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INLEDNING

SYFTE & BAKGRUND

Täby kommun genomför ett arbete med att ta fram
en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna. Syftet är att visa på den långsiktiga markanvändningen
med målår 2050 med fler bostäder, verksamheter
och servicefunktioner än vad översiktsplanen anger.
Spacescape har ombetts genomföra en analys av de
förslag som finns framtagna vad gäller gatunät och
stadsstruktur inom det aktuella området. Utifrån
ett stadsplaneperspektiv analyseras de två planförslagen som arbetats fram med avseende på struktur,
stråk och stadsmiljö.

METOD
SPACE SYNTAX & TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET
Space Syntax är en urbanmorfologiskt inriktad
stadsbyggnadsforskning som startades på University College London av bland annat Bill Hillier.
Space Syntax-forskningen har sedan dess vuxit till
ett globalt forskningsnätverk och vidareutvecklats
på bland annat KTH i Stockholm. Tillgänglighet i
gångnätet är ett analysmått som utvecklats inom
Space Syntax-forskningen och används för att mäta
rumslig tillgänglighet i nätverk. En sådan analys,
även kallad rumsintegrationsanalys, visar hur nära
stadsrum är till varandra, via sitt genomsnittliga avstånd i antal riktningsförändringar till andra stadsrum. Rumsintegration kan därmed sägas vara ett
mått på upplevt avstånd och orienterbarhet. Enkelt
uttryckt har alltså stadsrum som nås från många
andra stadsrum inom få riktningsförändringar en
hög rumsintegration, det är väl integrerat i rumssystemet som helhet.

För att mäta rumsintegration behövs en så kallad
axialkarta uppbyggd av de siktlinjer som tillsammans täcker in det offentligt tillgängliga rummet i
det område man avser att analysera. Genom att axialkartan baseras på vad vi faktiskt kan se och rent
fysiskt kan röra oss, kan man säga att axiallinjerna
har en kognitiv grund, det vill säga att den utgår från
hur vi visuellt och fysiskt medvetandegör stadsrummet. Därmed kan vi säga att den skapar en mycket
stark länk mellan människa och byggd miljö. De två
planförlagen har axialkarterats av Spacescape och
har kvalitetssäkrats av kommunen.
Forskning på bland annat UCL i London och KTH i
Stockholm har funnit tydlig korrelation mellan hög
rumsintegration och höga gångflöden. Man har också sett att analyserna kan fånga orienterbarheten i
ett område. Det innebär att rumsintegrationsanalysen kan användas för att förstå förutsättningarna
i ett befintligt nätverk av gator och gångvägar, till
exempel för att hitta handelslägen eller för att utvärdera en plans bidrag till tillgänglighet mellan olika
stadsdelar. Vi redovisar tillgänglighet i gångnätet
för två planskisstrukturer samt för två laborationer.

GENHET I CYKELNÄTET
Genhet är ett mycket vanligt mått inom nätverksforskning i allmänhet där det på engelska heter closeness centrality respektive betweenness centrality.
Genhet står för vilka länkar eller stråk som i högre
grad än andra är del av många gena förbindelser mellan alla start- och målpunkter, därav det lite märkliga engelska ordet ’betweenness’, alltså gator eller
stråk som ligger central mellan många start- och
målpunkter.
Även detta mått har tagits upp inom Space Syntaxforskningen och beräknas här som vinkelförändringar i en gatusegmentkarta (som fås ur axialkartan). En segmentkarta utgörs av linjer mellan varje
gatukorsning så att vinkelförändringen i varje gatukorsning kan mätas.
I flera forskningsstudier har genheten visat sig ha
betydelse för vilka stråk som blir mest använda som
just cykelstråk. Men samtidigt har studier också
pekat på att cykelnätets standard kan ha minst lika
stor betydelse för vägval och cykelflöden, i synnerhet
om de genaste stråken saknar separata cykelbanor
längs vältrafikerade gator. Genhetsanalysen är i det
fallet mycket lämplig att använda för att identifiera
var åtgärdsbehovet är som störst och längs vilka gator som behovet av en kontinuerligt hög standard i
cykelnätet är stort.

PRINCIPFIGUR FÖR TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET
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TILLGÄNGLIG TÄTHET
”Städer är täthet och närhet” säger urbanekonomen
och Harvardprofessorn Edward Glaeser (Glaeser
2012). Koncentrationen av människor är stadens
själva grundfunktion. Den skapar förutsättningar
för möten och utbyten av idéer och tjänster, vilket
ger tillväxt och välfärd. Hög täthet innebär att det
finns underlag för service och skapar förutsättningar för hållbara transporter. Tillgänglig täthet mäts
som antal personer inom 500 meter mätt i gångnätet. Analysen kan ta med antigen boende eller arbetande befolkning, eller en sammanslagning av de
två. Vi redovisar alla tre varianter för de två planalternativen. Befolkningstätheten inom gångavstånd
är starkt korrelerad med serviceutbudet inom gångavstånd.

