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1

Bakgrund och syfte

På Galoppfältet i centrala Täby planeras en helt ny stadsdel, med bostäder, arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Omvandlingen kommer att ske successivt
under lång tid. En preliminär bedömning är att huvuddelen av stadsdelen är utbyggd kring år 2030. För att bedöma hur mycket trafik som kommer att alstras från
den nya stadsdelen har trafikprognoser tagits fram. Dessa prognoser bygger på att
Galoppfältet har en karaktär av stadsbebyggelse med hög täthet och närhet till kollektivtrafik. Detta beräknas få till konsekvens att bilandelen och antalet bilresor
hålls nere, bland annat på grund av ett relativt lågt bilinnehav.
I en tidigare trafikutredning baserad på analyser med prognosmodellen LuTRANS
och som redovisades under våren 2013 analyserades hur kapaciteten i vägnät och
kollektivtrafiknät räcker till för den efterfrågan på resor som beräknas givet alternativa utbyggnader av bostäder och arbetsplatser på Galoppfältet. En slutsats från
detta arbete var att vägnätet kring Galoppfältet blir hårt belastat under maxtimmarna även om bilalstringen från Täby Galopp ligger på en relativt låg nivå.
Prognosmodellen hanterar kapaciteten i korsningar och väglänkar på ett något förenklat sätt och det var därför svårt att utifrån dessa analyser ge en detaljerad beskrivning av hur hårt belastat vägnätet blir. För att identifiera vilka korsningar som
behövs för att ansluta trafiken från Galoppfältet samt hur kapacitetsstarka de är genomfördes kapacitetsberäkningar under hösten 2013. Dessa beräkningar baserades
på de prognoser som tagits fram sedan tidigare och genomfördes med CapCal som
beräknar belastningsgrad utifrån givna trafikflöden i en enskild korsning. CapCal
kan inte ta hänsyn till att köer i en korsning får effekt på närliggande korsningar,
inte heller att fördröjningar i korsningar leder till nya ruttval, dvs att trafikanter
väljer alternativa vägar för att undvika bli stående i kö.
Resultaten visade på höga belastningsgrader i många av korsningarna och med
hänsyn till detta beslutade därför Galoppfältet Exploatering AB att gå vidare och
analysera trafiken i en simuleringsmodell. WSP fick då uppdraget att bygga upp en
modell i Dynameq och resultaten från dessa analyser redovisas i detta PM.
Syftet med denna kapacitetsanalys är att avgöra om strukturplanen för Täby Galopp fungerar med avseende på biltrafiken. Utöver detta är syftet att analysera vilka
av kopplingarna till/från Täby Galopp som behövs ut mot övriga trafiknätet.
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Trafikprognos 2030

För trafikprognoserna har modellen LuTRANS använts. LuTRANS är en förenklad
version av den nationella trafikmodellen Sampers regionala SAMM-modell. I analyserna har hänsyn tagits till ett stort antal förutsättningar som inte finns idag men
som i den regionala och kommunala planeringen antas vara verklighet år 2030. Exempelvis antas i analyserna Citybanan, Förbifart Stockholm, Norra Länken med
flera vara färdigställda. I och med länets tillväxt finns det också en mängd nya bostäder och arbetsplatser i länet, dessa utgör målpunkter för Galoppfältets och övriga
Täbys befolkning samtidigt som de genererar resor med mål på Galoppfältet och
övriga Täby.
Under hösten 2013 reviderades de trafikprognoser som tagits fram tidigare under
våren då den manuellt adderade tilläggstrafiken som beskriver yrkestrafik och handelstrafik till/från Galoppfältet samt Täby Centrum vid närmare granskning bedömdes som överskattad vid jämförelse med områden av liknande storlek i Stockholmsområdet. Denna revidering innebar en minskad totalalstring på dygnet med
cirka 15 procent från Galoppfältet. Resultaten som redovisas i denna rapport är från
den reviderade prognosen.
Figuren nedan visar prognostiserade trafikvolymer ett vardagsmedeldygn med exploatering av 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser på Galoppfältet. I figuren nedan redovisas totalt dygnsvolym (vardagsmedeldygn 2030) i tusentals fordon i
båda riktningarna.

