2012-01-03

SWECO

TRAFIKUTREDNING SJÖHÄLL

li03s 2010-06-15

Klarar dagens vägnät den ökade trafikmängd som alstras av föreslagen nytillkommande bebyggelse?
Vilka åtgärder kan bli aktuella för att garantera en säker och framkomlig trafikmiljö i området?
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1 (26)

Innehåll

Förbättrad framkomlighet i norra Sjöhäll

18

Sammanfattning

3

Ny koppling mellan Sjöhäll och Stockby

20

Inledning

4

Alternativ anslutning till Byängsvägen

22

Bakgrund

4

Gång- och cykelvägnät

23

Syfte och avgränsning

4

Utvärdering av åtgärdsalternativen

24

Metod

5

Parkeringsbehov

25

Nulägesbeskrivning

6

Slutsats

26

Förutsättningar

6

Vägnätets utformning och kapacitet

6

Biltrafik

10

Gång- och cykeltrafik

11

Trafiksäkerhet

11

Olycksstatistik

12

Kollektivtrafik

13

Detaljplanearbetet

14

KvalitetsGranskning:

Joakim Ax, Sweco Infrastructure AB

15
16

Beställare:

Ekerö kommun, Stadsarkitektkontoret
Kontaktperson: Alexander Fagerlund, 08- 560 391 00

Trafikalstring

15

Inverkan på vägsystemet

2 (26)

Uppdraget har utförts av Sweco Infrastructure på uppdrag av Ekerö
kommun mellan november 2011 - januari 2012.

Oskar Malmberg, Sweco Infrastructure AB
Joakim Ax, Sweco Infrastructure AB

14

Förutsättningar

Bilaga 2: Föreslagna nya sektioner för gator i området

Författare:

Förutsättningar

Åtgärdsförslag

Bilaga 1: Trafikprognoser för alternativen

16

Sammanfattning
Ekerö Kommun planerar för ny bebyggelse och förädling av
naturområden i Stenhamra på Färingsö. För detta krävs en ny
detaljplan då området idag inte är detaljplanelagt.
Syftet med trafikutredningen är att ta fram underlag för det pågående
detaljplanearbetet för Stockby 2:24 m fl. på Färingsö i Ekerö kommun. I
utredningen ingår att kartlägga och beskriva trafiksituationen i
planområdet, samt att göra en bedömning av den tillkommande
trafikens inverkan på befintligt vägnät samt förslag till nytt gatunät.
Trafikflödet på Stenhamravägen har i november 2011 uppmätts till 3700
fordon/dygn (vardag). På Strandvägen i anslutning till Stenhamravägen
uppmättes 700 fordon/dygn och på Alviksvägen 900 fordon/dygn.
Det föreligger inga kapacitetsproblem varken längs någon av
korsningspunkterna Strandvägen – Stenhamravägen eller Alviksvägen
– Stenhamravägen eller på någon av lokalgatorna. Det uppstår sällan
eller aldrig kösituationer vid utfarterna till Stenhamravägen.
På några av de smalaste gatorna i Sjöhäll är framkomligheten
begränsad och vid möten blir det trångt och på vissa platser måste
infarter till fastigheter användas som mötesplatser. Med dagens
trafikmängder utgör detta dock inget stort framkomlighetsproblem.
I Sjöhäll föreslås bebyggelse med flerfamiljshus på den plats där
kommunen idag äger en fastighet med ett radhus i dåligt skick. Fyra
punkthus med totalt ca 40 lägenheter är ett alternativ som diskuterats.

Dessutom föreslås ca 20 enfamiljshus tillskapas genom avstyckningar
av befintliga fastigheter i ett område som idag består av tomtmark,
skogsmark och öppen mark. I Stockby föreslås ca 10 villor på en plats
som idag utgörs av övervuxen ängsmark med buskar och träd.
Områdets förutsättningar sammanvägt med exempel från andra
kommuner gör att rekommendationen för parkeringstal för
flerbostadshusen i Sjöhäll blir 1,4 bilplatser per lägenhet inkl.
besöksparkering.
Ett antal åtgärdsförslag har utvärderats varav två av dessa bedöms
lämpliga att gå vidare med. Det ena (alternativ 2a) innebär att Sjöhäll
och Stockby kopplas ihop men en ny lokalgata, vilket ger en god
tillgänglighet för bil inom området och till omkringliggande vägnät och
verksamheter. En stor del av den tillkommande trafiken styrs också till
Alviksvägen, vilken har en väsentligt högre kapacitet än Soltorpsvägen.
Det andra (alternativ 3) innebär att områdena fortsatt hålls isär för
biltrafik (men kan kopplas ihop för gång- och cykeltrafik). Fördelen med
alternativ 3 är att den tillkommande trafiken delas upp relativt jämnt
mellan områdena. Även i detta förslag kan en stor del av den
tillkommande trafiken ledas till Alviksvägen.
I båda alternativen blir påverkan på omkringliggande bebyggelse låg
och omfattningen av de gator som måste breddas är relativt
begränsade.
Ur ett trafikperspektiv ser vi inga hinder att exploatera området enligt i
utredningen beskrivet förslag.
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Inledning
Bakgrund
Ekerö Kommun planerar för ny bebyggelse och förädling av
naturområden i Stenhamra på Färingsö. För detta krävs en ny
detaljplan då området idag inte är detaljplanelagt. I detaljplanearbetet
har det identifierats ett behov av en särskild trafikutredning för att
belysa förutsättningarna för tillkommande trafik i området. Ekerö
kommun har uppdragit åt Sweco att utföra denna trafikutredning.