lägen är. Spårstationer skapar stora flöden av gående
som sprids ut från dem och fungerar på så sätt som
viktiga lokala målpunkter. Närhet till spårstation
analyseras för de två alternativen samt en laboration
med nya stationer/hållplatser längs Enhagsvägen/
Centralvägen.

bra boendeförhållanden i världens städer) och PlaNYC (plandokument från staden New York). Först
presenteras andel friyta inom stadskärnan inklusive
en buffert på 500 meter (samma för båda planalternativen) som ska läsas i relation till rekommendationen enligt Alviksmodellen på 15 procent. Detta mått
fast med en radie på 500 meter gångavstånd visas på
rutnät för de två alternativen. Mängden friyta sätts
även i relation till tätheten och här visas först en siffra för båda planalternativen inom stadskärnan (Satt
jämföra med Alviksmodellens rekommendation på
10 kvm/boende) och sedan båda planalternativen
med samma mått inom 500 meter gångavstånd på
rutnätet.

PRINCIPFIGUR FÖR ANALYS AV NÄRHET TILL SPÅRSTATION

minst

TILLGÅNGEN TILL OFFENTLIGA FRIYTOR

PRINCIPFIGUR FÖR TILLGÄNGLIG TÄTHET

NÄRHET TILL SPÅRSTATION
Analysen visar potentialen för handels- och serviceetableringar utifrån närhet till spårstationer i
området. Spacescapes och Evidens studier av betalningsvilja för stadskvalitet visar att närhet till
spårstationen har stor betydelse för hur attraktiva

Spacescape har i samarbete med tjänstemän i Stockholms stad tagit fram den så kallade Alviksmodellen
för att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor, och också kunna jämföra olika stadsbyggnadsprojekt staden. Underlaget baseras på sociotoper
vilket motsvarar friytor (offentligt tillgängliga ytor
med vistelsekvaliteter).
Modellen bygger på två olika sätt att säkra friytetillgång: dels mäts tillgången till mängden offentlig friyta och dels mäts avstånden till olika typer av offentliga friytor. Den första analysen säkrar att det finns
tillräcklig mängd offentlig friyta, också i relation till
tätheten, och baseras på riktlinjer från UN Habitat
(FN-organ som arbetar för en hållbar utveckling och

15 %

minst

10

kvm/boende

SOCIOTOPSTANDARD (KVANTITET)
ANDEL SOCIOTOPYTA & SOCIOTOPYTA/BOENDE ENLIGT ALVIKSMODELLENS REKOMMENDATION

Den andra analysen säkrar tillgången till en variation av olika typer av ytor och kvaliteter. Riktlinjerna för största avstånd till olika typer av parker
kommer från Täby kommun och baseras på faktiskt
gångavstånd. De medger största avstånd från bostaden till: stadspark (större än 10 hektar) – 2 km,
stadsdelspark (5–10 hektar) – 800 meter och grannskapspark (0,2–5 hektar) – 300 meter. Underlaget
har klassifiserats av beställaren.

inledning / 5

ANALYS

BOENDERUMSLIGA
SVAGA
INOM 500SAMBAND
M GÅNGAVSTÅND
I STADSKÄRNAN
Bilden visar tillgänglighet i gångnätet i ett alternativ där gångnätet består av dagens situation samt
att stadsbyggnadsprojekten i Täby Park och västra
Roslags Näsby har realiserats. Roslagsbanan ligger
kvar i plan.
Genomgående är det mycket svaga rumsliga samband i stadskärnan där ett fåtal stråk har lite starkare tillgänglighet i gångnätet. Till dessa kan nämnas
Enhagsvägen, Galoppvägen/Stora Marknadsvägen,
stråket öster om den stora parken i Täby Park samt
Biblioteksgången.

ENHA

GSVÄ

Alt 0 Roslagsbanan i plan

SÖDERV.
GALOPPV./

GEN

TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET (R7)
LÅG

HÖG

analys / 7

Alt 1 Roslagsbanan i plan

AVSAKNAD AV RUMSLIGT CENTRUM I STADSKÄRNAN
Gatustrukturen är relativt dåligt sammankopplad
där det är få gator som framstår som rumsligt centrala. Enhagsvägen och västra Centralvägen är det
stråk som har högst tillgänglighet i gångnätet. Även
Idrottsgränd, Galoppvägen/Södervägen och stråket
öster om den stora parken i Täby Park. Noterbart är
att de saknar starka kopplingar dem emellan vilket
gör att stadskärnan saknar ett tydligt nät av flera
sammankopplade gator. Således är det rimligt att
säga att detta planalternativ inte skapar möjligheter
för en rumsligt sammanhållen stadskärna.