Figur 1: Prognostiserade dygnsflöden 2030 i 1 000-tal fordon per vardagsmedeldygn med exploatering av Galoppfältet
Totalt alstras cirka 26 000 bilresor totalt till/från Galoppfältet under ett vardagsmedeldygn. Trafikprognosen bygger på att Galoppfältet har en karaktär av stadsbe-
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byggelse med hög täthet. Detta beräknas få till konsekvens att bilandelen och antalet bilresor hålls nere, bland annat på grund av ett relativt lågt bilinnehav.
Även utan exploatering sker en stor trafiktillväxt i området och enligt prognoserna
ökar trafiken på Bergtorpsvägen och E18 med cirka 40 procent fram till år 2030
vilket gör att Bergtorpsvägen kommer att bli hårt belastad även utan en exploatering av Galoppfältet. I figuren nedan redovisas prognostiserade trafikvolymer ett
vardagsmedeldygn år 2030 utan exploatering av Galoppfältet.

Figur 2: Prognostiserade dygnsflöden 2030 i 1 000-tal fordon per vardagsmedeldygn i 0-alternativet. Siffran inom parantes avser dygnsflöden 2010.
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Kapacitetsanalys

För trafiksimuleringarna har programvaran Dynameq använts. Dynameq är ett
verktyg som klassas som en mesomodell dvs ett mellanting mellan en makromodell
och en mikrosimuleringsmodell).
I analyserna är det endast eftermiddagens maxtimme som har analyserats. Detta då
eftermiddagens maxtimme generellt är hårdast belastad under dygnet.

3.1

Läsinstruktion

Trafikflödesfigurer
I figurerna i rapporten redovisas trafikflöden från modellen. Dessa kan uppfattas
som väldigt exakta då det inte är avrundade tal. Dessa är givetvis inte framtagna
med sådan precision utan ska ge uppfattning om storleksordningen.

Trafikflöden jämfört med prognosmodell
Prognosmodellen som använts i tidigare analyser samt som underlag för tidigare
kapacitetsanalyser beskriver kapaciteten i vägnätet på ett något förenklat sätt, vilket
gör att det är svårt att med denna typ av modell visa hur hårt belastat vägnätet
egentligen är. Detta beror bland annat på att modellen beskriver kapaciteten i korsningar på ett förenklat sätt. Vilken kapacitet det är i verkligheten kan bero bland
annat på hur trafiksignaler är inställda, hur korsande strömmar prioriteras, hur
många svängfält det är i korsningspunkterna etc. I verkligheten påverkas även kapaciteten av tillbakablockerande trafik och av vävande trafikströmmar vilket prognosmodellen inte har till syfte att hantera på ett fullgott sätt. Köbildningar bidrar
dessutom till att den teoretiska kapaciteten inte kan nyttjas fullt ut. Resultaten från
prognosen som har tagits fram visar vilken efterfrågan det är på bilresor utifrån
givna prognosförutsättningar och ett beteende motsvarande idag. I högt belastade
snitt kan prognosmodellen redovisa ett högre trafikflöde än vad som kommer passera i verkligheten vilket beror på ovan nämnda faktorer.
I Dynameq tas det bättre hänsyn till faktorerna ovan och det sker det därför andra
ruttval än vad resultaten i prognosmodellen. I Dynameq modelleras trängseln på ett
mer realistiskt sätt och trafiken väljer rutt med hänsyn till bland annat de fördröjningar som uppstår i korsningar. Detta gör att trafikflöden i denna rapport inte går
att jämföra direkt mot trafikflöden i trafikprognosmodellen.
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3.2

Nulägesmodell

En nulägesmodell avseende år 2013 har tagits fram och kalibrerats mot trafikräkningar (2011-2013). I nulägesmodellen har ett vägnät motsvarande år 2013 kodats
in. Resematrisen bygger i grunden på en trafikprognos som är gjord på en markanvändning som motsvarar år 2010. Detta flöde har sedan kalibrerats mot trafikräkningar under eftermiddagens maxtimme för att få en modell för år 2013. Omfattningen av modellen kan ses i figuren nedan.

