Uppdragsnr: 10164034

1 (17)

2014-09-09 (REV 2015-04-03)
PM TRAFIK GALOPPFÄLTET
Innehåll
Syfte och bakgrund...................................................................................................... 1
Övergripande trafikstrukturer ...................................................................................... 2
Lokaliseringsprinciper ................................................................................................. 3
Trafiksalstringen – trafikprognos ................................................................................. 4
Trafikstruktur Program ................................................................................................ 6
Kapacitet – framkomlighet .......................................................................................... 8
Gång- och cykeltrafik ................................................................................................ 12
Kollektivtrafik ........................................................................................................... 13
Parkering- angöring ................................................................................................... 15
Distributionstrafik ..................................................................................................... 16
Avfallshantering ........................................................................................................ 17
Utryckningstrafik ...................................................................................................... 17

L:\7020\2012\10164034 - Täby Galopp\7_Leverans\2015 04 22\PM Trafik 2015 04 03.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Syfte och bakgrund
En bebyggelseutveckling på galoppfältet har av kommunen och fastighetsägarna gemensamt studerats under ett antal år. För programarbetet har projektet efterfrågat ett
samlande dokument över de rapporter och diskussioner som förevarit rörande trafikens
ordnande i den framtida stadsdelen. Syftet med den efterfrågade promemorian är att
den ska utgöra underlag för framtagande av programhandling. Föreliggande promemoria utgör resultatet av efterfrågad sammanställning. Galoppfältet, som ingår i den i
RUFS utpekade regionala stadskärnan Täby centrum- Arningen, planeras för ca 6 000
lägenheter och mellan 4000- 5 000 arbetsplatser Analyser och slutsatser i detta PM
grundar sig på erhållet material och underlag fram till september 2014.
I promemorian behandlas enbart aspekter och analyser i och kring galoppfältet ur ett
trafiktekniskt perspektiv. De förslag och slutsatser som redovisas i promemorian bygger på den analys som konsulten gjort. Dessa förslag och synpunkter kan prövas eller
förkastas i det efterföljande programarbetet där olika helhetslösningar ska vägas samman. Programsamråd planeras att ske någon gång under andra kvartalet 2015.

WSP Stadsutveckling
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
Tel: +46 10 7225000
Fax: +46 10 7228793
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
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Övergripande trafikstrukturer
Galoppfältet är lokaliserat i södra Täby omedelbart norr om motorvägen E18. Trafikplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm ”avgränsar galoppfältet” i söder respektive
norr. De kommunala huvudgatorna Centralvägen i söder och Bergtorpsvägen i norr
fördelar trafiken från de norra kommundelarna till Täby centrum samt mot Stockholms
centrala delar.
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Figur Övergripand vägnät (källa ÖP)

Galoppfältet ansluter till Roslagsbanan som tillsammans med Stora Marknadsvägen
löper tvärs genom Täby centrala delar. De två trafikstråken utgör en kraftigt och påtaglig barriär i området. Samtidigt är dessa två trafikstråk högt frekventerade och utgör en
viktig förutsättning för Täby centrum och den kommersiella verksamheten som där förekommer.
Väster om galoppfältet löper Grindtorpsvägen som i kommunens senaste översiksplan
angivits som kommunal huvudgata. Efter detta har Täby Allé byggts. Denna väg utgör i
första hand en angöringsväg för bilburna kunder till Täby centrum samt i viss mån distributionstrafiken till butikerna. Täby Allé bedöms idag ha en högre trafiktålighet än
Grindtorpsvägen.
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Figur Tillfarter till Täby Centrum (källa planbeskrivning)

Täby kommuns huvudvägnät är uppbyggt enligt principen om att olika hierarkier av
gatutyper slutligen via en säckgata ska nå fram till ett resmål. Det innebär att det ofta
inte finns alternativa färdvägar och att resvägarna kan upplevas som omotiverat långa.
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Samtidigt utgör denna utbyggnadsprincip en begräsning för kollektivtrafiken. Idag
uppvisar huvudvägnätet i Täby centrala delar framkomlighetsproblem under vissa tider.
Detta påverkar i hög grad även busstrafiken som i många fall är hänvisad till just huvudgatorna.
Täby centrum- Arninge utgör en regional stadskärna. Det innebär att dessa stadsdelar
ska tillsammans utveckas till en för nordostsektorn gemensam centralort. I denna vision
spelar kollektivtrafiken, och då främst stomlinjenätet med Roslagsbanan, en mycket
viktig roll. Utbyggnad av spårkapaciteten på Roslagsbanan pågår vilket tillsammans
med en ny vagnspark kommer att medge ett ökat antal resenärer. Ett nytt resecentrum
är planerat i Arninge. Resecentrat kommer att underlätta omstigningen mellan regionala busslinjer och Roslagsbanan. Detta kan komma att ytterligare förstärka betydelsen
av Roslagsbanans stationer för galoppfältets framtida bebyggelse.
Även det övergripande vägnätet planeras att förändras och utvecklas. För Täby kommun kommer resandeströmmarna att öka västerut mot Kistaområdet. Bergtorpsvägen
utgör för denna trafikström en kapacitetsmässig begräsning med sin nuvarande utformning.