vi en ”plattare”, mindre hierarkisk, rumslig struktur
där skillnaden mellan gatorna inom stadskärnan
relativt sätt är mindre. Gatorna här har mer
”lika” förutsättningar rumsligt. Det gör
att vi inte får lika tydliga huvudstråk
(röda) utan istället fler gator
med liknande nivå av tillgänglighet i gångnätet.
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På nästa sida visas samma analys där även stadskärnans omgivning syns. Där syns att de angränsande
kommundelarna har mycket svaga rumsliga samband med stadskärnan. Västra delen av Viggbyholm
är delvis undantaget som via Södervägen/Galoppvägen har en tydlig koppling till Täby Park. Värt att
notera är att de vägar med högst
tillgänglighet i omgivande kommundeENHA
GSVÄ
lar faktiskt lokalt
GEN
är mer integrerade
än alla stråk i stadskärnan bortsett från Enhagsvägen. Rösjövägen och
Långkärrsvägen i Skärpäng är likt Turebergsvägen
och Dalvägen i Ella park/Ensta och Sveavägen och
Palmstruchs väg i Gribbylund rumsligt centrala gator i sina respektive kommundelar. I alla dessa tre
kommundelar finns en tydlig rumslig hierarki med
ganska många stråk av alla färger. I stadskärnan har

SÖDERV.
GALOPPV./

IDR

I jämförelse med nollalternativet på föregående sida syns att
alternativ 1 innebär
en generell men
ganska
måttlig
ökning av tillgänlighet i gångnätet.

TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET (R7)
LÅG

HÖG
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STARKA RUMSLIGA SAMBAND I STADSKÄRNAN
En upphöjd Roslagsbana får mycket stor betydelse
för att binda ihop stadskärnan. Skillnaden mot det
andra alternativet är mycket stor. Stora Marknadsvägen under en upplyft Roslagsbana blir en sammanbindande axel hela vägen mellan Roslags Näsby
och Viggbyholm. Från denna rumsliga huvudaxel
löper sedan väl integrerade stråk ut i rät vinkel från
den. Att Stora Marknadsvägen blir ett sådant rumsligt samlande huvudstråk syns också i bilden genom
att stråken omkring får en avtagande tillgänglighet i
gångnätet med ökat antal riktningsförändringar till
Stora Marknadsvägen.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd

utanför stadskärnan. Kopplingarna till omgivande
kommundelar är fortsatt svag.
Laborationen på detta planalternativ visar att det troligtvis är mycket svårt
att utan stora ingrepp i befintlig
struktur och bebyggelse skapa tydliga samband till
omgivande kommundelar

En effekt av en upphöjd Roslagsbana är att Roslagsbanans barriäreffekt i markplan blir mycket tydlig.
Med en upplyft Roslagsbana finns det starka rumsliga samband mellan norra och södra sidan om spåren
som tillsammans med Stora Marknadsvägen skapar
en sammanhängande struktur
av rumsligt starka stråk
i stadskärnan. EnENHA
GSVÄ
hagsvägen får något
GEN
sänkt tillgänglighet
i gångnätet vilket är
helt rimligt när det skapas så många andra stråk
med hög tillgänglighet. På så sätt sjunker Enhagsvägens relativa betydelse som sammanbindande stråk
något utan att den tappar funktionen som viktig och
rumsligt central väster ut från Roslags Näsby. Samma analys med större omgivning på nästa sida visar
att det i liten utsträckning påverkar kopplingarna
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TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET – LABORATIONER MED GÅNGNÄTSSTRUKTUR
På de två följande sidorna visas två laborationer av gångnätsstrukturen som sammanfattas nedan.

LABORATION 1 – ÅVA SKOLGRÄNG FÖRLÄNGD ÖVER E18
Laboration 1 utgår från alternativ 1 för gatustrukturen och innebär att Åva skolgränd förlängs över E18 och möter Näsby
allé. Som analysbilden på nästa sida visar blir denna förlängning av Åva skolgränd en rumsligt centralt stråk som blir en
rumsligt tydligt entréstråk till stadskärnan från Näsbypark. Dock tappar stråket i centralitet efter mötet med Roslagsbanans Kårstagren och fortsättningen i Ellagårdsvägen blir inte rumsligt central.

LABORATION 2 – FÖRBÄTTRADE KOPPLINGAR TILL STADSKÄRNANS OMGIVNING
Laboration 2 utgår från alternativ 2 för gatustrukturen. I västra delen av Enhagsvägen skapas en koppling mellan Enhagsvägen och Norrhagsvägen och som sedan fortsätter till Wismarsvägen som har relativt god tillgänlighet i gångnätet och
ett relativt centralt i relationen mellan centrala Skarpäng och Enhagsvägen. Detta nya stråk ger ett tydligare rumsligt
samband mellan Skarpäng och stadskärnan men ger små effekter på omgivande stråk.
I östra delen stadskärnan förlängs två stråk vid Viggbyholms industriområde. Dels förlängs Gribbylunds allé söderut
till Viggbygärdet och dels får Stora Marknadsvägen en genare koppling till Viggbyholmsvägen. Resultatet visar att det
skapas tydligare samband mellan den norra och södra sidan om spåren och att Gribbylunds allé blir det centrala stråket
i den relationen. På så sätt blir även sambandet ända upp till Sveavägen i Gribbylund starkare och den kommundelen får
en tydligare koppling till stadskärnan längs en axel som via Palmstruchs väg leder enda fram till Gribbylunds centrum.
Den andra effekten är att Viggbyholmsvägen blir bättre uppkopplad.
I den sydöstra hörnet av Stolpaskogen har laborationer två nya kopplingar mellan Stockholmsvägen och Libbyvägen där
det idag är en mycket ogen koppling. Effekten blir att gångstråket på Libbyängen får något ökad tillgängliget men det är
fortsatt relativt svaga kopplingar här mellan Gribbylund och stadskärnan.
analys / 12
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Alt 1 Roslagsbanan i plan

