PROJEKTET STRÖMMINGARNA

Projektet Strömmingarna har beslutats att utgöra ett pilotprojekt för processmetodiken för visionsstyrd
stadsutveckling light, VSL, en process som möjliggör en sammanhållen syn som förklarar och visar en
gemensam vision och målbild. Därför har Täby kommun har tillsammans med Riksbyggen och Besqab tagit
fram en programförklaring i form av ett manifest för planområdet, som tillsammans med Täby kommuns
styrdokument ska genomsyra planeringen för den framtida utvecklingen av Strömmingarna. Nedan finns de
riktlinjer och strategiska beslut ur manifestet om ska vara vägledande för trafikutredningen:












Projektets ska utformas så att goda stadskvalitéer skapas.
Planförslaget ska ge upphov till stärkta stråk och flöden, efter kommunens vision.
Parkering ska vara underbyggd med kompletterande parkeringar i den multifunktionella zonen, med
undantag för angöring till förskola.
Torg/platsbildning ska skapas vid korsningen Stockholmsvägen, Attundavägen.
Planförslaget ska utformas med en infartsgata.
Parkeringsstrategi inom FÖP för Täby stadskärna ska användas som riktlinje för projektet.
Strömmingarna bedöms som liggandes i område 1 som innebär lägre p-tal och möjliggör tillämpning
av grön resplan.
Inom projektet ska möjligheten till passage över/under Roslagsbanan utredas.
Trafikflöden och principer för Stockholmsvägens utformning ska utredas samt tas fram.
Kommunens cykelplan ska vara vägledande för planförslaget.
Planarbetet ska utreda om gång- och cykelstråk till omkringliggande parker upplevs tillräckliga, enligt
kommunens vision.
Parkering eller kantsten får ej blockera planerade soprum.
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2.2

GATUTYPER I PLANOMRÅDET ENLIGT STYRDOKUMENT OCH RIKTLINJER

2.2.1 STOCKHOLMSVÄGEN OCH ATTUNDAVÄGEN ENLIGT FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TÄBY STADSKÄRNA 2050
Enligt ”Täby stadskärna 2050”, kommunens fördjupade översiktsplan, FÖP, är Stockholmsvägen och Attundavägen utpekade som huvudgator i
kommunen. Stockholmsvägen på delen söder om planområdet samt Attundavägen ska enligt förslaget omvandlas för bättre framkomlighet för
kollektivtrafik med nya/förbättrade gång- och cykelbanor och passager. I korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen är ett identifierat behov att
kapaciteten.
I stadskärnan finns potential att utveckla områden längs flera av gatorna med kompletterande bebyggelse. Det möjliggör för fler verksamheter
längs gatan och innebär att gata och bebyggelse kan bilda en helhet, en stadsgata. Dessa gator har ett stort flöde av människor längs gatan vilket
ger underlag till service, butiker och kollektivtrafik. Gröna inslag så som träd bidrar till ökade vistelsevärden och förbättrar spridningssamband för
växter och djur.
2.2.2 MELLANGATAN ENLIGT PROGRAMFÖRKLARING
Områdets enda nya gata är Mellangatan. Mellangatan är placerad i fastighetsgräns mellan de båda markägarna och skall få sin egen karaktär. Här
samsas alla trafikslag men gör det på de gåendes villkor. Och här finns bostadsentréer och lokaler för bostadskomplement. Härifrån når man
kvarterets inre och Järnvägsstråket. Mellangatan är en viktig del i att göra samtliga kvarter tillgängliga. Mellangatan kan även ha plats för
infiltration- och fördröjningsytor av dagvatten.
2.2.3 JÄRNVÄGSSTÅKET ENLIGT PROGRAMFÖRKLARING
Mot Järnvägsstråket placeras en multifunktionell zon. Denna zon har fått sitt mått från det i Täby etablerade riskavståndet om 25 meter från
Roslagsbanan. Denna zon kommer att utgöra en speciell kvalitet för projektet och innefatta ekosystemtjänster och lösningar som skapar resiliens
mot klimatförändringar och dess effekter (t.ex ökad nederbörd, minskad biologisk mångfald, etc.). Området programmeras med bl.a
dagvattenhantering, insektshotell, odlingsmöjligheter och vistelseytor, plats för cyklar och bilar samt bilpool och laddstationer. Zonen kommer att
bli semiprivat med möjlighet för utomstående att passera igenom.
2.2.4 RIGAVÄGENS FÖRLÄNGNING ENLIGT PROGRAMFÖRKLARING
I Rigavägens förlängning är strukturförslaget utformat med en användbar gränd vars bredd dels syftar till att skapa en visuell koppling men även
möjliggöra för en framtida utbyggnad av koppling över eller under Roslagsbanan. Detta skapar även en sekundär koppling till Järnvägsstråket och
dess multifunktionella zon, vilket möjliggör för offentlig gång- och cykeltrafik. I den kommande handelsutredningen kan även behovet av en
mindre platsbildning i anslutning till Rigavägens förlängning påvisas.
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3

NULÄGE

Detaljplanen omfattar kv. Strömmingarna där fastigheterna Strömmingen 1-7 ingår. Fastigheterna Strömmingen 1-3 ägs av Besqab och
fastigheterna 4-7 av Riksbyggen. Planområdet ligger i direkt anslutning till Täbys stadskärna och avgränsas av Stockholmsvägen i väst och
Attundavägen i söder och Roslagsbanan i öster. Planområdet innehåller idag ett antal villor och en del skogs- och naturmark. Närområdet består
till största delen av villabebyggelse i väst och flerbostadshus på andra sidan Roslagsbanan i öst.
Området ligger nära Täby centrum och kollektivtrafik. Intill planområdet finns idag bostäder, både lägenheter och villabebyggelse, vägar och
gång- och cykelvägar. Det finns idag tre övergångar över Roslagsbanan, vid Turebergsvägens korsnings en bit norr om planområdet, en i direkt
anslutning till planområdet på Attundavägens bro och en söder om Attundavägen vid Tibble station. De närmaste passagerna över spåren är
utformade på bilens villkor och bristfälliga för gående och cyklister.
3.1

MÅLPUNKTER

Planområdet ligger centralt i kommunen med
nära koppling till Täby centrum. Trots den nära
kopplingen till centrum utgör Roslagsbanan en
barriär. I dagsläget finns en överfart över spåren
söder om planområdet, vägen fram till denna är
kuperad och uppfyller därmed inte
tillgänglighetskrav.
Inom ett avstånd på 800 m (ca 3 min med cykel
och 10 min promenad) nås många målpunkter, se
Figur 2 för orienteringskarta. Ungefärligt avstånd
från planområdet till viktiga målpunkter:
Centrum med butiker
Tibble station
Täby C station
Huvudbibliotek
Närsjukhus
Tibble gymnasium
Idrottsplats, Tibblevallen
Friluftsliv

700
500
1000
600
400
600
600
1500

m
m
m
m
m
m
m
m
Figur 2. Målpunkter i närheten av planområdet Strömmingarna.
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Avståndet till de närmaste skolorna är mellan en och tre km och Ellagårdsskolan är den närmaste låg- och mellanstadieskolan och ligger på 1,3 km
avstånd. Gång- och cykelvägen från planområdet innebär att Stockholmsvägen ska korsas och passagen över Stockholmsvägen är inte
hastighetssäkrad. Därefter ska skolbarnen röra sig i blandtrafik på lågtrafikerade villavägar som till stor del saknar gångbanor samt på gång- och
cykelvägar.
3.2

GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT

Norr om Attundavägen, längs Stockholmsvägens västra sida ligger ett
huvudcykelstråk i form av en dubbelriktad gång- och cykelbana. Denna är
nyligen ombyggd från gångbana till gång- och cykelbana och breddad till 3
m. Separering mellan gående och cyklister saknas. Detta stråk leder bland
annat till Täby C. På Stockholmsvägens östra sida saknas idag gångbana.
Söder om Attundavägen finns gångbanor men cykelbana saknas på båda
sidor av vägen.
På östra sidan av Roslagsbanan ligger ett regionalt cykelstråk. Detta leder
från Vallentuna genom Täby och Arninge vidare söderut ända till Nynäshamn.
Se Figur 3 för en översikt över cykelvägnätet inom området.
Idag är kopplingarna mellan huvudcykelstråket och det regionala cykelstråket
längs Roslagsbanan bristfälliga. Stråken ligger i olika plan och lokalgator
kopplar samman stråken. Vägvisning för denna koppling saknas.
På Stockholmsvägen norr om planområdet vid Turebergsvägen finns en bro
över järnvägen. På norra sidan av denna finns en smal gångbana. Cykling
sker i blandtrafik över bron. En viktig länk för cykeltrafiken som bör
förbättras är att koppla samman cykelbanan längs Turebergsvägen och det
regionala pendlingsstråket och förbättra stråket längs Torildsvägen och
Gustaf Bergs väg.
Roslagsbanan utgör en barriär inom utredningsområdet och kopplingarna
över Roslagsbanan är viktiga, då merparten av målpunkterna finns på andra
sidan järnvägen. För att ta sig över spåret finns det idag fyra kopplingar,
ingen av dessa kopplingar är gen eller i plan i anslutning till
Stockholmsvägen.
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Attundavägen korsar järnvägsspåren via en bro och är
den koppling som ligger inom planområdet för
Strömmingarna. För att nå gång- och cykelbanan på
Attundavägens södra sida behöver gående och
cyklister ta sig runt cirkulationsplatsen, ta sig ner för
att korsa planskilt via en tunnel för att sedan ta sig
upp på bron, se Figur 4. Sikten är bristfällig och gångoch cykelbanan lutar kraftigt. Kopplingen till
Attundavägen uppfyller inte tillgänglighetskraven då
den lutar 12,5 %. Det finns inga passager för gående
och cyklister i plan över Attundavägen.
Tibble station nås via Olympiavägen som är en smal
lokalgata med blandtrafik. Söder om planområdet, vid
Tibble station, finns möjlighet för gående att korsa
järnvägen i plan via en gångpassage, se Figur 5.
Söder om idrottsplatsen Tibblevallen korsar det
regionala cykelstråket järnvägsspåret planskilt via en
tunnel. Även denna koppling lutar kraftigt och
uppfyller inte sikt- och tillgänglighetskrav.

Figur 4. Gång- och cykelbana som leder från Stockholmsvägen till Attundavägen.

Norr om Rigavägen finns ett obevakat övergångsställe
som leder över Stockholmsvägen i plan, se Figur 6. I
övrigt saknas passager i plan över Stockholmsvägen
längs med planområdet.

Figur 5. Gångpassage över Roslagsbanan i plan vid
Tibble station.
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3.3

KOLLEKTIVTRAFIK

Den närmast belägna tågstationen är Tibble som ligger ca 500 m från
Strömmingarna. Station Täby centrum ligger också i närheten, ca 1000 m ifrån.
Roslagsbanan trafikerar båda stationerna där Tibble och Täby centrum ligger på
varsin gren efter Roslags-Näsby station. Från Tibble tar det ca 16 min in till Stockholm
Östra. Från Täby centrum varierar restiden mellan ca 15-20 min till Stockholm Östra.
Från Stockholm Östra är det möjligt att koppla på tunnelbanenätet på röda linjen och
sedan nå T-Centralen på ca 6 min. Under morgontrafikens rusning avgår det tåg ca
var åttonde minut från båda stationerna. I Mörby finns möjlighet till byte mellan tåg
och tunnelbanans röda linje eller till busslinje från Danderyds sjukhus.
Strömmingarna nås med kollektivtrafik närmst via busshållplats Uttervägen eller
Klubbvägen på Stockholmsvägen. Hållplats Uttervägen trafikeras av buss 616 som är
en lokal busslinje från Täby centrum till Täby kyrkby samt en linje för natttrafik.
Restiden under morgontrafikens maxtimme är ca 6 min och den avgår 3 gånger i
timmen. Under eftermiddagens maxtimme är restiden ca 2 min och buss avgår 2
gånger i timmen. Hållplats Klubbvägen trafikeras av buss 614 och 604. Busslinje 614
är en lokal linje som trafikerar från Täby C till Skarpäng, med avgångar 2 gånger i
timmen. Busslinje 604 trafikerar mellan Danderyd sjukhus och Hägernäs via Täby C,
med avgångar mellan 2-3 gånger i timmen.
Från Tibbleskolan och Täby centrum avgår mängder med olika busslinjer mot
Danderyds sjukhus, Skarpäng, Hägernäs, Näsbypark, Sollentuna, Upplands Väsby,
Österskär, Löttingelund och Täby kyrkby. Längs E18 går buss i stomlinjetrafik till
Norrtälje och Vaxholm.

Figur 7. Kollektivtrafikpunkter i närheten av planområdet
Strömmingarna.

Enligt FÖP är Stockholmsvägen söder om Attundavägen och Attundavägen utpekade som viktiga stråk för kollektivtrafik.
3.4

MOTORFORDONSTRAFIK

Det är god tillgänglighet för motorfordon att nå planområdet Strömmingarna. Stockholmsvägen löper parallellt längs området och leder i
förlängningen till E 18. Stockholmsvägen är huvudled vilket innebär parkeringsförbud. Körbanan längs planområdet är idag ca 6,5 m bred. Högsta
tillåtna hastighet längs Stockholmsvägen är 50 km/tim. De uppmätta hastigheterna längs vägen visar att medelhastigheten är 48 km/tim och att
85 % av bilisterna inte kör fortare än 52 km/tim. För att begränsa genomfartstrafik och minimera antal korsningspunkter längs Stockholmsvägen
råder det idag infartsförbud från Stockholmsvägen på flera anslutande gator.
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Via Attundavägen nås Täby centrum på bro över spåren. Attundavägen har begränsad fri höjd, 3,6 m, under bron vid Biblioteksgången.
Attundavägen är ombyggd till stadsgata längs Täby centrum och har en cirkulationsplats i korsningen med Stockholmsvägen. Detta har medfört
att det finns överblivna körytor på vägen idag. Högsta tillåtna hastighet längs Attundavägen är 50 km/tim.
Övriga anslutande gator i området har högsta tillåtna hastighetsgräns 30 km/tim.
3.4.1 TRAFIKMÄTNING
Trafikräkningar har genomförts under en vecka i februari månad med hjälp av slangmätningar. Fem av trafikmätningarna fångar upp vilken
riktning som fordon färdats i medan de andra trafikmätningarna har gjorts på det totala snittet på vägen. Eftersom trafikmätningarna har skett
under februari månad har trafikmängderna skruvats upp med avseende på årsvariationer. Det har gjorts efter Trafikverkets trafikräknesystem i
VGU (2016). Mätpunkterna presenteras i Tabell 1 och Figur 8. Med ÅVDT menas årsvardagsdygnstrafiken vilket betyder medelsnittet på ett
vardagsdygn sett över hela året. Med maxtimme menas det den timme då det är som störst trafikmängd i vägnätet. Maxtimme brukar anges för
både för- respektive eftermiddag.
Tabell 1. Trafikmätningar för olika mätpunkter i ÅVDT och antalet i för- och eftermiddagens maxtimme.
Mätpunkt
Attundavägen
Attundavägen
Stockholmsvägen, söder
om Attundavägen
Stockholmsvägen, söder
om Attundavägen
Rigavägen
Stockholmsvägen, söder
om Turebergsvägen
Turebergsvägen
Stockholmsvägen, norr
om Turebergsvägen

Riktning

ÅVDT
(årsvardagsdygnstrafik)