Lokaliseringsprinciper
Trafik utgör för många ett problem i form av buller, avgaser, trafiksäkerhet etc. För
andra utgör trafikrörelser en del av stadens puls som bidrar till en spännande och intressant upplevelse i det offentliga rummet.
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För att trafiken ska kunna vara ett positivt inslag i stadslivet kräver det en medveten
planering och tydlig prioritering av de oskyddade trafikanterna så att en för alla trafikantgrupper säker, trygg och upplevelserik stadsmiljö skapas.
En viktig del i denna planering är att stora trafikalstrare som stora arbetsplatser, kommersiella verksamheter, större skolor och institutioner exempelvis lokaliseras på ett sätt
så att bostadsgator inte drabbas av stora övergripande trafikströmmar där framkomligheten i förstahand prioriteras.
Större trafikalstrare bör därför lokaliseras invid eller i nära anslutning till kollektivtrafikens stomlinjenät och för galoppfältets del Roslagsbanans stationer. Detta ökar sannolikheten för att de verksamma kommer att åka kollektivt till och från sin arbetsplats.
Det är också ett sätt att stärka kollektivtrafiken och skapar förutsättningar för underlaget för kollektivtrafiken stärks. Vid lokaliseringen av nya arbetsplatser utgör tillgången
till kollektivtrafik med hög standard en viktig aspekt.
I andra hand bör större trafikalstrare lokaliseras i anslutning till huvudgatorna som planeras i området. Detta dels på grund av att utformningen av huvudgatorna ska medföra
att dessa får en hög trafiktålighet dels för att huvudgatorna i större utsträckning kommer att trafikeras av bussar.
Samtidigt som verksamheter bidrar till liv och rörelser under dagtid kan de medföra
tysta och ödsliga platser på kvällar och nätter. Det är därför viktigt att bostäder, arbetsplatser och annan kommersiell och kommunal service blandas i syfte att säkerställa
trygga gång- och cykelstråk men även för att en spännande och upplevelserik stadsmiljö ska främjas.
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En aspekt att beakta vid lokaliseringen av, framförallt verksamheter, är att byggnaderna
som inrymmer dessa kan ges en utformning eller skala eller annan identifikation som
bidra till lokala landmärken som tydliggör platser och noder. Detta underlättar orienteringen för alla besökande såväl de som kommer med cykel eller buss, tåg eller bil.
På samma sätt som välfrekventerade stråk bör planeras in där olika typer av verksamheter bidra till trygga stadsmiljöer bör enskilda bostadsgator och gränder eftersträvas en
mycket lokal trafikbelastning.