TYDLIGA HUVUDSTRÅK FÖR CYKEL
Bilden visar en tydlig rumslig hierarki med där de
röda (varma) stråken visar de gator som har förutsättningar att fungera som huvudstråk för cyklister
och även långa promenader inom stadskärnan och
mellan stadskärnan och omgivande kommundelar. Exempelvis framstår Stora Marknadsvägens
båda sidor samt Biblioteksgången och dess förlängning till Åkerby industriområde. Analysen visar att
maskvidden mellan de gena stråken är mycket stor.
Framförallt gäller det i den nord-sydliga relationen
där det saknas tydliga kopplingar mellan Näsbypark
i söder och Stockholmsvägen i norr.

På nästa sida syns att det ur ett cykelperspektiv
finns en rumslig kontinuitet mellan stadskärnan
och omgivande kommundelar. Värt att notera är att i genhetsanalysen ser vi dessa
kopplingar som saknades i analysen
av tillgänglighet i gångnätet.
EN
Skillanden är att i genhetsVÄG
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Noterbart är att förutom en gata som börjar i Åkerby
industriområde och fortsätter söderut löper de gena
stråken i kommande Täby Park längs dess kanter
och inte in i området. Täby Allé utgör en genkoppling
söder om E18 men tappar genhet norrut mot Stora
Marknadsvägen. Att det i mötet mellan Täby Allé och
Stora MarknadsväENHA
GSVÄ
gen inte är möjligt
GEN
att enkelt korsa den
sistnämnda gör att
det förstnämnda stråket saknar tydlig fortsättning
norrut, vilket skulle vara en viktig kvalitet. Intressant är också att det nya stråket som löper norr om
och parallellt med Enhagsvägen har god genhet och
tar upp nivåskillnaden mellan Östra banvägen och
västerut.

ÅKERBY INDUSTRIOMR.
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Alt 2 Roslagsbanan upphöjd

STORA MARKNADSVÄGEN GENASTE CYKELSTRÅKET
När Roslagsbanan lyfts får vi resultatet att Stora
Marknadsvägen sticker ut som det starkaste stråket
i genhetsanalysen. I alternativet med Roslagsbanan
i befingligt läge var det flera stråk med liknande genhetsvärden (exempelvis Biblioteksgången som löper
parallellt med Stora Marknadsvägen).
När Stora Marknadsvägen blir möjlig att korsa utan
att stöta på spåren får Täby Allé god genhet mellan Näsbypark och över Stora Marknadsvägen. Det
får till följd att även det stråkets förlängning vidare
norrut mot Stockholmsvägen stärks (om än inte i
samma utsträckning).
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Alt 1 Roslagsbanan i plan

HÖGST TOTAL TILLGÄNGLIG TÄTHET VID BIBLIOTEKSGÅNGEN
När vi tittar på den totala tillgängliga tätheten av
boende och arbetande inom 500 meter ser vi att det
finns två tydliga täthetskluster, kring Biblioteksgången samt i Täby Park. Biblioteksgången har hög
täthet mellan Åkerbyparken och nästan ända fram
till Attundavägen. För Täby Park är den tillgängliga
tätheten som störst i de centrala delarna på båda sidor om den stora parken. Från Attundavägen fortsätter ett relativt tätt område hela vägen ner till Roslags
Näsby via Näsbydal. Ungefär samma täthetsnivå
hittar vi i resterande delar kring Täby centrum och
Täby park samt i ett förtätat Åkerby industriområde.

ÅKERBY INDUSTRIOMR.

ÅKERBYPARKEN

Täthetsanalysen där stadskärnans omgivning också syns finns med som bilaga till rapporten.