Bergtorpsvägen

Stockholmsvägen

Täby C
TPL Viggbyholm

E18

Centralvägen

TPL Roslags-Näsby

Figur 3: Omfattning av nulägesmodellen (år 2013) i Dynameq

På grund av att det har skett en del förändringar i vägsystemet under de senaste
åren (ombyggnad av Täby Centrum, ramp mellan Centralvägen och Östra Banvägen samt öppnandet av Täby Allé) har därför kalibreringsarbetet försvårats något.
Trafikmätningar som finns tillgängliga är genomförda olika år under denna tid vilket har gjort att en del av trafikräkningarna inte har kunnat användas på grund av
de åtgärder som genomförts i vägnätet. Trafikmätningar i Täby är hämtade från
(http://vtr.vectura.se). En del kompletterande trafikräkningar har genomförts på
Stora Marknadsvägen och Östra Banvägen i februari 2014 (genomförda av Roadinfo Europe AB 20140220).
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I diagrammet nedan illustreras hur väl nulägesmodellen stämmer överens mot trafikräkningar. Varje punkt i diagrammet motsvarar en trafikräkning. Om det hade
varit en helt perfekt överensstämmelse skulle alla punkter ligga längs den räta linjen och värdet av R2 vara 1.0. Detta går i praktiken inte att uppnå då trafiken varierar mellan olika dagar och veckor. De trafikmätningar som har använts är dessutom
genomförda under olika år och som tidigare nämnts med något olika vägnät.
Det är även så att trafikmätningarna inte heller kan mäta trafiken helt exakt utan det
kommer in osäkerheter även i mätvärden. Modellen kan inte heller ge en perfekt
beskrivning av verkligheten utan ska ge en fullgod beskrivning. I diagrammet är
R2=0.97 vilket innebär att det är en mycket god överensstämmelse mellan modellerade trafikflöden och uppmätta trafikflöden.

Figur 4: Analys av överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta trafikflöden i nulägesmodellen (år 2013)
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Hastigheter har i nulägesmodellen kodats enligt den beskrivning av nuläget som
ges i ”Rätt fart i Täby 130506”, se figur nedan.

Figur 5: Redovisat nuläge i “Rätt fart i Täby 130506” som ligger till grund för kodning av hastigheter i nulägesmodellen.
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3.3

2030 0-alternativ

I modellen har ett 0-alternativ byggts upp i modellen som ett referensalternativ. I
grunden är det samma vägnät som i nulägesmodellen med tilläggen att trafikplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm är utbyggda enligt gällande förslag samt att
hastigheter är satta enligt ”Rätt fart i Täby 130506”. I figuren nedan illustreras föreslagen hastighetsplan.

Figur 6: Föreslagen hastighetsplan enligt “Rätt fart i Täby 130506” som ligger till
grund för kodning av hastigheter i modellen.
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Då trafiken enligt framtagna prognoser ökar fram till 2030 (ökning med cirka 35
procent i Stockholm län) blir vägnätet hårt belastat och då främst kring Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen. Framförallt är det korsningen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen som blir hårt belastad. Det kan även bli svårare för trafik från
Stockholmsvägen och Ungdomsvägen att komma ut på Bergtorpsvägen. Beroende
på hur mycket trafiken ökar på Bergtorpsvägen i framtiden kommer det troligen på
sikt att krävas trimningsåtgärder i form av extra svängfält eller andra åtgärder för
att förbättra kapaciteten i dessa korsningar.

Figur 7: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme i 0-alternativet år 2030
(färgskalan avser medelhastighet i km/h)
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För att på ett överskådligt och enkelt sätt kunna ge indikationer på skillnader mellan de olika scenarierna har den totala fördröjningen i systemet tagits ut för alla
scenarier. Syftet är att kunna jämföra olika scenarier och inte att hitta exakta värden
på den totala fördröjningen i systemet då denna troligen går att minska i alla scenarier genom att arbeta vidare med trimningsåtgärder och utformning. Syftet med
denna analys är att se effekter på trafiksystemet som helhet med olika kopplingar
till Galoppfältet och inte att detaljutforma ett specifikt scenario.
Med den trafikökning som prognostiseras fram till år 2030 ökar den totala fördröjningen i det modellerade vägsystemet under eftermiddagens maxtimme från dagens
cirka 50 timmar till cirka 90 timmar vilket innebär en ökning på 73 procent utan
exploatering på Galoppfältet. Detta innebär att den genomsnittliga fördröjningen
per resa som utförs i systemet ökar från 16 sekunder (nulägesmodellen) till 24 sekunder (0-alternativ 2030). Detta kan ställas i relation till den genomsnittliga
reslängden som år 2030 i 0-alternativet är cirka 3 minuter genom det modellerade
vägnätet. Som nämndes ovan kan troligen denna ökning minskas genom olika
trimningsåtgärder i vägsystemet. Detta har inte varit syftet med denna analys utan
2030 0-alternativ finns med i analysen som ett referensscenario.