Trafiksalstringen – trafikprognos
Galoppfältet planeras för en utbyggnad av ca 6 000 lägenheter och mellan 4000- 5 000
arbetsplatser. Till grund för trafikanalyserna har av kommun och fastighetsägare givits
som förutsättning 6000 lägenheter och 5000 arbetsplatser på galoppfältet. Med stöd av
olika prognosmetoder har trafikalstringen för denna utbyggnad estimerats till totalt ca
26 000 bilresor under ett vardagsmedeldygn år 2030. Denna prognos bygger på att galoppfältet ges en karaktär av stadsbebyggelse med hög densitet av boende och arbetande. Vidare förutsetts närhet till god kollektivtrafik liksom begränsat utbud av parkering. Detta beräknas få till konsekvens att bilandelen och antalet bilresor hålls nere,
bland annat som följd av ett relativt lågt bilinnehav.
Karaktären av bebyggelsen, det vill säga en tät stadsbebyggelse där arbetsplatser och
bostäder tillsammans med service och affärer berikar stadslivet, är en synnerligen viktig förutsättning för att det totala antalet bilrörelser som alstras av galoppfältets bebyggelse ska kunna hållas på en för Täby kommun mycket låg nivå. Resorna som genereras av de boende på galoppfältet kommer i mindre grad att ske med bil, om man jämför
med resorna som genereras av övriga Täby.
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De trafikprognoser som tagits fram visar att cirka 30 procent av de resor som genereras
från galoppfältet sker med bil medan motsvarande siffra för kommunen som helhet ligger på cirka 50 procent. Av de resor som genereras beräknas cirka 22 procent ske med
kollektivtrafik. En betydande andel av de resor som genereras på galoppfältet (cirka 43
procent) kommer att ske till fots och med cykel. Anledningen till den betydligt lägre
andelen bilresor jämfört med övriga kommunen har sin förklaring i att galoppfältet är
tänkt att ha karaktären av en stadsmiljö med flerbostadshus. I flerbostadshus är normalt
bilinnehavet lägre bland annat beroende på att det inte finns samma tillgång till parkeringsytor som i villabebyggelse.
Biltrafikalstringen per boende på galoppfältet har beräknats till 1,27 bilresor per boende. Detta kan jämföras med Stockholms innerstad där biltrafikalstringen har beräknats till 1,05 bilresor per boende. Bilalstringen för arbetsplatser har beräknats till 1,48
bilresor per sysselsatt
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. 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.
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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 i verkligheten är 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.
För att göra en bättre analys av hur hårt belastat vägnätet blir år 2030 har en simuleringsmodell byggts upp i Dynameq. I Dynameq tas det bättre hänsyn till faktorerna
ovan och det sker därför andra ruttval än vad resultaten i prognosmodellen visar. I
Dynameq modelleras trängseln på ett mer realistiskt sätt och trafiken väljer rutt med
hänsyn till bland annat de fördröjningar som uppstår i korsningar. Resultaten från dessa
analyser finns redovisade i ett tekniskt PM ”Trafikanalys Täby Galopp 2014-06-30”.
Utformningen av trafikstrukturen och gestaltningen av de offentliga miljöerna förutsetts prioritera gång- och cykeltrafiken och tydligt signalera att kollektivtrafiken är det
bärande-det kapacitetstarkaste och strukturerande- trafikslaget på galoppfältet. De
framtida stadsmiljöerna på galoppfältet ska alltså inbjuda till promenad och cyklande
vilket kommer att ställa stora krav på de olika trafikslagens omhändertagande.
Den kompakta stadsbebyggelse som förutsatts i bedömningarna av framtida trafikrörelser kommer att växa fram under en längre tidsrymd. Det är en stor utmaning att säker-
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ställa en hög kollektivtrafikandel redan i de första utbyggnadsetapperna för att undvika
att ett bilberoende tidigt etableras i stadsdelen.
Galoppfältet ingår i den regionala stadskärnan Täby centrum- Arninge vilken kommunerna i nordostsektorn överenskommit ska utvecklas och kunna erbjuda en mångfald
och täthet av bostäder, arbetsplatser, utbildning, handel, kultur och rekreation samt väl
fungerande infrastruktur.
Bland alla de dokument och handlingsprogram som utarbetats för att styra utvecklingen
mot visionen nämns att en, av flera utmaningar i detta arbete, är att utveckla en attraktiv stadsmiljö ur 1960- talets funktionsseparerade samhälle liksom att överbrygga de
trafikleder som utgör barriärer. Det tydliggörs även att de stationsnära lägena ska nyttjas för tätare bebyggelse samt att kollektivtrafikandelen måste öka och förbättringar för
gång- och cykeltrafiken måste komma till stånd. Detta är ett sätt att beskriva vad som
kan menas med att kollektivtrafiken ska vara det bärande trafikslaget och cykeltrafiken
utgöra det prioriterade färdsättet på galoppfältet.