Syfte och avgränsning
Syftet med trafikutredningen är att ta fram underlag för det pågående
detaljplanearbetet för Stockby 2:24 m fl. på Färingsö i Ekerö kommun. I
utredningen ingår att kartlägga och beskriva trafiksituationen i
planområdet, samt att göra en bedömning av den tillkommande
trafikens inverkan på befintligt vägnät. Klarar dagens vägnät den ökade
trafikmängd som alstras av föreslagen bebyggelse eller krävs det
åtgärder för att garantera en säker och framkomlig trafikmiljö i området?
I utredningen ingår även att identifiera lämpligt framtida gång- och
cykelvägnät i området samt att göra en bedömning av
parkeringsbehovet för tillkommande bostäder.
Karta 1: Kartan redovisar området för trafikutredningen.

Området för trafikutredningen avgränsas av Strandvägen,
Stenhamravägen, Alviksvägen - Byängsvägen och strandlinjen enligt
karta 1.
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Metod
En nulägesbeskrivning av trafiksituationen i området har utförts dels
genom inventering i fält med observationer av samtliga trafikslag, dels
genom inhämtande av annan information som rör området.


Fredagen den 17 november 2011 genomfördes inventering av
trafiksituationen i området. Trafikmiljön för gående inventerades
särskilt med avseende på säkerhet och trygghet.



Under vecka 47 gjordes mätningar av trafikflöden och
medelhastigheter vid tre platser i området.



En sammanställning av kollektivtrafikförsörjningen i området,
med beskrivning av trafikerade linjer, avstånd till hållplatser
samt antal på- och avstigande har genomförts i syfte att belysa
alternativen till biltrafik.



Olycksinformation har inhämtats från olycksdatabasen
STRADA med syfte att belysa trafiksäkerheten i studieområdet.



Parkeringstal för ny bostadsbebyggelse har tagits fram efter
jämförelser med liknande exploateringar.



Framtida gång- och cykelvägnät föreslås.

Därefter har en bedömning av en framtida trafiksituation tagits fram mot
bakgrund av föreslagen bostadsbebyggelse. Ett antal olika alternativ för
hur den tillkommande trafiken kan hanteras har sedan utarbetats.


Trafikalstringstal för den nya bostadsbebyggelsen har tagits
fram mot bakgrund av nuvarande trafikalstring och jämförelse
med andra exploateringsområden.



Ett antal olika förslag till ny trafiklösning för området redovisas
schematiskt och konsekvensbeskrivs utifrån, kapacitet,
framkomlighet och trafiksäkerhet.
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Nulägesbeskrivning
Förutsättningar

Stockby trafikförsörjs via Alviksvägen och Byängsvägen vilken leder
fram till platsen där ny bostadsbebyggelse föreslås. I hela området
gäller hastighetsbegränsningen 30 km/h.

I Stenhamra bor idag ca 3 000 personer och bebyggelsen består nästan
uteslutande av enfamiljshus med villor och radhus. Stenhamra
trafikförsörjs via en huvudväg som genomlöper samhället, från vilken ett
flertal återvändsgator leder ut i små bostadsenklaver. Mitt i samhället
finns en korsningspunkt där en viss centrumfunktion uppstått. Här finns
bl.a. dagligvarubutik, bibliotek och gym och en bit bort även en
hälsocentral. Det finns två skolor i Stenhamra, Uppgårdsskolan (6-9)
och Stenhamra skola (f-5) som båda ligger invid centrum.
Landskapet runt omkring Stenhamra utgörs av skogsområden, öppna
och brukade marker samt Mälarens vatten. Närmaste större samhälle
är Ekerö, med ca 11 000 invånare, som ligger 10 km österut på vägen
in mot Stockholm. Det finns få arbetsställen i Stenhamra och de flesta
yrkesverksamma som bor här pendlar till arbeten i Ekerö och
Stockholm.