Antal i
maxtimme
förmiddag
388
306
365

Antal i
maxtimme
eftermiddag
529
529
765

Öst
Väst
Norr

5 300 f/d
5 900 f/d
6 600 f/d

Söder

7 900 f/d

941

553

Öst
Totalt

400 f/d
10 100 f/d

40
1059

40
1000

Totalt
Totalt

8 100 f/d
5 600 f/d

706
588

824
553

Störst trafikmängd av vägarna i närområdet har Stockholmsvägen söder om Attundavägen med
ÅDVT på 14 500 f/d (6 600 f/d och 7 900 f/d i respektive riktning) och är idag en tvåfilig väg.
Attundavägen har en trafikmängd på 11 200 f/d idag (5 300 f/d och 5 900 f/d i respektive
riktning) och är enfilig väg in mot Täby centrum. Det dimensionerade trafikflödet, d.v.s. det
största trafikflödet under maxtimmarna är förmiddagens maxtimme där Stockholmsvägen, söder
om Attundavägen, har ett uppmätt trafikflöde på 1 300 fordon/timme på snittet varav 941
Trafikutredning Kv Strömmingarna
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fordon/timme i södergående riktning och resterande i norrgående riktning. Under eftermiddagens maxtimme är det något färre som reser tillbaka
norrut, 765 fordon/maxtimme. Det beror på att trafikmängden är mer koncentrerad under morgonen än under eftermiddagen då trafikmängden
är mer utspridd på fler timmar. Attundavägen har under förmiddagens maxtimme en relativt låg trafikmängd på totalt 694 fordon/timme som är
mer jämnt fördelat i vardera riktningen. Attundavägen har ett större trafikflöde under eftermiddagens maxtimme.
3.5

TRAFIKSÄKERHET

Ett uttag från STRADA* visar att det har skett 6 olyckor som lett till personskador i närheten av
utredningsområdet mellan åren 2013-2017. Olyckorna har skett främst där olika
trafikantströmmar interageras på en begränsad yta, exempelvis vid korsningar. De trafikolyckor
som får de allvarligaste konsekvenserna är de mellan motorfordon och oskyddade trafikanter.
Fordonens hastighet är avgörande för olyckornas svårighetsgrad.
Av olyckorna klassades fem olyckor som lindriga eller måttliga och en olycka klassades som
allvarlig. Under perioden 2013-2017 har inga olyckor med dödlig utgång inträffat. Dock skedde
en dödsolycka inom området under år 2012. Denna olycka skedde då en bilist fick sladd och
krockade med mötande mopedist. Olyckstypen med den allvarligaste skadegraden sker vid
olyckor med motorfordon. I Figur 9 visas alla olyckorna i en karta.
Då det endast skett ett fåtal olyckor inom området är det svårt att dra några slutsatser om vilka
olyckstyper som sker oftast och vad dessa beror på. Dock går att det utläsa att motorfordon varit
involverade i två av tre olyckor. I diagrammet bredvid visas en fördelning av de sex olyckorna som
skett inom perioden 2013-2016.
Gångbanan på Stockholmsvägen har nyligen byggts om till en kombinerad gång- och cykelbana,
något som kan påverka framtida olyckor. Då cyklister inte längre hänvisas till blandtrafik kan vissa
typer av olyckor som rör bilister/cyklister/mopedister undvikas

Trafikolyckor, fördelning av typ
2013‐2017

Motorfordon ‐
Cykel

Motorfordon ‐
Upphinnande
olyckor

Moped ‐
Singel
Motorfordon ‐
Singel olycka
Fotgängare ‐
Singel olycka

* Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet.
Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Databasen kan användas för att ta fram olycksstatistik för specifika områden.
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Figur 9. Olycksstatistik från STRADA år 2013-2017.
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4

RIGAVÄGENS FÖRLÄNGNING

Vid utbyggnaden till dubbelspår stängdes plankorsningen för gående och cyklister med Roslagsbanan norr om Rigavägen.
I manifestet för kv. Strömmingarna ingår därför att studera en möjlig koppling under eller över Roslagsbanan i Rigavägens förlängning.
4.1

UNDER ROSLAGBANAN

Det saknas naturligt terrängstöd för att med tunnel ta sig under Roslagsbanan. Området ligger lågt i förhållande till omgivningarna och dagvatten
kommer att ledas dit och behöva pumpas från tunneln. Tunneln kommer eventuellt behöva utföras som tät konstruktion.
Roslagsbanans trafik är känslig för störning under byggtiden och spåren ställer stora byggtekniska krav.
Tunnlar innebär otrygghet och många undviker att använda tunnlar på kvällar och nätter. Attraktiva tunnlar ska ha naturligt terrängstöd, ha ett
stort flöde av människor även kvällstid samt vara rymligt och väl belyst även i tunnlarnas anslutningar så att man har god överblick.
Med en minimal fri höjd på 2,5 m och en konstruktionshöjd (bro+ballast) på 1,5 m ges att gång- och cykelvägen ska ligga minst 4 m under
spåren. Med maximal lutning på 5 % för tillgänglighet innebär det att ramperna för att ta sig ner under spåren blir 80 m på var sida spåren (utan
vilplan). Detta innebär orimliga omvägar som gör tunneln oattraktiv. Ramperna kräver också stor yta som minskar möjligheten att bygga bostäder.
4.2

ÖVER ROSLAGSBANAN

Det finns ett par meters terrängstöd för gång- och cykelförbindelse över Roslagsbanan eftersom Stockholmsvägen och Värmeverksvägen ligger
högre än spåren. Den fria höjden för Roslagsbanan ska vara 6,1 m så överkant gång- och cykelbro ligger minst 7 m över spåren. Det innebär en
höjdskillnad på minst 5 m som brons anslutningar ska ta upp. Med de gatulängder som finns till förfogande fås ramper med 8 % lutning från
Stockholmsvägen vid Rigavägen upp till bron och från Värmeverksvägen fås 12 % lutning upp till bron, vilket inte uppfyller tillgänglighetskraven.
Eventuellt kan tillgängligheten tillgodoses med spiralramper som kan göras längre och flackare, dock skulle det krävas mer utrymme än vad som
finns tillgängligt. Ramperna till bron kommer att luta åt motsatt håll som gränden mellan kvarteren i Strömmingarna och ha en negativ påverkan
på bebyggelsen.
4.3

REKOMMENDATION FÖR RIGAVÄGENS FÖRLÄNGNING

Roslagsbanans barriärverkan kommer att minska genom en ny trappa till Attundavägens bro. Bron kommer att ges generösa utrymmen för gående
och cyklister och blir en bra koppling. Även under bron är det möjligt att skapa en passage i framtiden som leder till Tibble station, där det går att
korsa spåren i plan.
Dagens lösning innebär en omväg via gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen som inte uppfyller tillgänglighetskrav. Strukturförslaget
innebär att det blir betydligt enklare att ta sig till fots eller med cykel från omkringliggande områden till Täby centrum genom att övergångsställen
tillkommer i korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen. Behovet av passagen över spåren i Rigavägens förlängning minskar därför.
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Norr om planområdet finns få målpunkter i dag som motiverar en passage förutom kopplingen mellan cykelstråket längs Turebergsvägen och det
regionala stråket norrut till Arninge som saknas i dagsläget. Den kopplingen kan förbättras genom vägvisning mellan Turebergsvägen via
spårpassagen vid Ensta station till regionala cykelstråket. Möjligheterna att gå och cykla på Stockholmsvägen på bron över Roslagsbanan vid
Turebergsvägen kan också förbättras genom att körfälten för bil minskas.
Tyréns bedömning är att vare sig tunnel eller bro är lämplig vid kv Strömmingarna, då kopplingarna över Roslagsbanan från Rigavägen blir för
branta för att klara tillgänglighetskrav om inte orimligt långa omvägar skapas. Den lösning som bedöms som möjlig för denna plats är att anlägga
en trappa och hiss för att komma upp på en bro som leder över spåren. Denna lösning bedöms inte nödvändig i dagsläget men är något som kan
utredas vid ökad exploatering på båda sidor om Roslagsbanan.
För att inte omöjliggöra en framtida utbyggnadsmöjlighet av en koppling för gång- och cykel över Roslagsbanan kan kommunen komma att gå in
med en andel i gemensamhetsanläggningen för kvartersgatan Mellangatan. Höjdförutsättningarna är dock ungefär desamma som vid Rigavägens
förlängning.
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5

FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER AV PLANERAD EXPLOATERING

5.1

STRUKTURFÖRSLAGET

Figur 10. Illustrationsplan för kv. Strömmingarna
Illustrationsplanen ovan visar strukturförslaget, där planeras det för 384 bostäder, förskola och kommersiella lokaler. Inom planområdet planeras
det för totalt 167 parkeringsplatser. 144 bilparkeringsplatser på kvartersmark varav 8 bilpoolsplatser och 600 cykelparkeringsplatser samt
elcykelpoolplats. Området planeras också att förses med leveransrum för att förenkla dem boendes hantering av exempelvis paket och matkassar.
Dagens karaktär av landsväg längs Stockholmsvägen kommer att omvandlas till en stadsgata med trädplanterad gångbana och angöringsfickor för
bilar.
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I det planerade kvarteret intill cirkulationsplatsen planeras en platsbildning med mindre butik och restaurang. Det ställer krav på både angöring
för rörelsehindrade, parkering och leveranstrafik. De nya övergångsställena vid cirkulationsplatsen gör det möjligt för gående och cyklister att ta
sig dit.
I planområdets norra del planeras en förskola för 80-100 elever. Hastigheten bör därför sänkas lokalt på Stockholmsvägen till 30 km/tim och
övergångstället vid Rigavägen hastighetssäkras. Förskolans leveranser och sophanteringen kommer att ske från angöringsficka längs
Stockholmsvägen. Kommunens bedömning är att de flesta elever kommer från det nya området eller den närmast omgivande bebyggelsen och
därför går till fots till förskolan. En separat angöringsficka anordnas längs Stockholmsvägen så att de som hämtar och lämnar med bil inte behöver
köra in i bostadsområdet.
Gatorna inom planområde, Mellangatan och Järnvägsstråket, är kvartersgator som utformas på de gåendes villkor. Mot Järnvägsstråket placeras en
multifunktionell zon, med bl.a dagvattenhantering, insektshotell, odlingsmöjligheter och vistelseytor, plats för cyklar och bilar samt bilpool och
laddstationer. Zonen kommer att bli semiprivat med möjlighet för utomstående att passera igenom.
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5.1.1 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Den nyanlagda gång-och cykelbanan på västra sidan av Stockholmsvägen behålls och kompletteras med en gångbana längs de nya kvarteren.
Gångbanan utformas med en bredd om minst 3 m med en angränsande angöring i fickor mellan träd. Övergångsstället i anslutning till förskolan
föreslås hastighetssäkras till 30 km/tim, hastighetssäkringen ska vara anpassad för busstrafik.
Längs Attundavägens norra sida byggs en bred gångbana som leder mot Täby C. Denna nya väg medför tillgängliga lutningar. Vid
cirkulationsplatsen i korsningen med Attundavägen/Stockholmsvägen byggs övergångsställen i plan över både Stockholmsvägen och
Attundavägen. Det innebär en rakare och genare förbindelse för gångtrafiken än dagens omväg via gång- och cykeltunneln. Kopplingen från gångoch cykeltunneln till Attundavägen bibehålls men kompletteras med en trappa.
Avståndet från Strömmingarna till utpekade målpunkterna blir med strukturförslaget kortare, genare och framför allt tillgängliga, något som
saknas idag. Strukturförslaget påverkar inte trafiksituationen för cykeltrafiken, den förblir oförändrad.
MÖJLIG FRAMTIDA UTVECKLING FÖR GÅNG– OCH CYKELTRAFIK
Något som skulle öka attraktiviteten med planområdet är en koppling under Attundavägen, utmed västra sidan av spåren. På så sätt kan gående
och cyklister nå Tibble station och det regionala cykelstråket från planområdet separerat från övrig trafik och utan nivåskillnader. Idag saknas
denna koppling men det finns utrymme att skapa en sådan koppling i framtiden i samband med ombyggnation av Attundabron. Detaljplanen för
kv. Strömmingarna ska ej omöjliggöra denna koppling. I Figur 11 visar ett referensprojekt från Borlänge där en liknande koppling har anlagts.

Figur 11. Referensbilder från Borlänge, passage under bro i anslutning till järnväg.
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5.1.2 KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger centralt och avståndet till Roslagsbanans station Tibble och de närmaste busshållplatserna understiger riktlinjer enligt RIPLAN.
Med cykel tar det endast några få minuter att ta sig till Roslagsbanan. Området bedöms ligga i ett bra kollektivtrafikläge. En framtida förlängning
av Roslagsbanan till City kommer att gynna kollektivtrafikläget ytterligare.
Lutningarna är dock inte tillgängliga (överstiger 5 %) mellan planområdet och Tibble station. En framtida lösning där planskildhet för gående och
cyklister slopas under Stockholmsvägen och ersätts av övergångsställen i plan eller där passagen under Attundavägen byggs förbättrar och löser
problemet med branta lutningar och trappor.
Strukturförslaget innebär att resenärer och boende både i planområdet men också i omgivande villaområde får bättre, genare kopplingar till
hållplatser.
Då Stockholmsvägen och Attundavägen är utpekade stråk för kollektivtrafik är det viktigt med bibehållen god tillgänglighet i korsningen
Stockholmsvägen/Attundavägen
5.1.3 MOTORFORDONSTRAFIK
Stockholmsvägen föreslås att utformas som en trädplanterad stadsgata med bebyggelse med verksamheter och entréer mot gatan. Då
Stockholmsvägen är en huvudgata med busstrafik föreslås hastighetsgränsen längs gatan bli 40 km/tim. Stockholmsvägen föreslås utformas med
angöringsfickor längs kv. Strömmingarna och parkeringsförbud på motsatt sida. Då Stockholmsvägen ska omvandlas till stadsgata föreslås att
dagens in/utfartsförbud från anslutande villagator slopas. På sträckan vid förskolan föreslås hastighetsgränsen 30 km/tim.
Precis som Stockholmsvägen föreslås Attundavägen utformas stadsmässigt. Hastighetsgränsen längs gatan föreslås sänkas till 40 km/km.
Attundavägen förslås fortsatt ha parkeringsförbud längs båda sidor om vägen. Dock med undantag för en angöringsficka i anslutning till
Strömmingarna, som möjliggör entréer och verksamheter vid planerad platsbildning.
Strukturförslaget innebär att cirkulationsplatsen får en minskad kapacitet mot idag för biltrafik. Anledningen är att förbättringarna för
gångtrafikanter i form av gångpassager i plan på Stockholmsvägen och Attundavägen kommer påverka motorfordonens trafikflöde. Mer
information om kapacitetsberäkningar finns i kapitel 5.3.2.
Lokalgatorna utformas som lågfartsmiljöer där bilister kör på de gåendes villkor.
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5.1.4 PARKERING
Enligt Täbys parkeringsstrategi är det möjligt att i de centrala delarna av kommunen reducera antalet parkeringsplatser som byggs genom att
erbjuda och bekosta olika mobilitetsåtgärder för att underlätta att leva utan bil. Det innebär att antalet parkeringsplatser kan minskas vid
prissättning av parkering, samnyttjande av parkering, parkeringsköp och avlösen, leveransskåp, bilpool och/eller om det går att påvisa att det
finns eller ska anläggas attraktiva gång- och cykelstråk som sammanbinder målpunkter med kollektivtrafiken. Byggaktören ska då ta fram en grön
resplan för projektet där åtgärder och vilken reduktionen av parkeringstalet det leder till slås fast. Den gröna resplanen ligger sedan med som
underlag för exploateringsavtalet mellan byggaktör och kommun. I kvarteret Strömmingarna som till största delen bebyggs med flerfamiljshus är
förutsättningarna för ett lågt bilinnehav goda och byggaktörerna avser därför att tillämpa grön resplan. Närhet till spårbunden kollektivtrafik och
till Täby centrum med ett stort utbud av service och handel är viktiga faktorer som påverkar bilinnehavet. Som referens på en låg efterfrågan på
bilplatser i området har Besqab erfarenhet av ett annat projekt i Täby centrum där man byggde 62 lägenheter med tillhörande 36 bilplatser. Det
har varit svårt att hyra ut platserna och man har i dagsläget 27 av de 36 platserna uthyrda till boende. Bilinnehavet i Täby varierar mellan var i
kommunen man är bosatt men också på boendetyp. I parkeringsstrategin anges bilinnehavet (år 2012) för bostadsrätter till 0,7 bilar/hushåll och
för hyresrätter 0,5 bilar/hushåll.
De flesta parkeringsplatserna i området kommer ligga i garage under bostadskvarteren. Men några platser kommer att finnas utomhus längs
spåren på kvartersmark. Däribland 8 platser för bilpoolsbilar. En bilpoolsplats kan sägas motsvara 4-8 bilparkeringsplatser. De planerade 8
bilpoolsplatser motsvarar således 32-64 bilparkeringsplatser. Även elcykelpoolplatser och leveransrum planeras i området för att minska behov av
bil.
Parkeringsbehov enligt parkeringsstrategin zon A med grön resplan för respektive byggaktör:

Kv 1 Besqab (bostadsrätter)
Flerfamiljshus
Stadsradhus
Förskola
Lokal
Totalt

kvm ljus BTA
10865
1360
1370
30
13625

Parkeringsbehov:
Antal p‐platser med grön
Parkeringsbehov:
Parkeringsnorm
resplan, 25% reduktion
Antal p‐platser, zon A
7p/1000BTA
76,055
57,04125
6p/1000BTA, småhus
gemensam parkering
8,16
6,12
4p/1000BTA
5,48
4,11
10p/1000BTA ‐ antagande
kontor/restaurang
0,3
0,225
89,995
67,49625
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Kv 2 Riksbyggen (hyresrätter, många små
lägenheter)
Flerfamiljshus
Lokaler
Totalt

kvm ljus BTA
16780
380
17160

Parkeringsbehov:
Parkeringsbehov:
Antal p‐platser med grön
Parkeringsnorm
Antal p‐platser, zon A
resplan, 25% reduktion
7p/1000BTA
117,46
88,095
10p/1000BTA ‐ antagande
kontor/restaurang
3,8
2,85
121,26
90,945

Minst 2 % eller 1 plats ska enligt parkeringsstrategin vara reserverade för rörelsehindrade. Parkering för
rörelsehindrade ska anordnas nära entréer och utformas enligt Boverkets byggregler.
Då antal el-bilar och laddhybrider ökar, rekommenderas det att garagen utformas med många laddplatser för att
täcka framtidens behov.
Reglering av parkering i närområdet kan behöva ses över om kommunen bedömer det av trafik- och
framkomlighetsskäl.
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Förskolan (BTA 1370 kvm) planeras för 80-100 barn varav ca 70 % av barnen antas bo i närområdet och bedöms därför gå till förskolan.
Parkeringsstrategin anger att det ska finnas 3 bilplatser för förskolans personal och 1 bilplats för besökare. Det finns olika alternativ att ordna
personalparkering. På kvartersmark (intill vändplatsen längs Järnvägsstråket, eller som hyrda platser på gemensam mark längs järnvägen eller som
hyrda platser i BRF:s garage. Personalparkeringen som används dagtid kan också till delar samnyttjas med områdets besöksparkering och
boendeparkering som till största delen används under kvällar, nätter och helger. Om 30 % av förskolebarnen skjutsas med bil och varje barn
genererar 4 resor/dygn innebär det 96-120 bilresor/dygn. Utöver dessa resor tillkommer ca 10 bilresor för transporter och personal. Totalt
omkring 105-130 bilresor/dygn. Maximalt antas att alla barn kommer inom en timme på morgonen och att en lämning tar ungefär 10-15 min. En
avlämningsplats omsätts då ca 4 ggr/timme och 6 platser tillgodoser detta behov. Dessa platser anordnas på allmän gatumark längs
Stockholmsvägen norr om planområdet, se Figur 12. Dessa platser tidregleras för att inte användas för annan parkering.

Figur 12. Angöring till förskolan är markerad i rött.
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Cykel är ett effektivt transportsätt. Planområdet är centralt och ligger inom några minuters cykelavstånd från flera målpunkter så potentialen för
cykling är stor. En cykelresa börjar och slutar alltid i en parkering av cykeln och hur cykelparkeringar utformas och att de fungerar året runt är
därför viktigt. Cykelparkeringar behöver vara attraktiva och trygga och det ska finnas platser i tillräcklig mängd. För boendeparkeringar bör de
ligga i markplanet och gärna vara väderskyddade. Helst i direkt anslutning till entrén. Man ska kunna låsa fast sin cykel i ramen och bakhjulet.
Många lägger mycket pengar på sin cykel idag och det finns därför en marknad för låsbara cykelskåp. Det blir också vanligare med elcyklar och
lastcyklar. Laddningsmöjligheter för cyklar och särskilda platser för större cyklar behöver därför ordnas. Utrymme för att mecka och tvätta cyklar
behövs också för ett bra cykelliv. Även permobiler kräver möjlighet att parkeras och laddas. I området planeras dels cykelparkering i två våningar
längs spårområdet samt i garagevåningarna under bostadskvarteren.
Parkeringsbehov enligt parkeringsstrategin zon A respektive byggaktör:

Kv 1 Besqab (bostadsrätter)
Flerfamiljshus
Stadsradhus
Förskola
Lokal
Totalt

Kv 2 Riksbyggen (hyresrätter, många små
lägenheter)
Flerfamiljshus
Lokaler
Totalt

kvm ljus BTA
10865
1360
1370
30
13625

kvm ljus BTA
16780
380
17160

Andel av det totala antalet
platser för boende/
verksamma i cykelgarage
Parkeringsnorm
resterande andel i
Parkeringsbehov:
anslutning till entré
Antal p‐platser, zon A
20‐30p/1000BTA
217‐326
60‐70%
20‐30p/1000BTA,
gemensam parkering
27‐41
60‐70%
25‐30p/1000BTA
34‐41
50%
20p/1000BTA ‐ antagande
kontor/restaurang
1
279‐409
Parkeringsbehov:
Antal p‐platser med grön
Parkeringsbehov:
Parkeringsnorm
resplan, 25% reduktion
Antal p‐platser, zon A
20‐30p/1000BTA
336‐503
60‐70%
20p/1000BTA ‐ antagande
kontor/restaurang
8
344‐511
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Eftersom området ligger centralt i Täby och har stor potential för cykling samt
att byggaktörerna avser att tillämpa grön resplan bör antalet cykelparkeringar
ligga i det högre spannet, ca 800-900 platser. Ca 250 av dessa platser ska
finnas i anslutning till entréer. Ett enkelt sätt att rymma ett stort antal
cykelplatser är att utforma parkering med tvåvåningsställ, se Figur 13.

Figur 13. Exempel på tvåvåningsställ från
Vallastaden i Linköping.
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5.2

GATURUMSBESKRIVNINGAR OCH SEKTIONER

5.2.1 STOCKHOLMSVÄGEN
Gatusektionens bredd för Stockholmsvägen rekommenderas bli 15,5 m. Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: befintlig gång- och
cykelbana bibehålls, 7 m körbana, 2,5 angöring och möbleringszon samt 3 m gångbana, se Figur 14. En gaturumsbeskrivning för
Stockholmsvägen hittas i Tabell 2. Angöringsfickor anläggs för att tillgodose krav på tillgänglighet, sophantering och lastplatser som anges i bl.a.
PBL, exakt placering av fickor utreds senare i samband med att entrélägen fastställs.