Trafikstruktur Program
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Det befintliga Galoppfältet utgör en enklav i Täby centrala delar. Endast en väganslutning till området finns idag, Södervägen. Denna väg knyter an till Bergstorpsvägen som
utgör en av kommunens viktiga huvudgator i nord- sydlig riktning. I söder gränsar Galoppfältet mot motorvägen E 18 Norrtäljevägen. Via trafikplatserna Roslags- Näsby
och Viggbyholm kan Galoppfältet ges kontakt med det regionala vägnätet. Trafikplats
Viggbyholm kommer att byggas om och i samband med det tillkommer en korsningspunkt på Bergstorpsvägen som blir ny anslutning för Galoppfältet.
Att kunna transportera sig och resa är en nödvändighet i dagens samhälle. Vi reser
längre och längre sträckor. Följden av denna utveckling blir ett samhälle med mycket
hög rörlighet. Tillgänglighet är därvid en central aspekt vid planeringen. Det handlar
om att skapa hinderfria miljöer, men också om de övergripande planeringsförutsättningarna, t ex lokalisering av bebyggelse och planering av infrastruktur samt om att ge
tillgång till olika trafiknät av god kvalitet. Det är viktigt att tillgängligheten för framtida
bostäder och verksamheter blir hög och att det interna trafiknätet på ett lättförståeligt
sätt knyter an till det övergripande vägnätet och att entrépunkterna kan erbjuda tydliga
platsspecifika och identitetsskapande karaktärer som bidrar till ökad orientering och
förståelse för staden som helhet. För att trafiken ska kunna omhänderta de olika färdmedlen och dess trafikanter vid skilda tidspunkter måste framkomligheten säkerställas
genom lämplig dimensionering av de olika trafiknäten i kombination med effektiva
styrmedel.
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Figur WSP:s förslag till trafikstruktur
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Galoppfältet föreslås sammanbundet av en öst-västlig huvudgata som knyter an Bergtorpsvägen med Täby Allé. Huvudgatan förlängs vidare mot Grindtorpsvägen och kan
skapa ett viktigt stråk mot RoslagsNäsby med dess stadsutveckling samt Roslagsbanans
station.
Huvudgatan förgrenar sig via en diagonal i sydväst mot Grindtorpsvägen samt i nordost
mot Södervägen. Från galoppfältets centrala parti grenar huvudgatan mot norr och ansluts till Stora Marknadsvägen via en befintlig tunnel under Roslagsbanan. Vid hållplats Galoppfältet bör även en anslutning till Stora Marknadsvägen säkerställas. Söderut kopplar huvudgatan, via en uppsamlingsgata, samman galoppfältet med Fogdevägen via en tunnel under E 18. Förutom huvudgatan som knyter samman bebyggelsen
i öst- västlig riktning föreslås ytterligare två underordnade lokalgator med samma
funktion, en i norr längs med Roslagsbanan och en i söder. Detta för att efterlikna ”stadens” gatustruktur med möjlighet till alternativa färdvägar.
De angivna gatorna bildar den grundläggande strukturen för bebyggelsen och fördelar
jämt ut trafiken till de mindre lokalgatorna och gränderna. Detta ger alternativa vägvalsmöjligheter vilket minskar risken för störningar i området samtidigt som trafikarbetet kan hållas på en låg nivå.
De angivna gatorna utgör tillika gator som enligt WSP bör dimensioneras för busstrafik. Det framtida busslinjenätet kommer att växa fram under en längre tidsrymd. Det
kan innebära att även andra gator periodvis kan komma att trafikeras av buss.
Gatunätet ska utformas så att funktionen och gatans betydelse enkelt kan avläsas av de
olika trafikantgrupperna. Det prioriterade trafikslaget ska vara cykeln men även busstrafikens förutsättningar och behov av framkomlighet måste ges stor prioritet.
Detta bör särskilt uppmärksamma i de större korsningarna som uppstår inom galoppfältet. För att kunna styra trafikströmmarna och säkerställa att gång- och cykeltrafiken
tillsammans med kollektivtrafiken ges prioritet kan trafiksignalreglering bli aktuellt.
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Bebyggelsen föreslås uppbyggd kring principiella kvarter kring vilka gator av olika
dignitet och bredd ska medge tillfart och i viss mån angöringsparkering till bostäder
och verksamheter. Större målpunkter bör lokaliseras i anslutning till i huvudgatorna,
företrädesvis i stationsnära lägen.

Kapacitet – framkomlighet
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Enligt framtagna prognoser förväntas trafiken i Stockholm län öka med cirka 35 procent fram till år 2030. Denna trafikökning medför att vägnätet blir hårt belastat i centrala Täby och då främst på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen. Framförallt är
det korsningen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen som blir hårt belastad.

Figur Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme år 2030 utan utbyggt galoppfält (färgskalan
avser medelhastighet i km/h)

Med den trafikökning som prognostiseras fram till år 2030 utan exploatering på Galoppfältet ökar den totala fördröjningen1 i vägsystemet i centrala Täby under eftermiddagens maxtimme från dagens cirka 50 timmar till cirka 90 timmar vilket innebär en
ökning på 73 procent.
Med utbyggnaden på galoppfältet 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 kan korsningarna
och vägarna utformas på olika sätt.

1

Fördröjning är ökning av restid pga konflikter med andra fordon och trafikströmmar
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I vidstående tabell redovisas uppmätta trafikflöden år 2010 samt prognostiserade trafikflöden år 2030.
Sträcka

E18 väster om Tpl Roslags Näsby
E18 (Roslags Näsby – Viggbyholm)
E18 öster om Tpl Viggbyholm
Bergtorpsvägen (E18 – Stora Marknadsv.)
Bergtorpsvägen norr om Stora Marknadsv.
Stora Marknadsvägen
Täby Allé
Tabell Trafikflöde

Vardagsmedeldygn
(fordon/dygn)
2010
2030
0-alternativ
61 000
53 000
44 000
21 000
21 000
18 000
1 000

88 000
74 000
66 000
26 000
30 000
16-18 000
5 000

2030
Utbyggnad
90 000
73 000
68 000
26 000
34 000
15-20 000
4-6 000
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I nedanstående figurer redovisas dygnsflöden med och utan exploatering på galoppfältet. Skyltad hastighet inom galoppfältet planeras till 30-40 km/h.