Vägnätets utformning och kapacitet
Området för trafikutredningen kan delas in i två delar vilka nås från olika
håll. Det västra området, Sjöhäll, trafikförsörjs via Strandvägen och de
tre gatorna Hemvärnsvägen, Skogsvägen och Soltorpsvägen. Från
Soltorpsvägen leder Sjöhällsvägen till det område som föreslås som
lokalisering av ny bostadsbebyggelse. Med undantag för Strandvägen
och Hemvärnsvägen är gatorna i Sjöhäll smala med begränsad
framkomlighet.
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Karta 2: Kartan visar hur Sjöhäll och Stockby trafikförsörjs från olika håll.

Bild 1: Strandvägen

Bild 2: Hemvärnsvägen

Strandvägen är den gata som har högst kapacitet i Sjöhällsområdet och
fungerar som en matargata som övriga gator utgår från. Strandvägen är
ca 7 m bred, varav 6 m körbana och 1 m gångbana. Gatan är utformad
med fartgupp för att hastigheterna ska hållas nere och stoppförbud
gäller längs gatan för att säkerställa framkomligheten för
utryckningsfordon. Gatan är har blivit lagad i omgångar men är i gott
skick.

Hemvärnsvägen är ca 6 m bred och fordon kan mötas utan problem.
Gatan utgör ett alternativ till Strandvägen för de som ska in i
Sjöhällsområdet och många väljer att köra denna väg för att undvika
fartguppen på Strandvägen. Gatan är i gott skick men har vägrenen har
skador på några ställen.
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Bild 3: Skogsvägen

Bild 4: Soltorpsvägen

Skogsvägen är 3,5-4 m bred. Fordon har svårt att mötas på gatan och
därför måste garageuppfarter eller vägkorsningar användas vid möten.
Gatan är i gott skick men vägrenarna saknar beläggning och har skador
efter att bilar kört utanför vägbanan.

Soltorpsvägen är ca 3,5 m bred. Fordon kan inte mötas på gatan och
därför måste garageuppfarter eller vägkorsningar användas vid möten.
Gatan är i gott skick men vägrenarna saknar beläggning och har skador
efter att bilar kört utanför vägbanan.
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Alviksvägen är ca 9 m bred, varav körbanan är 6-7 m och gångbanan
ca 2 m. Liksom Strandvägen fungerar Alviksvägen som en matargata
från vilken övriga gator utgår från. Gatan är i gott skick och har
kapacitet att kunna klara betydligt högre trafikmängder än dagens.
Byängsvägen är ca 3,5 m bred. Vägen är sannolikt inte dimensionerad
för den trafik som trafikerar vägen. Den smala sektionen och de låga
belysningsstolparna för tankarna till en gång- och cykelväg. Vägen är i
dåligt skick då asfalten börjat spricka. Vägrenarna saknar beläggning
och har skador efter att bilar kört utanför vägbanan.

Bild 5: Byängsvägen
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Biltrafik
Trafikflödet på Stenhamravägen har i november 2011 uppmätts till 3700
fordon per dygn (vardag). Det finns på Trafikverkets webbplats
trafikmätningar från 2006 som redovisar 3600 fordon per dygn.
På Strandvägen i anslutning till Stenhamravägen uppmättes 700 fordon
per dygn och på Alviksvägen uppmättes 900 fordon per dygn.
Det föreligger inga kapacitetsproblem varken längs någon av
korsningspunkterna Strandvägen – Stenhamravägen eller Alviksvägen
– Stenhamravägen eller på någon av lokalgatorna. Det uppstår sällan
eller aldrig kösituationer vid utfarterna till Stenhamravägen.
På några av de smalaste gatorna är framkomligheten begränsad och
vid möten blir det trångt och på vissa platser måste infarter till
fastigheter användas som mötesplatser. Med dagens trafikmängder
utgör detta dock inget stort framkomlighetsproblem.
Karta 3 redovisar resultatet från trafikmätningarna och uppskattade
trafikflöden på de mindre lokalgatorna.

Karta 3: Kartan redovisar uppmätta och uppskattade trafikflöden i området.
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Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafiken hänvisas dels till ett separerat stråk, dels till
gångbanor på Strandvägen och Alviksvägen som förbinder området
med Stenhamravägen och bostäder och verksamheter på andra sidan
denna. Anslutningar för gång- och cykeltrafik finns även mellan Sjöhäll
och Stockby. På de smalare bostadsgatorna hänvisas gående och
cyklister till blandtrafik. Områdets gång- och cykelvägnät redovisas i
karta 4.