Figur 8: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030
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3.4

2030 Basalternativ

Basalternativet bygger på en exploatering på 6 000 bostäder och 5 000 arbetsplatser. De fem prognosområden som finns på Täby Galopp i prognosmodellen har
delats upp i 15 mindre områden för att få en mer realistisk spridning av trafiken i
vägnätet enligt figuren nedan:

Figur 9: Uppdelning av Galoppfältet i delområden (Malén Wasting GEAB och Susanne Arvidsson, Täby kommun, 140205)

I Dynameq har vägnätet kodats in enligt figuren nedan. I figuren har även de kopplingar som analyseras (2, 5 och 6) markerats.

Bergtorpsvägen

Stockholmsvägen
Koppling 2

Koppling 5
Täby C
TPL Viggbyholm

Koppling 6
E18

Centralvägen

TPL Roslags-Näsby

Figur 10: Modellerat vägnät i basalternativet år 2030
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Med exploateringen ökar antalet bilresor i vägnätet och korsningarna belastas hårdare. Detta gäller framförallt korsningarna längs Bergtorpsvägen. Även korsningarna inom Galoppfältet kan bli hårt belastade samt kopplingen mot Täby Allé. Beroende på vilka trafiknivåer som kan accepteras genom Galoppfältet får korsningarna samt vägarna utformas därefter. Storleken på trafikflödet genom Galoppfältet
är i hög grad beroende av hur det lokala vägnätet utformas.
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5050
550
5050
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360
560

Figur 11: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme i basalternativet år 2030
(färgskalan avser medelhastighet i km/h)

Trafikflödet på den nya vägen genom Galoppfältet uppgår i detta scenario till i
storleksordningen 600-900 fordon/h under eftermiddagens maxtimme. Av denna
trafik består nära hälften av genomfartstrafik, dvs trafik som inte har sin start eller
målpunkt i området. Beroende på hur korsningarna och vägarna utformas och vilken kapacitet och framkomlighet det blir i området kan denna trafik bli både större
eller mindre.
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Den totala fördröjningen under eftermiddagens maxtimme har tagits ut även för
detta scenario och med exploateringen ökar fördröjningen i det modellerade vägsystemet ytterligare från cirka 90 timmar till 112 timmar (en ökning på cirka 24 procent). Den genomsnittliga fördröjningen per resa ökar från 24 sekunder/resa till 27
sekunder/resa under eftermiddagens maxtimme.
En förklaring till att ökningen inte blir större i ett redan belastat system beror på att
det nya vägnätet som kommer med exploateringen också tillför ny kapacitet till
vägsystemet. Detta genom att en del av trafiken kan nyttja det nya vägnätet genom
Galoppfältet för genomfartsresor vilket avlastar Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen.
Detsamma gäller för detta scenario som för 0-alternativet att det inte gjorts några
försök i detta arbete att hitta optimala korsningsutformningar för att minska fördröjningen. Även i detta scenario skulle fördröjningen troligen kunna minskas genom att arbeta vidare med olika utformning- och trimningsåtgärder.
För att bedöma effekten av det nya vägnätet har trafiken i 0-alternativet också lagts
ut i det vägnät som finns med i basalternativet. Detta motsvarar då en teoretisk situation där vägnätet på Galoppfältet finns men inte bostäderna eller arbetsplatserna.
Detta visar att fördröjningen då minskar från 90 timmar till 67 timmar vilket innebär en minskning med cirka 25 procent.

Figur 12: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030
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I figurerna nedan illustreras genomfartstrafiken genom Galoppfältet. Främst handlar det under eftermiddagens maxtimme om trafik från Täby Centrum mot E18.
Detta beror bland annat på att denna trafikström som i ett obelastat vägnät väljer
Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen stoppas upp av trafik från norr som ska
till Galoppfältet i cirkulationsplatsen vid Kemistvägen. Om denna korsning istället
utformas som en signalreglerad korsning finns möjlighet att prioritera trafikströmmarna och på så sätt påverka genomfartstrafiken genom Galoppfältet. Om strömmen från norr till Galoppfältet ges lägre prioritet kommer denna ström troligen
istället att i större utsträckning att välja fortsätta Bergtorpsvägen och då belasta
koppling 5 istället.

Figur 13: Genomfartstrafik genom Galoppfältet i riktning österut under eftermiddagens maxtimme i basalternativet år 2030

Figur 14: Genomfartstrafik genom Galoppfältet i riktning västerut under eftermiddagens maxtimme i basalternativet år 2030
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3.5

2030 Basalternativ utan koppling 2

Koppling 2 används främst av trafik mellan Täby Galopp och norr (Bergtorpsvägen). Figurerna nedan visar trafik som använder koppling 2. När koppling 2 tas
bort kommer denna trafik i huvudsak istället att använda koppling 5 i större utsträckning.