Figur: Prognostiserade dygnsflöden år 2030 i 1 000-tal fordon per vardagsmedeldygn med exploatering av Galoppfältet

Skyltad
hastighet
[km/h]
90
90
90
50
50
50
50
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Figur: Prognostiserade dygnsflöden år 2030 i 1 000-tal fordon per vardagsmedeldygn i 0alternativet. Siffran inom parantes avser uppmätta dygnsflöden år 2010.

Figur: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme år 2030 med utbyggt galoppfältet (färgskalan avser medelhastighet i km/h)

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, det vill säga det totala gatunätet i centrala Täby minskar
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om framkomligheten genom galoppfältet ökar. På samma sätt visar resultaten att fördröjningarna i systemet ökar om genomfartstrafiken genom Galoppfältet begränsas.
Systemfördelar måste därför vägas mot boendemiljö och till vilken karaktär området
ska ha.
Den genomfartstrafik som uppstår på galoppfältet är i första hand trafik mellan Trafikplats Viggbyholm och Täby Centrum. Denna trafikström uppstår under eftermiddagarna som en konsekvens av att Stora Marknadsvägens korsning med Bergtorpsvägen blir
kraftig belastad varpå köer uppstår på Stora marknadsvägen.
Två anslutningspunkter har särskilt analyserats. Det är en koppling till Stora Marknadsvägen vid Station Galoppfältet, en koppling under E 18 till Fogdevägen. En översiktlig analys har även gjorts av den lokala huvudgatans anslutning mot Bergtorpsvägen mittför Flyghamnsvägen.
En anslutning av galoppfältet mot Stora Marknadsvägen avlastar korsningen mot Bergtorpsvägen vid Flyghamnsvägen. Samtidigt minskar fördröjningarna i vägsystemet något. Kopplingen ökar tillgängligheten med bil till galoppfältet men leder samtidigt till
ökad genomfartstrafik samtidigt som korsningen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen
får en ökad belastning. Trafiksystemet fungerar kapacitetsmässigt både med och utan
en anslutning vid station Galoppfältet.
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Trafiksystemet fungerar också med eller utan en anslutning till Fogdevägen. Anslutningen erhåller inga större trafikflöden enligt analyserna. Om det går att öka attraktiviteten och styra mer av trafiken till denna koppling tyder resultaten på att det finns en
potential att ytterligare avlasta Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen trafik. Mycket tyder på att det övergripande vägnätet är hårt belastat under maxtimmarna år 2030.
Det kan därför finnas fördelar med alternativa kopplingar för att öka tillgängligheten
och minska sårbarheten i det lokala gatunätet.
Analyserna visar att vägnätet kan omhänderta den tänkta exploateringen av Galoppfältet och att det för galoppfältet prövade gatunätet fungerar. 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.
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.
Enligt statistik från Trafikanalys har det totala trafikarbetet i landet ökat stadigt men
stagnerade något under perioden 2009-2013. Under 2014 ökade dock trafikarbetet åter
med 1,6%. Antalet personbilar i landet ökar stadigt samtidigt som körsträckan per fordon minskar.
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Figur Utveckling av körsträcka per fordon och antal fordon i Sverige