BIB

L

E
IO T

KS

G

N.
GE
N
Å

T
AT
N
GE
VÄ
DA
UN

TÄBY PARK

NÄSBYDAL
ROSLAGS NÄSBY

BOENDE & ARBETANDE INOM 500 M MÄTT I GÅNGNÄTET
0 1 000 1 900 2 800

3 700 4 600

5 500 6 400 7 300 8 200 >8 200

analys / 19

STORA MARKNADSVÄGEN FÅR HÖGRE TILLGÄNGLIG TÄTHET
Den förändring vi ser i alternativ 2 är att stråket under Roslagsbanan (gator idag motsvarande Östra
Bangatan, Stora Marknadsvägen, Galoppvägen och
Södervägen) får en ökad täthet. Det får till följd av
även den västra delen av Boulevarden i Täby Park får
något högre täthet.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd
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Alt 1 Roslagsbanan i plan

GOD NÄRHET TILL STATION I STORA DELAR
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De fyra stationerna på Roslagsbanan inom stadskärnan (Roslags Näsby, Tibble, Täby centrum och
Galoppfältet) gör att de centrala delarna av stadskärnan har god närhet till spårstation med ofta under 500 meter att gå till en station. I Spacescapes
och Evidens analys av betalningsvilja för stadskvaliteter hittades att 500 meter att gå till station som
ett gränsvärde för god stationsnärhet. Västra delen
av Enhagsvägen, Nytorp, Bergtorps industriområde
har över 1 000 meter gångavstånd till spårstation.
Delar av Åkerbyvägen, Näsbydal, Grindtorp och
Täby Park har relativt stort avstånd till Roslagsbanans stationer på uppemot 1 000 meter.
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SMÅ EFFEKTER PÅ STATIONSNÄRHET
Närheten till stationerna påverkas i liten utsträckning när Roslagsbanan lyfts upp från markplanet.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd

AVSTÅND TILL SPÅRSTATION MÄTT I GÅNGNÄTET
0 200 300 400 500 600

700 800 900 1 000 >1 000 (m)

analys / 22

SÖDRA STADSKÄRNAN FÅR GOD NÄRHET TILL STATION
Ett utvecklat stomnät för tvärgående regional kapacitetstark kollektivtrafik behöver försörja stadskärnan på ett bättre sätt för att kollektivtrafiken ska
ta marknadsandelar från biltrafiken och hålla samman arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det
stödjer också en flerkärnig rumslig struktur i regionen och kan bidra till ökad täthet i kollektivtrafiknära lägen.

Alt 1 Roslagsbanan i plan
LAB 3

Ett framtida tvärgående kollektivtrafikstråk för
regional stomtrafik föreslås i planen längs med de
befintliga vägarna Centralvägen och Enhagsvägen,
mellan Roslagsbanans slutstation i Näsbypark,
via Roslags Näsby som kan utvecklas till en viktig
transportnod för olika trafikslag med regionala målpunkter och vidare västerut.
Enhagsvägen och Centralvägen pekas i planen ut
som stomtrafikstråk för framtida tvärgående kollektivtrafik i form av spårburen trafik eller
busstrafik i egna
körfält (så kal�lad Bus Rapid
Transit, BRT).
Med tre nya hållplatser/stationer på Enhagsvägen/
Centralvägen får även hela den södra delen av stadskärnan god närhet till spårstationen.

AVSTÅND TILL SPÅRSTATION MÄTT I GÅNGNÄTET
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0 200 300 400 500 600

700 800 900 1 000 >1 000 (m)

analys / 23

GOD TILLGÅNG PÅ FRIYTA INOM STADSKÄRNAN
Bilden visar gröna friytor inom ett område som är
buffrat 500 meter runt stadskärnan. Totalt utgör andelen friytor cirka 19 procent av ytan vilket är över
Alviksmodellens rekommendation på minst 15 procent. Mängden friyta per boende inom samma område är ca 35 kvm, att jämföra med Alviksmodellens
rekommendation på minst 10. För stadskärnan som
helthet ser vi att friytetillgången är god.

Alt 1 & Alt 2

REKOMMENDATION ENLIGT ALVIKSMODELLEN:

minst

15 %

minst

10

kvm/boende

ANALYSRESULTAT: 19 %

ANALYSRESULTAT: 35 KVM/BOENDE

På de fyra följande sidorna visar vi dessa analyser
fast mätt i gångnätet från alla delar av stadskärnan.
Där ser vi att trots att riktlinjerna enligt mängden
friyta i princip uppnås behöver grönsstrukturen ses
över för då tillgången varierar stort inom stadskärnan.
FRIYTOR INOM STADSKÄRNAN + BUFFERT 500 M
Friyta

Gräns för stadskärnan
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VARIERANDE FRIYTETILLGÅNG INOM STADSKÄRNAN
Bilden visar andel friyta inom 500 meter mätt i
gångnätet. Högst resultat finns kring de stora friytorna Åkerbyparken, den stora parken i Täby Park,
Enhagsparken och även vid Nytorp och Grindtorp.
Roslags Näsby, gamla Attundafältet, Viggbyholms
industriområde och Bergtorps industriområde har
liten andel frityta inom 500 meter gångavstånd (under 3 procent).

Alt 1 Roslagsbanan i plan
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MARGINELLT HÖGRE ANDEL FRIYTA
Genomgående är förändringarna mycket små.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd
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Alt 1 Roslagsbanan i plan

BRIST PÅ FRIYTOR I ROSLAGS NÄSBY,
ATTUNDAFÄLTET & KRING BERGTORPSV.