Figur 14. Förslag på utformning av Stockholmsvägen, t.v. i sektion, t.h. i plan.
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Tabell 2. Gaturumsbeskrivning av Stockholmsvägen (underlag för detaljprojektering).
Omgivningens karaktär
Trafiktekniska krav
baserade på samtliga
trafikanters behov

Gatans funktion

Omgivningens krav på
god livsmiljö
Anläggnings- drift- och
underhållskostnader
Övriga effekter för de
transportpolitiska målen

Bostadsområde med flerfamiljshus och anslutande lokalgator.
Bostadsgata med högsta tillåtna hastighet 40 km/tim.
Befintlig gång och cykelbana på Stockholmsvägens västra sida bibehålls (bredd 3 m)
Gångbana på Stockholmsvägens östra sida, bredd 3 m.
Körbanans minsta bredd är 7 m.
Angöringsfickor, bredd 2,5 m.
Fri höjd 4,7 m över körbanor inklusive en skyddszon på en meter.
Fri höjd 3 m över gångbana.
Normal DTS: Möte mellan BBs – körsätt A
Gatan ska utformas tillgänglig för alla.
Parkeringsförbud längs gatans västra sida, parkering tillåten längs gatan för personer med giltigt
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Reglering kan ske genom lokala trafikföreskrifter.
Angöringsfickor längs vägens östra sida. Reglering kan ske genom lokala trafikföreskrifter.
Låga hastigheter ger förutsättningar för en trafiksäker miljö för barn och låga bullernivåer i området.
Gaturummet har begränsade möjligheter för snöupplag och bortforsling av snö kan komma att krävas.
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5.2.2 ATTUNDAVÄGEN
Gatusektionens bredd rekommenderas bli 16,3 m längs med kv Strömmingarna. Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 5 m
gångbana/angöring/möbleringszon, 8,3 m körbana, samt 3 m gångbana, se Figur 15. En gaturumsbeskrivning för Attundavägen hittas i
Tabell 3. Angöringsfickor anläggs för att tillgodose krav på tillgänglighet, sophantering och lastplatser som anges i bl.a. PBL, exakt behov och
placering av ficka utreds senare i samband med att entrélägen till bostäder och verksamheter fastställs.

Behov av ficka för
angöring utreds vidare

Figur 15. Förslag på utformning av Attundavägen, t.v. i sektion, t.h. i plan.
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Tabell 3. Gaturumsbeskrivning av Attundavägens (underlag för detaljprojektering).
Omgivningens karaktär
Trafiktekniska krav
baserade på samtliga
trafikanters behov

Gatans funktion
Omgivningens krav på
god livsmiljö

Bostadsområde med flerfamiljshus.
Bostadsgata med högsta tillåtna hastighet 40 km/tim.
Gångbana på båda sidor om vägen.
Gångbanornas minsta är bredd 3 m.
Körbanans minsta bredd är 8,3 m (minsta funktionsbredd för två körfält 7 m).
Angöringsfickor, bredd 2,5 m.
Fri höjd 4,7 m över körbanor inklusive en skyddszon på en meter (begränsad fri höjd 3,6 m, under
Biblioteksgången).
Fri höjd 3 m över gångbana.
Normal DTS: Möte mellan BBs – körsätt A
Gatan ska utformas tillgänglig för alla.
Parkeringsförbud längs gatans båda sidor med undantag för angöringsficka. Reglering kan ske genom lokala
trafikföreskrifter.
Låga hastigheter ger förutsättningar för en trafiksäker miljö för barn och låga bullernivåer i området.
Omhändertagen förgårdsmark för det nya kvarteret skapar trivsel och blir en trevligare och tryggare entré till
området.

Anläggnings- drift- och
underhållskostnader
Övriga effekter för de
transportpolitiska målen
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5.3

TRAFIKANALYS

5.3.1 FÄRDMEDELSFÖRDELNING OCH TRAFIKALSTRING
Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. Parkeringsåtgärder är därför ett av de mest effektiva verktygen för att påverka
bilanvändningen.
Trafikalstring kan räknas på olika sätt. Trafikmängderna som fås fram används sedan för att dimensionera trafiklösningarna. Man har sett att
använder man en hög alstring och skapar trafiklösningar enligt detta så får man en hög andel bilresor. Man missar den potential till minskat
bilåkande som kan finnas genom att bygga tätare och i bra kollektivtrafiklägen. Trafikverket har därför tagit fram ett alstringsverktyg för resor
som ska ta hänsyn till faktorer som påverkar bilanvändandet.
Enligt trafikverkets alstringsverktyg:
Trafikverkets alstringsverktyg anger att den nya exploateringen ger upphov till sammanlagt ca 2700 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt).
Siffran innebär ca 3-4 resor/person och dag. Denna siffran är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor.
Programmet skattar fördelningen av färdmedel enligt nedanstående diagram:
Skattad färdmedelsfördelning
med bil: 12 %
med kollektivtrafik: 27 %
med cykel: 3 %
till fots: 56 %
med annat: 2 %
Enligt Trafikverkets alstringsverktyg ger exploateringen upphov till ca 300 bilrörelser/dygn.
Trafikalstring baserat på olika vanliga nyckeltal:
1. Baserat på antal -p-platser:
157 bilplatser (inkl bilpoolsplatser)
3-4 bilresor per p-plats /dag
Summa: 471 - 628 bilresor/dygn för den nya exploateringen
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2. Trafikalstring för förskolan:
80-100 förskoleelever
30 % av eleverna antas skjutsas till förskolan och varje barn genererar 4 resor/dygn. 70 % av eleverna bor i närområdet och går till och från
förskolan och kollektivtrafiken.
96-120 bilresor + 10 resor för transporter och personalresor = 106-130 bilresor/dag
3. Trafikalstring baserad på traditionella nyckeltal för boendeparkering inom tätort:
1,5 -2 bilresor /boende
1,75 boende/lägenhet (stor andel små lägenheter)
384 lägenheter = 672 boende
1000-1340 bilresor
5% nyttotrafik = 120 nyttotransporter
Summa: 1200 tillkommande bilar/dygn för den nya exploateringen
Det är viktigt att inte överskatta trafikalstringen så att det ger uttryck för behov av stora väginvesteringar som i sin tur ger biltrafikfokus. Tillgång
till spårbunden trafik, områdets centrala läge och p-tal som innebär att bara en del har tillgång till parkeringsplats samt den gröna resplanen
motsäger att alstringen kommer att bli så hög som 1200 f/d som det högsta resultatet för trafikalstringen visar. Trafikverkets resultat ligger å
andra sidan i underkant ur ett Täbyperspektiv – men kan ge en fingervisning om vad en utveckling mot mer klimatsmarta resor kan innebära. En
rimlig siffra att använda är därför alstringsberäkningen som baseras på antalet p-platser och med den lägre siffran baserad på närheten till
centrum och det korta avståndet till tågstationen samt förskolans alstring.
Trafiklösningen kommer att klara den tillkommande trafik som kv. Strömmingarna alstrar.
Ur ett övergripande perspektiv innebär förtätningen av hela Stockholmsregionen och även Täbys centrala delar, som denna exploatering är en del
av, att framkomligheten för motorfordonstrafik påverkas. I de centrala delarna av Stockholm, på det statliga vägnätet men också i Täbys centrala
delar märks detta främst under morgonens- och eftermiddagens maxtimme. Gång, cykel och kollektivtrafik kommer därför på längre sikt bli
alltmer attraktivt i förhållande till bilresor speciellt under högtrafik och i centrala lägen. För att erbjuda bra alternativ till bilresor är det därför
viktigt att förbättra infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik.