Gång- och cykeltrafik
Galoppfältet är mycket strategiskt lokaliserat när det gäller att knyta samman kommunen och skapa ett sammanhängande gång- och cykelvägnät som kan attrahera fler trafikanter i den regionala stadskärna Täby centrum-Arninge.
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För att skapa ett attraktivt gång- och cykelvägnät krävs att det är gent, leder mellan intressanta målpunkter, är lätt att hitta och att det är tryggt och trafiksäkert att använda.
Gång- och cykeltrafiken måste också ses som egna trafikslag varför deras nät bör vara
kontinuerliga och separerade från motorfordonstrafiken. Även intern differentiering av
nätet bör ske. Huvudcykelväg bör vara stråk där högre hastighet för cyklisterna kan
förväntas. Dessa skiljs från lokala cykelstråk där samband och vistelse är mer prioriterat.
Gångtrafiknätet är det mest finmaskiga och ska omhänderta alla. Det innebär att särskilda hänsyn ska tas till funktionshindrade, barn och äldre. Många detaljutformningar i
närmiljön påverkar dessa grupper. Det bör även finnas alternativa gångvägar för att
stimulera och underlätta för denna trafikantgrupp. Det som är ett gent och positivt stråk
att nyttja dagtid bör ha en planerad alternativ gångväg för kvällar för att alla ska tryggt
kunna röra sig på galoppfältet. Gångbanor förutsetts ordnas på båda sidor om gatorna.
Även cykeltrafiken bör ha ett nät som är tydligt och finmaskigare än motorfordonstrafiken. Det bör vara belyst och medge en jämn färdhastighet. Siktkrav i alla korsningspunkter är en viktig fråga eftersom alla inbromsningar påverkar cykeltrafikanterna
mycket negativt. Cykelstråken föreslås dubbelriktade även när de följer gatorna inom
galoppfältet. Detta som en konsekvens av att omkringliggande och anslutande gångoch cykelvägar medger dubbelriktad trafik.
Det framtida cykeltrafiknätet på galoppfältet kommer att omfatta cykelstrada (”cykelmotorväg”) utmed E18, regional cykelstråk utmed Stora Marknadsvägen, huvudcykelstråk samt lokala stråk och ett parkcykelstråk (se även PM Gång- och cykeltrafik Galoppfältet, WSP 2014-09-10).
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Figur WSP:s förslag till klassificering av cykelnätet på galoppfältet
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Galoppfältet planeras som en tät stad där service, bostäder och större arbetsplatser integreras i en blandstad. Detta främjar gång- och cykeltrafiken eftersom allt ”ligger nära”.
Men galoppfältets arbetsplatser måste också enkelt kunna nås från angränsande stadsdelar liksom angränsade stadsdelars arbetsplatser enkelt ska kunna nås av boende inom
galoppfältet.
För att säkerställa att så kan ske måste de stora barriärerna i form av Roslagsbana/
Stora Marknadsvägen, Bergtorpsvägen och E 18 på något sätt överbryggas. Mot norr
sker det lämpligen i anslutning till de båda stationerna för Roslagabanan, Täby centrum
och Galoppfältet. För Bergtorpsvägen finns två planskilda korsningar Södervägen samt
en gång- och cykeltunnel som bör kompletteras med en planskildhet i anslutning med
Flyghamnsvägen.
Planskildheter med E 18 föreslås dels mot Fogdevägen dels mot Centralparken. För att
främja cykeltrafiken bör dessa stråk ordnas under E18 för att minska höjdskillnaden
som cyklisterna måste ta upp. De kan med fördel också medge busstrafik för att öka
tryggheten vid passagen. Mot Fogdevägen kan även biltrafik övervägas.
Mot Grindtorp, och vidare mot RoslagsNäsby föreslås förbindelse dels utmed spårområdet dels i anslutning till Grindtorpskyrkan. I söder sker anslutningar mot Grindtorpsvägens gång- och cykelvägar. På grund av de stor höjdskillnaderna och bebyggelsens
utformning i väster bedöms inga mer centrala stråk lämpliga.

Kollektivtrafik
I valet mellan att färdas med bil eller kollektivtrafiken bedömer trafikanterna hela resan
från dörr till dörr. För att kollektivtrafikandelen ska vara hög i viktiga reserelationer
måste restidskvoten, förhållandet mellan restid med kollektivtrafik respektive bilen
vara låg. För att bilresandet ska hållas på en låg nivå på galoppfältet måste stora målpunkter som personalintensiva arbetsplatser, skolor, institutioner etc. lokaliseras vid
stomtrafikens viktiga noder. Med en restidskvot kring 1,5* i en given reserelation reser
ca 50 % med kollektivtrafiken.
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*Schablonvärde för överslagsbedömningar

För galoppfältet utgör de båda stationerna med Roslagsbanan två sådana punkter invid
vilka en stor koncentration av bostäder och arbetsplatser bör lokaliseras. Detta är ett
tydligt sätt att prioritera kollektivtrafiken och säkerställa att biltrafiken hålls på en låg
nivå på galoppfältet.
Ett annat sätt att prioritera kollektivtrafiken är att främja gena och effektiva busslinjedragningar. Bussen behöver kunna upprätthålla en relativt bilen hög medelhastighet för
att kunna konkurrera med bilen. Kollektivtrafiken ska vara det bärande trafikslaget för
att en övergång till mera hållbara resor ska kunna ske.
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Inom galoppfältet medför det bland annat att busshållplatser bör lokaliseras så att det
maximalt blir 400 meters verkligt gångavstånd mellan entré och busshållplats för bostäder. Större arbetsplatser, skolor och institutioner bör kunna erbjudas kortare gångavstånd.