Trafiksäkerhet
Gatunätets utformning med många smala gator utan trottoarer gör att
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är avhängigt efterlevnaden av
hastighetsbegränsningen i området. Oskyddade trafikanter måste
samsas om utrymmet med bilister och det är nödvändigt att bilförarna
visar respekt för gående och cyklister för att inga olyckor ska inträffa.
De låga trafikmängderna och den lugna trafikrytm som observerats i
området gör ändå att trafiksäkerheten bedöms god.
De smala gatorna kräver att vinterväghållningen fungerar och att
gatorna kan hållas fria från snövallar så att körytorna inte begränsas
ytterligare.

Karta 4: Kartan redovisar befintligt gång- och cykelvägnät.

Gatubelysningen är på vissa platser bristfällig och det finns anledning
att förstärka belysningen för att garantera en säker trafikmiljö vid
mörker.
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Olycksstatistik
För att undersöka trafiksäkerhetssituationen i det aktuella området har
statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas, STRADA, inhämtats. I
STRADA samlas uppgifter om skador och olyckor inom
vägtransportsystemet och statistiken bygger på rapporter från både
polis och sjukhus. Inom utredningsområdet har det inträffat tre olyckor
under de senaste fem åren.
En cyklist skadades alvarligt efter att ha kolliderat med en personbil på
Skogsvägen. Olyckan berodde på att cyklisten genade genom en kurva
utan att uppmärksamma den mötande bilen. Olyckan kan ses som ett
exempel på risken för oskyddade trafikanter att vistas i blandtrafik, men
det finns ingen möjlig åtgärd som hade kunnat förhindra att olyckan
inträffade just på denna plats.
Två personbilar kolliderade vid korsningen Alviksvägen,
Stenhamravägen efter att den ena föraren svängt ut på
Stenhamravägen utan att uppmärksamma den andra bilen. En av
förarna blev lindrigt skadad. Olyckan inträffade sannolikt på grund av
oaktsamhet hos den ena bilföraren snarare än att det finns någon brist i
trafikmiljön.
Den tredje olyckan inträffade då en gångtrafikant halkade på en isfläck
på trottoaren på Lövhagsvägen. Inte heller vid denna händelse hade
olyckan kunnat förhindras genom någon fysisk åtgärd i gatans
utformning.
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Karta 5: Kartan redovisar platser där trafikolyckor inträffat åren 2006-2011.

Kollektivtrafik
Området har god kollektivtrafikförsörjning genom busstrafik på
Stenhamravägen, som trafikeras av 5 linjer:
176 Stenhamra – Mörby station (Stombuss)
317 Björkvik – Brommaplan
318 Jäsängen – Brommaplan
336 Svartsjö – Brommaplan
396 Stenhamra – Brommaplan (Nattbuss)
Sträckan Stenhamra – Brommaplan trafikeras av ca 70 turer om dagen
i vardera riktningen på vardagar och ca 50 turer om dagen på lördagar,
söndagar och helgdagar. I morgon- och eftermiddagsrusningen går
bussarna med 5- och 10-minuterstrafik och mitt på dagen med 20minuterstrafik. Restiden mellan Stenhamra och Brommaplan är ca 35
min.
Avstånd till busshållplatser samt antal på- och avstigande redovisas i
karta 6.
Det befintliga gång- och cykelvägnätet är väl kopplat till
busshållplatserna Stenhamra C och Eknäs.

Karta 6: Kartan redovisar hållplatsernas lägen, gångavstånd samt antal på- och
avstigande per vardagsdygn.

Avståndet från de södra delarna av Sjöhäll och Stockby till närmaste
busshållplats uppgår till ca 800 – 1000 m. Det långa gångavståndet
medför låg standard.
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Detaljplanearbetet
Förutsättningar
Syftet med att upprätta ny detaljplan är att Ekerö kommun vill
undersöka förutsättningarna för ny bebyggelse samt förädling av
naturområdet som finns i området Stockby-Sjöhäll. En vision är också
att ett mer sammanbundet vägnät skulle skapa mer differentierade
trafikrörelser och att en effektivare användning av områdets grönytor
skulle ge bättre möjligheter för gående att röra sig i området.
Karta 7 illustrerar ett förslag på möjlig framtida bebyggelse.
I Sjöhäll föreslås bebyggelse med flerfamiljshus på den plats där
kommunen idag äger en fastighet med ett radhus i dåligt skick. Fyra
punkthus med totalt ca 40 lägenheter är ett alternativ som diskuterats.
Dessutom föreslås ca 20 enfamiljshus tillskapas genom avstyckningar
av befintliga fastigheter i ett område som idag består av tomtmark,
skogsmark och öppen mark.
I Stockby föreslås ca 10 villor på en plats som idag utgörs av övervuxen
ängsmark med buskar och träd.