BER

Analysen visar hur mycket friyta som nås inom 500
meter i jämförelse med hur många boende som nås
inom samma avstånd. Roslags Näsby, gamla Attundafältet och området kring där Bergtorpsvägen går
under Galoppvägen har låga siffror och brist på friytor. Att Bergtorps industriområde och östra delen
av Viggbyholms industriområde har både höga och
låga värden nära varandra beror på att räckvidden är
satt till ett exakt gränsvärde på 500 meter som antingen uppnås eller inte samt att det är relativt stora
kvarter med ganska uppbrutna gatunät. Analysen
ska dock tolkas som att det är mestadels god tillgång
i dessa områden.
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SMÅ SKILLNADER FÖR MÅTTET FRIYTA PER BOENDE
Likt tidigare analys är det små skillander med alternativ 2.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd
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GÅNGAVSTÅND TILL STADSPARK
Bilden visar gångavstånd till stadspark. Analysen
ska ses i relation till kommunens riktlinje på maximalt 2 000 meter. Som synes har inga delar av stadskärnan mer än 2 000 meter till stadspark varför
kommunen riktlinje uppfylls.

Alt 1 Roslagsbanan i plan
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SMÅ EFFEKTER FÖR AVSTÅND TILL STADSPARK
Alternativ 2 ger små förändringar för gångavstånd
till stadspark. Den tydligaste skillnaden är att boende på Marknadsvägen får kortare avstånd till den
stora parken i Täby Park.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd
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I STORT GOD NÄRHET TILL STADSDELSPARK
För de flesta delar av stadskärnan är det mindre än
800 meter till en stadsdelspark. Undantagen utgörs
av vissa delar öster om Bergtorpsvägen samt även
vid Roslags Näsbys trafikplats.

Alt 1 Roslagsbanan i plan
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SMÅ FÖRÄNDRINGAR FÖR NÄRHET TILL STADSDELSPARK
Även för närhet till stadsdelspark är det liten skilland mellan de två planalternativen.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd
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DE FLESTA HAR GOD NÄRHET TILL GRANNSKAPSPARK
Stora delar av stadkärnan har mindre än 300 meter
till en grannskapspark. Som synes utgör framförallt
Roslags Näsby trafikplats, gamla Attundafältet,
Viggbyholms industriområde och Bergtorps industriområde tydliga undantag där det är cirka 600–
700 meter till närmaste grannskapspark.

Alt 1 Roslagsbanan i plan
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SMÅ FÖRÄNDRINGAR FÖR NÄRHET TILL GRANNSKAPSPARK
Även för närhet till stadsdelspark är det liten skilland mellan de två planalternativen.

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd
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SLUTSATSER

PRIMÄRA SLUTSATSER
Huvudslutsatsen utifrån materialet som presenteras i denna rapport är att möjligheterna att skapa ett
sammanhängande gatunät i stadskärnan ökar markant med det alternativ som innebär att Roslagsbanan separeras från gatunivån mellan Roslags Näsby
och strax öster om Bergtorpsvägen. Med alternativet där denna förändring inte görs är det tydligt att
det kommer saknas ett rumsligt sammankopplat
gatunät i stadskärnan. Noterbart är att stadskärnans rumsligt starkaste gator saknar de samlande
egenskaper som finns i flera gator i omkringliggande
kommundelar. Detta är mycket ovanligt och problematiskt ur ett stadslivsperspektiv där stadsbyggnadsforskningen ofta lyfter fram betydelsen av ett
sammanhängande gatunät för att skapa attraktiva
stadsmiljöer och bidrar till den sociala och ekonomiska hållbarheten på platsen. Med alternativet
där Roslagsbanan lyfts får vi en tydlig rumslig huvudaxel som sträcker sig genom hela stadskärnan.
Analyserna pekar på att den har strukturella förutsättningar att bli mycket viktig för både gående och
cyklande och fungera som ett samlande stråk både
för längre rörelser mellan Täbys kommundelar och
för kortare rörelser inom stadskärnan. Vi ser vi dock
att de platsspecifika förutsättningarna för detta behöver studeras i det fortsatta analysarbetet.
En ytterligare viktig slutsats är att stadskärnan
har svaga rumsliga samband inte bara inom själva
stadskärnan utan även till omkringliggande stadsdelar. Utifrån genhetsanalysen av cykelstråk ser vi
att det finns stråk som sannolikt används av många
som rör sig till fots eller med cykel inom kommunen.
Dock pekar analysen av tillgänglighet i gångnätet att