Figur Hållplatslokalisering på huvudgata genom galoppfältet
Samtidigt bör inte hållplatserna ligga för tätt eftersom detta negativt påverkar bussarnas
medelhastighet. I vidstående exempel illustreras hur tre busshållplatser på den genomgående huvudgatan kan ge stora delar av den framtida bebyggelsen acceptabla gångavstånd.
Det är kvarteren närmast E 18 som hamnar utanför acceptabla gångavstånd. För att
dessa kvarter ska sägas få god kollektivtrafikförsörjning erfordras kompletterande busslinjer som får sin sträckning via den diagonala huvudgatan i sydväst. Ett möjligt läge
för motorvägshållplatser i anslutning till Centralparken skulle också förstärka standarden på kollektivtrafiken för dessa kvarter.
Om motorvägshållplatser inrättas på E18 i anslutning till Centralparken bör en enkel
omstigning till en loka busslinje ombesörjas så att fler få tillgång till de snabba busslinjerna på motorvägen (se även PM Kollektivtrafik, WSP 2014-09-09).
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Parkering- angöring
Täby kommun har utarbetat en parkeringstrategi. I den beskrivs kommunens målsättning att via en aktiv parkeringstrategi stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö,
effektivt nyttjande av marken i kommunens centrala delar, främja hållbara transportmedel och planering och samverkan för en god tillgänglighet för alla.
I strategin anges att kommunen aktivt i samråd med exploatörer ska i planeringen ta
hänsyn till samspelet mellan markanvändning, tillgänglighet och behovet av olika resor
och transporter. Kommunen ska medverka till att invånarnas bilbehov och bilberoende
minskar genom att säkerställa tillgänglighet med olika transportslag. Detta kan ske
bland genom en aktiv lokalisering.
Galoppfältet pekas ut som en del av de zoner inom vilka ett lägre parkeringstal kan tilllämpas. För flerbostadshus och kontor anges ett parkeringstal på 7 respektive 10 platser
per 1000 m2 bruttoarea. i detta antal ingår platser för besökande (källa Parkeringsstrategi, Täby kommun 2013-12-10). Antal parkeringsplatser i en stadsdel har en direkt
koppling till antal fordonsrörelser som alstras i bebyggelsen. Om målet och visionen
för Galoppfältet är en framtida stadsdel med låga trafikflöden måste antalet parkeringsplatser bli lågt. En för Galoppfältet objektspecifik parkeringspolicy bör därför utarbetas.
Ett medel att reducera parkeringstalen för exploatörer, enligt Parkeringsstrategin, är att
upprätta Gröna resplaner. Om det för vissa specifika platser eller objekt finns potential
för en sänkt parkeringsnorm kan motiven för dessa beskrivas liksom de åtgärder som
långsiktigt kommer att vidtas. En grön resplan gör därför parkeringsnormen flexibel
och medger justeringar av desamma om förutsättningar finns.
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Exempel på åtgärder som kan påverka parkeringsnormen och som kan beskrivas i en
resplan är prissättning av parkeringen, samnyttjande, parkeringsköp, bilpooler och
utveckling av gång- och cykelvägar med god kvalite´parat med en hög standard på
kollektivtrafiken.
Parkeringsavgifter är ett starkt ekonomsikt styrmedel som har stor potential att förändra
färdmedelsval och resmönster. Andra sätt att gynna ett kollektivt resande är genom
olika former av tidsregleringar och lokalisering av parkeringsplatser. En målsättning
bör vara att det ska vara minst lika långt att gå till en samlad parkering som det är att gå
till närmsta hållplats.
Parkeringsnormer som minskar utbyggnaden av parkeringsplatser bidrar också
märkbart på bilanvändningen. Exempelvis visar studier att bilplatstillgång vid
arbetsplatsen har stor påverkan på val av färdmedel. Vid gratis parkeringsplats åker
uppemot 75 % med bil, medan andelen bilpendlare reduceras till ca 50 % vid
avgiftsbelagd parkering. Antalet bilpooler ökar i landet. En kombinatione av bilpooler
och en lägre parkeringsnorm för bostäder och arbetsplatser leder till hög tillgänglighet
för alla trafikslag samtidigt som antalet parkeringsplatser och därmed bilrörelserna
minskar.
Galoppfältet som ny och modern stadsdel förutsetts få en hög tillgänglighet för alla
trafikantgrupper. Större målpunkter liksom enstaka kvarter för bostäder och
verksamheter måste utformas för att kunna omhänderta motorfordonstrafik. När
utrymme för angöringsparkering ordnas i gaturummen bör detta ske med stor hänsyn
till trafiksäkerheten för de oskydda trafikanterna och framkomligheten för
kollektivtrafiken.
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Särskilda biluppställningsplatser för funktionshindrade bör lokaliseras inom högst 25
meter från entréer. Helst bör avståndet inte överstiga 10 meter ( enligt Tillgänglighetshandbok Tyrsö, Stockholm med flera kommuner). Vid skolor och större
målpunkter/arbetsplatser bör flera platser anordnas liksom även möjligheter för
färdtjänstfordon att komma mycket nära entréerna.
En allt viktigare fråga i utformningen av de enskilda kvarteren liksom det ofentliga
rummet är placeringen av cykelparkering. Vid stationer och större hållplatser bör
dimenioneringen medge att alla trafikanter kan låsa fast sin cykel. Vid stationerna på
Roslagsbanan bör även väderskyddade platser finnas och eftersträvansvärt är också att
möjligheter finns att ställa cyklar i bevakade cykelparkeringar.
I takt med att Galoppfältet byggs ut och en tät bebyggelse växer fram accentueras konkurrensen om marken närmast stationerna. Att upplåta marken för infartsparkering för
bil synes inte vara en långsiktigt hållbar lösning (se Parkeringsstrategi Täby kommun).