Figur 15: Trafik som använder koppling 2 i riktning söderut under eftermiddagens
maxtimme år 2030

Figur 16: Trafik som använder koppling 2 i riktning norrut under eftermiddagens
maxtimme år 2030
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Utan koppling 2 blir koppling 5 mer belastad då trafik mellan Bergtorpsvägen och
Galoppfältet som använder koppling 2 nu använder koppling 5 istället. Samtidigt
minskar genomfartstrafiken genom Galoppfältet från cirka 360 fordon per timme
till cirka 200 fordon per timme och korsningarna inne på området blir mindre belastade. Även i detta scenario är korsningarna längs Bergtorpsvägen hårt belastade.

400
500

Figur 17: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme utan koppling 2 (färgskalan
avser medelhastighet i km/h)
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Utan koppling 2 så ökar den totala fördröjningen i vägsystemet något. Fördröjningen ökar från 112 timmar till 119 timmar vilket är en ökning på cirka 6 procent.
Detta är inte avgörande för att besluta om koppling 2 ska finnas eller inte men resultaten ger dock en indikation på en försämring. Som nämnts tidigare går det i alla
scenarier att arbeta vidare med utformning och reglering för att på så sätt minska
den totala fördröjningen i systemet.

Figur 18: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030
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2030 Basalternativ utan koppling 6

Givet en hastighet på 40 km/h så blir inte koppling 6 attraktiv utan det blir endast i
storleksordningen 100 fordon/h som under eftermiddagens maxtimme väljer att
använda kopplingen.

Figur 19: Trafik som använder koppling 6 under eftermiddagens maxtimme år 2030
givet en hastighet på 40 km/h

Figur 20: Trafik som använder koppling 6 under eftermiddagens maxtimme år 2030
givet en hastighet på 40 km/h
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Även i scenariot utan koppling 6 ökar den totala fördröjningen i systemet under
eftermiddagens maxtimme med 6 procent till cirka 119 timmar. Detta avser en hastighet på 40 km/h på koppling 6. Denna ökning av fördröjning är inte avgörande
för att besluta om koppling 6 ska finnas eller inte men resultaten ger dock en indikation på en försämring. Som nämnts tidigare går det i alla scenarier att arbeta vidare med utformning och reglering för att på så sätt minska den totala fördröjningen i systemet.

Figur 21: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030
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Utan koppling 6 ökar fördröjningen framförallt i korsningen mitt i Galoppfältet.
Denna fördröjning går troligen också att åtgärda genom att arbeta med utformningen/regleringen av denna korsning. Dock så kommer förbättrad kapacitet i denna
korsning också leda till att mer trafik väljer vägen genom Galoppfältet. I övrigt är
det inga större skillnader mot basalternativet och det är framförallt cirkulationsplatserna på Bergtorpsvägen samt anslutningen till Täby Allé som blir hårt belastade.

300
600

Figur 22: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme utan koppling 6 år 2030
(färgskalan avser medelhastighet i km/h)
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3.7

Känslighetsanalyser

Reducerad kapacitet genom Galoppfältet
Detta scenario har tagits fram för att analysera vilka åtgärder som krävs för att helt
undvika genomfartstrafik genom Galoppfältet. I princip handlar det i modellen om
att komma ner till en attraktivitet som motsvarar en medelhastighet på cirka 20
km/h genom Galoppfältet. Detta leder till att belastningen ökar ytterligare på framförallt Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Genom att inte tillåta någon genomfartstrafik genom Galoppfältet ökar den totala fördröjningen i vägsystemet under eftermiddagens maxtimma med cirka 34 procent (från 112 till 150 timmar).

Figur 23: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030
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Förstärkt kapacitet genom Galoppfältet
I detta scenario har kapaciteten förstärkts genom området genom att det tillkommit
två cirkulationsplatser (en cirkulationsplats mitt i Galoppfältet och en i anslutningen till Täby Allé). Detta leder till ökad biltrafik genom området. Scenariot har tagits fram för att se hur det totala systemet påverkas av att fler väljer att trafikera
genom Galoppfältet. Fördröjningen i systemet totalt sett minskar med cirka 9 procent. Det visar på en tendens att det för det totala vägsystemet ur ett kapacitetsperspektiv är positivt om mer trafik kan nyttja det nya vägnätet genom Galoppfältet.