dessa kopplingar ofta saknar egenskaper som gör det
enkelt att komma till dessa stråk och röra sig på dem.
De två laborationer som har presenterats med syfte
att stärka dessa rumsliga relationer visar att det är
möjligt att förbättra sambanden mellan stadskärnan och omgivande kommundelar men att det troligtvis kommer att krävas relativt stora satsningar
för att skapa tydliga och gena rumsliga samband
mellan stadskärnan och dess omgivning. I stadskärnan ser vi att maskvidden av gena stråk är mycket
stor och att det finns stora poänger med att skapa ett
mer finmaskigt huvudnät.
Analyserna av tillgänglig täthet visar generellt ganska små skillnader mellan de två planalternativen,
med viss ökad täthet kring Stora Marknadsvägen
när Roslagsbanan lyfts upp ovan gatuplan. I övrigt
syns att kvarteren kring Biblioteksgången får högst
sammanslagen tillgänglig täthet och att även de centrala delarna av Täby Park får hög tillgänglig täthet
av boende och arbetande. Den höga tätheten, tillsammans med det stora handelsutbudet i handelsplatsen, ger Täby centrum-området goda förutsättningar att fungera som kommersiellt centrum där
vi ser att sidan mot Biblioteksgången kommer att få
högst tillgänglig täthet i alternativet med Roslagsbanan i befintligt läge. I alternativet med en upplyft
Roslagsbana sprids tätheten även mot andra hållet,
mot Stora Marknadsvägen och där tätheten sprids in
i Täby Park via Boulevarden.
De fyra stationerna på Roslagsbanans båda grenar
inom stadskärnan gör att stora delar av stadskärnan
har mycket god närhet till spårstation. Undantag utgörs av delar av Åkerbyvägen, de delar av Täby Park
som ligger närmast motorvägen samt flera områden

kring Enhagsvägen och Centralvägen i södra delen
av stadskärnan. Laborationen med nya hållplatser/
stationer längs Enhagsvägen/Centralvägen visar att
det säkerställer god närhet till attraktiv kollektivtrafik även i dessa delar.
Utifrån rekommendationerna enligt Alviksmodellen för mängden friyta (minst 15 procent) ser vi att
den är tillfredställande där cirka 19 procent av området i stadskärnan inklusive en buffert på 500 meter
utgörs av friytor. När vi väger in att mängden friyta
per boende inom samma område är 35 kvadratmeter per boende (att jämföra med Alviksmodellens
rekommendation på minst 10) drar vi slutsatsen att
friytetillgången generellt i stadskärnan är god. Dock
ser vi att tillgången är sämre i vissa delar än andra,
exempelvis i Roslags Näsby, på gamla Attundafältet,
i Viggbyholms industriområde och i Bergtorps industriområde. Med tanke på förtätningen i Roslags
Näsby finns det ett behov av en stor park här. Generellt är det ganska god närhet till parker inom stadskärnan. Dock ser vi att framförallt Viggbygärdet har
relativt långt till en stadsdelspark samt att området
kring Roslags Näsbys trafikplats, gamla Attundafältet, Viggbyholms industriområde och Bergtorps
industriområde har sämre närhet till en grannskapspark. Att närhetsanalyserna inte påverkas i så
stor utsträckning av de två alternativen kommer av
att det i alternativ 1 är relativt korta avstånd mellan
passagerna över Roslagsbanan. Dock är det värt att
påpeka att den upplevda närheten troligtvis skulle
påverkas mer än vad de analyserna visar då det skulle bli mycket enklare att röra sig mellan Stora Marknadsvägens båda sidor.
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER & FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER
Med planen i alternativ 1 består stadskärnan av lokalt väl integrerade enklaver. Genom att höja upp
Roslagsbanan förefaller stadskärnan knytas samman. Detta kan i sin tur stärka stadskärnans identitet som EN stadsdel, det kan öka genomströmningen
bland de boende inom de olika delarna vilket ökar
potentialen för ett rikare stadsliv och dessutom förbättra stadskvaliteten.
Men även med upphöjd Roslagsbana kvarstår barriäreffekter kring nya stadskärnan. Här finns ett antal
saknade länkar mellan centrala lokala stråk i och
kring stadskärnan som skulle behöva utvecklas för
att också stärka närheten till stadskärnan från omgivande stadsdelar. Genom kopplingar över barriärerna i angivna lägen skulle också stadskvaliteten
öka i omgivande stadsdelar.
Troligtvis skulle ökad närhet såväl i meter och
orienterbarhet och ökad täthet också kunna få effekter på färdmedelsfördelning. Utifrån resultatet
av Spacescapes pågående studie om stadsform och
färdmedelsfördelning skulle skattad färdmedelsfördelning, antal resor och reslängd här kunna skattas. Detta skulle vara ett värdefullt underlag för vidare transportmodellering men också för att följa
upp kommunens transport- och folkhälsomål.
Materialet i rapporten avser en strukturell analys av
framförallt förändrad gatustruktur och förtätning. I
det vidare analysarbetet ser vi ett behov att att närmare studera de platsspecifika förutsättningar som
krävs för att skapa attraktiva stadsmiljöner. Som
analyserna pekar på är det flera stråk som idag inte