Distributionstrafik
En stadsdel med 6 000 lägenheter och 5 000 arbetsplatser kommer att alstra en stor
mängd av distributionsfordon. Storleken på dessa kommer att variera stort, från små
pickuper och van till fullstora lastbilar och i vissa fall, även långa fordon med släp.
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Det är viktigt att gatunätet inom galoppfältet kan omhänderta denna nyttotrafik på ett
för alla parter acceptabelt sätt. Dels utgör det offentliga rummet distributörernas arbetsplats och arbetsmiljö på vilken de som arbetsgrupp har särskilda krav och önskemål om
utformning och gestaltning. Dels upplevs distributionsfordonen ofta som skrämmande
stora med bullrande motorer med irriterande ljud vid själva lastningens – och lossningsplatsen.
Större arbetsplatser, med större frekvens av distributionstrafik, bör utformas med inbyggda lastgårdar för att inte onödigtvis störa omgivande bebyggelse. Backning i samband med angöring av dessa lastgårdar får inte ske över gång- och cykelvägar.
För verksamheter med mindre frekvens av distributionstrafik och/ eller där varutransporterna huvudsakligen sker med mindre distributionfordon kan särskilda lastzoner lokaliseras på de större gatorna inom galoppfältet. Även här gäller att förflyttningen av
gods eller varor mellan byggnad och fordon måste ske på ett för gång – och cykeltrafiken säkert sätt.
Lastzoner utmed gator kan lämpligen utgöra del i en parkeringsrad. Bredden på parkeringsfältet bör då öka till ca 2.7 meter.
Dimensionerade fordon för distributionstrafiken på galoppfältet bör inte vara större än
12 meters distributionsfordon. Några begränsningar i höjdled bör inte finnas. Idag finns
begräsningar i höjd för passage på Täby Allé under Roslagsbanan liksom den förberedda underfarten med Roslagsbanan vid station Galoppfältet. Höjden på tunneln är
3,7m (efter att körbana anlagts). Galoppfältets gatunät planeras med anslutningar till
Grindtorpsvägen och Bergtorpsvägen varifrån fordon som kräver full fri höjd kan ankomma eller åka från galoppfältet.

Uppdragsnr: 10164034

17 (17)

Avfallshantering
En bra avfallshantering är en viktig del av ett fungerande samhälle. Idag är avfall inte
längre sopor utan är i stället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns
kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Varje kommun upprättar en renhållningsordning som består av avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Från och med våren 2015 kommer Täbyborna att kunna skilja ut
sitt husavfall för rötning och biogödsel.
Sortering av våra hushållsopor är därför en viktig del i infrastrukturen i framtida stadsdelar. Återvinningstationer bör tillkomma inom galoppfältet. Placering och utformning
bör beakta möjligheterna för boende och verksamma att enkelt komma till platsen liksom ansvarigt företag att tömma kärlen med upprätthållande av arbetsmiljökrav och
trafiksäkerhet.
Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att utrymme ordnas för hushållsavfall men
även grovsopor om fastigheten är större. Även andra fraktioner kan behöva omhändertas inom fastigheterna.
Beroende av vilka system som planeras in för avfallshantering kommer det att också
skifta i på vilket sätt de påverkar den fysiska miljön. Backning av distributionsfordon
som hämtar sopor bör dock alltid undvikas (Arbetsmiljöregler anger att backning av
sopfordon endast får förekomma på platser avsedda för backning och vändning). Trafikrörelser bör också undvikas på gång- och cykelvägar Om backning måste tillgripas
bör det ske vid avsedda vändplaner. För att en vändplan ska medge vändning utan
backningsrörelser måste den ha en radie på 9 meter samt hinderfri zon på ca 1- 1,5 meter utanför densamma.
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Sopsugssystem har blivit ofta förekommande i planeringen av nya stadsdelar. Dessa
system minskar behovet av att köra flera sopbilar till respektive kvarter för att istället
koncentrera lastbilsrörelserna till särskilda mottagningshus, en terminal för hämtning.
Sopsugssystem medger delsortering av hushållssoporna i olika fraktioner vilka hämtas i
skilda behållare.
Sopsugssystemen minskar antalet transporter med tyngre fordon i området och möjliggör en rationell hantering av avfallet.

Utryckningstrafik
Utryckningstrafikens framkomlighet och tillgänglighet ska fungera i alla faser av stadsdelens utbyggnad.
Stockholm 2014-09-09 ( rev 2015-04-03)
WSP Stadsutveckling
Lars Kiesel