Trafikalstringen bedöms alltså uppgå till ca 600 bilrörelser/dygn för den nya exploateringen. I maxtimme innebär det ett
tillskott på ca 60 bilar/timmar på den nya lokalgatan till området och som belastar korsningen med Stockholmsvägen.
Den tillkommande trafikmängden kommer inte att innebära någon större fördröjning för biltrafiken i korsningarna
Stockholmsvägen/Attundavägen respektive Stockholmsvägen/Turebergsvägen. Lokalt kan det bli svårt att köra ut från
området och svänga vänster mot Roslags-Näsby på morgonen. På eftermiddagen kan vänstersvängar in i området
innebära ett hinder för södergående trafik på Stockholmsvägen
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5.3.2 KAPACITETSBERÄKNING
Kapacitetsberäkningarna har genomförts i kapacitetsverktyget Capcal under för- och
eftermiddagens maxtimme. Svängandelar och riktningsfördelningar har antagits så att de
stämmer överens med de uppmätta trafikmängderna. Dessutom har alstring för
exploatering i det nya området lagts på, se Figur 16. Utifrån detta underlag från
trafikmätningar och alstring har det beräknats ett antal olika scenarier i Capcal för
korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen. En enklare kapacitetsberäkning för
korsningen Stockholmsvägen/Turebergsvägen har också beräknats. Trafiktillväxten för
dessa gator har antagits ligga kvar på befintliga nivåer. Antagandet bygger på att Täby
kommun i FÖP:en vill att en omvandling ska ske av Stockholmsvägen från en bildominerad
trafikled till en attraktiv stadsgata som ramas in av kvartersbebyggelse. Kollektivtrafiken,
gående och cyklister ska ges stort utrymme och god framkomlighet. Arbetar Täby kommun
efter detta bedöms trafikmängderna inte öka nämnvärt på Stockholmsvägen.
Capcal beräknar fram en belastningsgrad för en tillfart beroende på tillfartens trafikflöde
och kapacitet. Verktyget beräknar även fram kölängder både i medelsnitt och på 90%percentilen (90 % av tiden befinner sig kölängden under angivet värde). Som vägledning till
belastningsgrader i Capcal kan det för cirkulationsplats ses som god framkomlighet om
belastningsgraden är under ca 0,75-0,8 och för trafiksignal är riktvärdet ca 0,9.
KORSNING STOCKHOLMSVÄGEN/ATTUNDAVÄGEN
Kapacitetsberäkningar för korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen studeras för att se
vilka belastningsgrader som erhålls under maxtimmarna med olika utformningsscenarios.

Figur 16. Trafikflöden för korsningen
Stockholmsvägen/Attundavägen för dagens trafiksituation
med exploatering, i fordon/dygn som ÅDVT
(årsvardagsdygnstrafik).
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Scenario 0 – Dagens utformning
Capcal kan inte hantera en frisläppt högersväng i beräkningarna och därför läggs den
utanför som ett fritt flöde. För förmiddagstrafikens maxtimme dimensionerar alltid
tillfart Stockholmsvägen N, där de flesta ska vidare söderut på Stockholmsvägen. Först
studeras nuvarande utformning med dagens trafikmängd och där beräknas
belastningsgraden till 0,74. Det motsvarar en kölängd på 1,7 fordon för 90percentilen, se Figur 17 och Tabell 4. För nuvarande utformning men där
trafikmängden motsvarar dagens nivå samt med påslag för den exploatering som sker
vid kv. Strömmingarna beräknas belastningsgraden till 0,77 vilket motsvarar en
kölängd på 2,0 fordon för 90-percentilen. För eftermiddagens maxtimme
dimensionerar tillfart Attundavägen. För nuvarande utformning med dagens
trafikmängder beräknas belastningsgraden till 0,56, vilket är klart lägre än den
dimensionerade trafikflödet från Stockholmsvägen N under förmiddagens maxtimme.
Kapaciteten i korsningen är klart tillräcklig under eftermiddagens maxtimme med
nuvarande utformning och även inkluderat exploatering för kv. Strömmingarna.
Scenario 0. Tillfart Stockholmsvägen N under förmiddagens biltrafik dimensionerar
korsningen. Stort bilfokus, gång- och cykeltrafik hanteras planskilt med bristande
kopplingar. Exploatering av kv. Strömmingarna ger ett lågt tillkommande
biltrafikflöde som korsningen klarar.

Figur 17. Utformning på scenario 0.
Trafikmängd

Maxtimme

Dagens trafikmängd
FM
Dagens trafikmängd +
FM
exploatering
Dagens trafikmängd
EM
Dagens trafikmängd +
EM
exploatering
Tabell 4. Kapacitetsberäkning för scenario 0.

Belastningsgrad

Dimensionerande tillfart

0,74
0,77

Kölängd (90percentil)
1,7 fordon
2,0 fordon

0,56
0,57

1,3 fordon
1,4 fordon

Attundavägen
Attundavägen
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Scenario 1 – Två körfält in i cirkulationen från Stockholmsvägen S och
övergångsställen på Stockholmsvägen och Attundavägen
Förändras utformningen till förslaget med övergångsställe på både
Stockholmsvägen vid exploatering samt på Attundavägen. Stockholmsvägen S
behåller två körfält varav en högersväng som vävs ihop till ett körfält vid
övergångstället. Högersvängen från Stockholmsvägen S kan inte beräknas i Capcal
utan läggs utanför beräkningarna. Belastningsgraden beräknas öka till 0,8 vid
dimensionerande tillfarten Stockholmsvägen N eftersom gående nu får korsa i plan,
se Tabell 5 och Figur 18. Utformning på Scenario 1. Kölängden för 90-percentilen
beräknas då till 3 st fordon. Det betyder att den då tangerar det riktvärde som är
satt för god framkomlighet.
Scenario 1. Tillfart Stockholmsvägen N under förmiddagens biltrafik dimensionerar.
Bättre kopplingar för gångtrafik till Täby C och Tibble station, nu i plan. Korsning
klarar exploatering, även om det tangerar det riktvärde som satts för god
framkomlighet.

Figur 18. Utformning på Scenario 1.
Tabell 5. Kapacitetsberäkning för scenario 1.
Trafikmängd
Dagens trafikmängd + exploatering
Dagens trafikmängd + exploatering

Maxtimme
FM
EM

Belastningsgrad
0,80
0,60

Kölängd (90-percentil)
3,0 fordon
1,7 fordon
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Scenario 2 – Ett körfält in från Stockholmsvägen S och övergångsställen på
Stockholmsvägen och Attundavägen
För scenario 2 tas högersvängskörfältet bort ur korsningen och Stockholmsvägen har nu
bara en tillfart. Den läggs nu in i beräkningarna i Capcal. Det erhålls fortfarande en
belastningsgrad på 0,8 från dimensionerande tillfart Stockholmsvägen N under
förmiddagens maxtimme, se Figur 19 och Tabell 6. För eftermiddagens maxtimme
kommer det istället vara tillfart Stockholmsvägen S som dimensionerar i korsningen och
då erhålls en belastningsgrad på 0,65.
Scenario 2. Tillfart Stockholmsvägen N under förmiddagens biltrafik dimensionerar.
Högre belastningsgrader under eftermiddagens maxtimme än tidigare scenarier. Bättre
kopplingar för gångtrafik till Täby C och Tibble station, nu i plan. Korsning klarar
exploatering, även om det tangerar det riktvärde som satts för god/låg framkomlighet.