utgör gång- och cykelprioriterade stadsmiljöer som
behöver utvecklas för att ta tillvara de strukturella
förutsättningar som finns för att skapa attraktiva
gatumiljöer. För dessa stråk är det viktigt att studera
framtida gatusektioner och funktioner i stadsrummen. I framförallt alternativ 2 har stråket under
den upplyfta Roslagsbanan stora strukturella möjligheter. Här måste förutsättningar för att skapa
attraktiva stadsmiljöer studeras vidare utifrån vetskapen om att stadsrum utomhus under tak kräver
noggrann utformning och programmering för att
upplevas som inkluderande och trygga stadsrum.
Enhagsvägen/Centralvägen kommer enligt underlaget ha en viktig sammanbindande roll i den i framtiden tätaste delen av stadskärnan. För att realisera
den potential som det innebär krävs det att stråket
görs om från en rum för primärt bilar och istället får
en utformning som prioriterar gående och cyklister.
Det samma gäller även Stockholmsvägen som också
kan komma få en viktigare funktion som sammanbindande stadsstråk.

SPACESCAPES REKOMMENDERADE HUVUDGÅNGNÄT FÖR
NACKA STAD

Med tanke på de stora satsningar som det skulle
innebära att realisera det analyserade planunderlaget i form av nya gatudragningar och förtätning
ser vi att det skulle vara mycket användbart med att
ta fram en strategi för framtida huvudgångnät för
stadskärnan. Syftet med en sådan studie skulle vara
att säkerställa att gatuutformning, programmering
och tätheten samspelar för att skapa goda förutsättningar för att stadslivet utvecklas på ett sätt som
överensstämmer med kommunens visioner. Till höger visas en bild på en sådan analys som Spacescape
har genomfört på uppdrag av Nacka stad.
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Kategorisering av grönt rum och grön mötesplats enligt Alviksmodellen:
DEFINITION GRÖNT RUM
• Sociotopyta större än 0,2 hektar
• Lekmöjlighet (behöver ej vara ordningsställd lekplats, kan ej vara kyrkogård eller esplanad)
• Huvudsakligen vegetationstäckt mark
• Merparten av ytan har vägbuller på mindre än 50 dB
• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vårdagjämning (ej skuggad av byggnader)
DEFINITION GRÖN MÖTESPLATS
• Sociotopyta större än 1 hektar
• Minst 50 m bred
• Klippt gräsmatta som kan ha inslag av träd
• Plan yta större än 0,5 hektar som fungerar för bollspel/bollek
• Minst hälften av ytan solbelyst kl 12 vårdagjämning (ej skuggad av byggnader)
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BILAGOR
1. UNDERLAG
2. TÄTHETSBILDER STADSKÄRNAN & OMGIVNING

BILAGA – UNDERLAG
GATUSTRUKTUR
Axialkartorna har gjorts med följande två bilder över stråk (svarta streck) och
planskilda korsningar (röda ringar) som underlag. I alternativ två går Roslagsbanans Österskärgren i en upplyft plan ovanför gatunivå helt planseparerat
mellan Roslags Näsby och strax väster om Viggbyholms station.

UNDERLAGSKARTA FÖR STRÅK & PLANSKILDA KORSNINGAR – ALTERNATIV 1

UNDERLAGSKARTA FÖR STRÅK & PLANSKILDA KORSNINGAR – ALTERNATIV 2

BILAGA / I

KVARTERSSTRUKTUR

TÄTHET & MARKANVÄNDNING

Bilden nedan har använts som underlag för antagen kvartersstruktur.

Som täthetsunderlag har ett arbetsställeregistre och ett boenderegister använts. Kompelttering av dessa utifrån nyligen färdigställda projekt har hämtats
från kommuens hemsida. Tillkommande täthet till 2050 är enligt underlag från
beställaren. Nedan visas underlaget för markanvändning som har använts som
underlag för allokering av den nya tätheten.

UNDERLAGSKARTA FÖR KVARTERSSTRUKTUR – ALTERNATIV 1 & 2

UNDERLAGSKARTA FÖR MARKANVÄNDNING – ALTERNATIV 1 & 2

BILAGA / II

FRIYTOR

LABORATION NYA STATIONER/HÅLLPLATSER PÅ ENHAGSVÄGEN

Bilden nedan har använts som underlag för friytor. Utanför stadskärnan har
materialet kompletterats utifrån kommunens material över befintliga parker.

Bilden nedan visar lägen för stationer/hållplatser på Enhagsvägen enligt laborationsalternativet.

UNDERLAGSKARTA FÖR FRIYTOR – ALTERNATIV 1 & 2

ANTAGNA LÄGEN FÖR LABORATION MED NYA STATIONER/HÅLLPLATSER UTMED ENHAGSVÄGEN – ALTERNATIV 1 & 2

BILAGA / III

BOENDE & ARBETANDE INOM 500 M GÅNGAVSTÅND

Alt 1 Roslagsbanan i plan
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BOENDE & ARBETANDE INOM 500 M GÅNGAVSTÅND

Alt 2 Roslagsbanan upphöjd
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