Figur 24: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030
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Ökad hastighet på koppling 6
Genom att öka hastigheten till 60 km/h på koppling 6 så ökar attraktiviteten och
cirka 300 fordon/h väljer koppling 6. I scenariot med 40 km/h var det cirka 100
fordon/h som valde att trafikera kopplingen. Resultaten visar att kopplingen kan
vara nyttig i systemet samtidigt. I scenariot med 60 km/h på koppling 6 minskar
den totala fördröjningen i systemet med cirka 7 procent till 104 timmar (112 i
basalternativet).

Figur 25: Total fördröjning i det modellerade systemet under eftermiddagens maxtimme år 2030

Resultaten tyder på att koppling 6 kan vara nyttig för systemet om det går att styra
trafik till kopplingen då Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen avlastas. Hur
attraktiv koppling 6 blir beror också på hur korsningarna inne på området utformas
och hur framkomliga vägarna blir. Om det genom exempelvis utformning eller
skyltning går att styra mer trafik till koppling 6 tyder resultaten i denna analys på
att det finns en potential att minska den totala fördröjningen i systemet ytterligare.
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Slutsatser

Resultaten visar att det analyserade vägnätet tål den tänkta exploateringen av Galoppfältet och att strukturplanen fungerar givet att det går att hålla bilinnehavet på
en relativt låg nivå. Analyserna av eftermiddagens maxtimme visar att det blir
trängsel i vägnätet både med och utan exploateringen och om trafiken ökar i den
takt som prognoserna visar kommer det troligen behövas trimningsåtgärder för att
förbättra framkomligheten. Framförallt är det Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen som blir hårt belastade och här kan det på sikt behövas kapacitetshöjande åtgärder. En viktig fråga framöver blir troligen att säkra kollektivtrafikens
framkomlighet så att denna trafik inte blir fördröjd i bilköer.
Analyserna visar att det blir genomfartstrafik genom Galoppfältet. Troligen är den
som störst under maxtimmarna då Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen är
hårt belastade. Storleken på genomfartstrafiken är i hög grad beroende av hur det
lokala vägnätet utformas. Sett ur ett rent kapacitets- och systemperspektiv indikerar
resultaten att den totala fördröjningen i systemet minskar om framkomligheten genom området ökar. På samma sätt visar resultaten att fördröjningarna i systemet
ökar om genomfartstrafiken genom Galoppfältet begränsas. Systemfördelar måste
då vägas mot boendemiljö och till vilken karaktär området ska ha.
Analyserna visar att trafiksystemet fungerar både med och utan koppling 2. Resultaten indikerar att fördröjningen i systemet totalt sett ökar något i ett scenario utan
koppling 2. Utan denna koppling belastas koppling 5 hårdare då trafik från Bergtorpsvägen istället väljer denna koppling för att nå Galoppfältet. Med koppling 2
ökar genomfartstrafiken från cirka 200 fordon/h till cirka 360 fordon/h samtidigt
som trafiken på Stora Marknadsvägen minskar från cirka 1 600 fordon/h till cirka
1 400 fordon/h. Koppling 2 ökar tillgängligheten med bil till Galoppfältet och avlastar koppling 5 men leder samtidigt till ökad genomfartstrafik och ökad belastning i cirkulationsplatsen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen.
Trafiksystemet fungerar både med och utan koppling 6 och resultaten indikerar att
fördröjningen ökar något i systemet utan kopplingen. Koppling 6 blir inte attraktiv
givet en hastighet på 40 km/h. En ökning till 60 km/h ökar attraktiviteten och leder
också till en minskning av den totala fördröjningen i systemet. Går det öka attraktiviteten ytterligare och styra mer av trafiken till koppling 6 tyder resultaten på att
det finns en potential att ytterligare avlasta Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Då mycket tyder på att det övergripande vägnätet är hårt belastat under maxtimmarna år 2030 så kan det finnas fördelar med alternativa kopplingar för att öka
tillgängligheten och minska sårbarheten.
Det är viktigt att poängtera att beräkningarna bygger på att Galoppfältet har en karaktär av stadsbebyggelse med hög täthet. Detta beräknas få till konsekvens att bilandelen och antalet bilresor hålls nere, bland annat på grund av ett relativt lågt bilinnehav. Dessutom bygger resultaten på att det tillkommer ett stort antal arbetsplatser i Täby, varav många på Galoppfältet.
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