Figur 19. Utformning på scenario 2.
Tabell 6. Kapacitetsberäkning för scenario 2.
Trafikmängd
Dagens trafikmängd + exploatering
Dagens trafikmängd + exploatering

Maxtimme
FM
EM

Belastningsgrad
0,80
0,65

Kölängd (90-percentil)
3,0 fordon
0,9 fordon
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Scenario 3 – Ett körfält in från Stockholmsvägen S och övergångsställen i plan på
båda sidor av Stockholmsvägen och Attundavägen
En GC-överfart läggs till vid tillfart Stockholmsvägen S och det innebär att även
cykeltrafiken lyfts upp i plan. Gångtrafiken får dessutom en bättre koppling på södra
sidan om korsningen. För biltrafiken skulle inte den nya GC-överfarten påverka
framkomligheten nämnvärt. Belastningsgraden beräknas till 0,68 under eftermiddagens
maxtimme och kölängden till 1,4 fordon för 90-percentilen, se Figur 20 och Tabell 7. Det
är fortfarande Stockholmsvägen N som dimensionerar under förmiddagens maxtimme.
Scenario 3. Tillfart Stockholmsvägen N under förmiddagens biltrafik dimensionerar.
Något högre belastningsgrad än scenario 2 under eftermiddagens maxtimme. Bra
kopplingar till Täby C och Tibble station för både gång- och cykeltrafiken när allt
hanteras i plan. Korsning klarar biltrafik från exploatering om än något mer ansträngt
än tidigare.

Figur 20. Utformning på scenario 3.
Tabell 7. Kapacitetsberäkning för scenario 3.
Trafikmängd
Dagens trafikmängd + exploatering
Dagens trafikmängd + exploatering

Maxtimme
FM
EM

Belastningsgrad
0,80
0,68

Kölängd (90-percentil)
3,0 fordon
1,4 fordon
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Scenario med framtida exploatering på Stockholmsvägen söderut – Utformning som Scenario 3
I FÖP:en nämner Täby kommun att det kan exploateras uppemot 1 500 bostäder kring Stockholmsvägen. Ungefär 400 av dessa bostäder planeras
vid kv. Strömmingarna och då återstår det 1100 bostäder som kan exploateras vid Stockholmsvägen söder om Attundavägen. Beräknas alstringen
från dessa 1100 bostäder på samma sätt som för kv. Strömmingarna landar antalet fordonsrörelser på 3 300 per dygn. Av dessa antas 10% åka
under högtrafik och fördelningen vilken riktning de tar på Stockholmsvägen antas vara samma som för kv. Strömmingarna. Vid en
kapacitetsberäkning för korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen påverkas inte cirkulation nämnvärt eftersom de flesta reser söderut under
förmiddagens maxtimme. Däremot under eftermiddagens maxtimme får cirkulationen problem med en belastningsgrad på 0,93 som följd från
tillfart Stockholmsvägen S, se Tabell 8 som innebär köer.
Tabell 8. Kapacitetsberäkning för scenario 3.
Trafikmängd
Dagens trafikmängd + exploatering
Dagens trafikmängd + exploatering

Maxtimme
FM
EM

Belastningsgrad
0,80
0,93

Kölängd (90-percentil)
3,0 fordon
8,0 fordon
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I planeringen för fortsätt exploatering längs Stockholmsvägen och vid fortsatt högt bilresande är en framtida ombyggnation till signalreglerad
korsning ett alternativ att förbättra bilarnas och därmed även bussens framkomlighet. En signalreglerad korsning kan fördela trafikmängder på
det sättet som önskas. Den kan även innehålla bussprioritering för busstrafiken som går igenom korsningspunkten, samt underlätta för vissa
grupper av gående att ta sig över vägen. Bebyggelsen och torgbildningen i korsningen utgör inte ett hinder för en eventuell framtida ombyggnad
till signalkorsning. Se utredningsskiss för signalreglerad korsningen nedan med slopad gång- och cykeltunnel.
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KORSNING STOCKHOLMSVÄGEN/TUREBERGSVÄGEN
Kapacitetsberäkning i Capcal för den andra korsningen i området mellan Stockholmsvägen och Turebergsvägen har beräknats och visas i Tabell 9.
Den visar en relativt hög belastningsgrad i dagsläget på 0,66 och 0,7 på Turebergsvägen för för- och eftermiddagens maxtimme. Däremot
kommer tillkommande exploatering för kv. Strömmingarna inte att påverka korsningen nämnvärt.
Tabell 9. Kapacitetsberäkning för korsningen Stockholmsvägen/Turebergsvägen.
Trafikmängd
Dagens trafikmängd
Dagens trafikmängd

Maxtimme
FM
EM

Belastningsgrad
0,66
0,70

Kölängd (90-percentil)
1,2 fordon
1,6 fordon

Dimensionerande tillfart:
Turebergsvägen
Turebergsvägen

5.3.3 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATION UTIFRÅN KAPCITETSBERÄKNINGAR
Slutsatser från kapacitetsberäkningarna och de tre scenarier som har analyserats och utvärderats är att korsningen StockholmsvägenAttundavägen klarar den tillkommande exploateringen för kv. Strömmingarna. De tillkommande övergångsställena innebär en liten försämring av
biltrafikens kapacitet. Korsningen är dimensionerad efter förmiddagens biltrafikflöde som kommer norrifrån på Stockholmsvägen.
Sett ur eftermiddagens maxtimme är korsningen överdimensionerad och det fria högersvängskörfältet gör liten nytta. Fördelen med det fria
högersvängskörfältet är att trafikströmmarna kan dela upp sig på två körfält innan de når korsningen och stör således inte varandra. Den högra
trafikströmmen innehåller också busstrafik till Täby centrum som behöver komma igenom korsningspunkten fort. Men sett ur ett
framkomlighetsperspektiv har tillfart Stockholmsvägen S relativt lågt trafikflöde och korsningspunkten klarar den trafikmängden.
Sammanfattningsvis så hanterar Scenario 3 helheten för alla trafikslag bäst. Förmiddagens maxtimme från tillfart Stockholmsvägen N i
södergående riktning dimensionerar korsningen och påverkas inte särskilt mycket av den antagna gång- och cykeltrafiken. Skulle dock gång- och
cykelströmmarna blir väldigt stora innebär det en sämre framkomligheten för biltrafiken. För gång- och cykeltrafiken är scenario 3 det bästa, då
det skapar tillgängliga och gena kopplingar mot Täby C och Tibble station. Scenario 3 väljs inte i nuläget eftersom det finns en osäkerhet kring
hur en framtida exploatering kan komma att se ut på södra sidan av Stockholmsvägen och närmast korsningen. En framtida ny exploatering söder
om korsningen kan bidra till att rondellen behöver byggas om till en signalreglerad korsning för att effektivt kunna styra trafikflödena. Detta i
samband med de osäkerheterna kring en framtida exploatering leder till att man väljer Scenario 1.
Osäkerheterna kring en framtida exploatering söder om Attundavägen leder därför till att scenario 1 väljs. Utformningen kräver minst ombyggnad
av den befintliga korsningen och anpassning till Stockholmsvägen söderut samtidigt som gångtrafikanter får bättre kopplingar i plan mot Täby C
och Tibble station än i dagsläget. Korsningen är tillräckligt kapacitetsstark för att klara den tillkommande biltrafiken från planområdets
exploatering men de båda övergångsställena kommer att försämra kapaciteten för bilar och bussar något. Förslaget behåller två körfält på
Stockholmsvägen söderifrån men cirkulationsplatsen är fortsatt enfilig och en ”falsk” frisläppt högersväng till Attundavägen skapas dels för att
övergångstället inte ska korsa dubbla körfält i en riktning och dels för att avveckla de dubbla körfälten på Stockholmsvägen med en minimal
ombyggnadsåtgärd. De dubbla körfälten behövs inte av kapacitetsskäl. Trafiklösningen är ovanlig men en referenskorsning finns i Sickla.
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Om man i framtiden väljer att riva gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen som har en dålig standard avseende lutningar och innebär en
omväg i både höjd- och längdled för gående och cyklister kan utformningen enligt scenario 1 byggas om och förses med gång- och cykelbana
längs den västra sidan samt ett övergångsställe och cykelöverfart som ersätter gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen. Lösningen
motsvarar då scenario 3 i redovisningen ovan.
Den samlade bedömningen av trafikanalysen är att scenario1 lämnar tillräcklig frihetsgrad för fortsatt planering söder om Attundavägen utan att
kostsamma och osäkra åtgärder behöver utföras i samband med genomförandet av detta planförslag.
//SLUT
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