Karta 7: Skiss som redovisar möjlig huslägen samt nya väganslutningar.
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Trafikalstring
Trafikmätningarna som genomfördes i november visar att det
genomsnittliga trafikalstringstalet i utredningsområdet ligger på ca 4,7
1
trafikrörelser per hushåll och dygn . Den tillkommande villabebyggelsen
antas generera lika mycket trafik men för att ha viss marginal i
prognosen över tillkommande trafik sätts alstringstalet till 5,0 bilresor
per hushåll och dygn.
Idag finns inga flerbostadshus i utredningsområdet och det går därför
inte att använda trafikmätningarna för att skatta ett alstringstal för
lägenheter. Studier från liknande områden har visat alstringstal på
2
omkring 4,0 per lägenhet i flerbostadshus . Alstringstalet för
tillkommande lägenheter sätts därför till 4,0.
I detaljplanearbetet studeras förutsättningarna för tillkommande
bebyggelse om ca 40 lägenheter och ca 30 villor och parhus. Med
alstringstalen 4,0 för lägenheter och 5,0 för villor ger det ca 300
tillkommande trafikrörelser per dygn i hela området vilket motsvarar en
trafikökning på ca 20 %.
Även om det är svårt att göra ett bra antagande om hur många
fordonsrörelser som kommer att genereras från ett fåtal specifika
bostäder kan alstringstalen användas för var och en av de tre
föreslagna exploateringarna för att ge en uppfattning om hur trafiken
kommer att fördelas över gatorna i området.



De 40 föreslagna lägenheterna i flerbostadshusen i Sjöhäll ger
ca 160 fordonsrörelser per dygn och 15 fordonsrörelser under
3
maxtimmen .



20 tillkommande enfamiljshus i Sjöhäll ger ca 100
fordonsrörelser per dygn och 10 fordonsrörelser i maxtimmen.



10 enfamiljshus i Stockby ger ca 50 fordonsrörelser per dygn
och 5 fordonsrörelser i maxtimmen.

Trafiken i Sjöhällsområdet kommer öka med ca 250 bilresor per dygn,
vilket motsvarar en ökning från dagens läge med ca 60 %. Medan
ökningen i Stockby bara blir 50 bilresor per dygn, eller ca 6 % jämfört
med idag. Beroende på hur trafiken till och från exploateringarna leds
kommer gatorna i området belastas olika mycket.

Inverkan på vägsystemet
Den tillkommande trafiken kommer inte att påverka trafiksituationen i
området i någon större utsträckning. Idag finns vissa framkomlighetsproblem på de smala gatorna i Sjöhäll då trafik har svårt att mötas utan
att utnyttja fastighetsinfarter eller dikeskanten, men situationen kommer
inte att förändras nämnvärt med den tillkommande trafiken eftersom
den totala trafikvolymen är så pass låg. Det finns idag inga
kapacitetsproblem i korsningspunkterna Strandvägen –
Stenhamravägen eller Alviksvägen – Stenhamravägen och
trafikökningen kommer inte leda till någon märkbar förändring vad gäller
risken för köbildning. Inte heller trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter bedöms påverkas av den ökade trafiken.

1

340 hushåll antas nyttja Strandvägen och Alviksvägen
”Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering”, Inregia 2005

2

3

Trafikmätningarna visade att maxtimmen utgjorde ca 10 % av dygnstrafiken.
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Åtgärdsförslag
Förutsättningar
Nya anslutningar till befintligt vägnät
Åtgärdsförslagen som presenteras i denna utredning utgår från att
anslutningar mellan exploateringsområdena och Soltorpsvägen
respektive Alviksvägen utformas enligt följande:
På gator i området där breddning innebär intrång på tomtmark
anpassas breddningen i mesta möjliga mån därefter genom en smalare
sektion. På gator där det finns möjlighet att bredda upp utan intrång på
tomtmark görs sektionen bredare. Typsektionerna framgår av bilaga 2.
En ny väg mellan flerbostadshusexploateringen och Sjöhällsvägen
anläggs. Samtidigt föreslås Sjöhällsvägen breddas för att klara mötande
trafik (se bilaga 2). Detta innebär en breddning av vägen med ca 2,5 m
och att tomtmark sannolikt måste lösas in på delen av sträckan närmast
Soltorpsvägen.
Byängsvägen föreslås breddas på sträckan mellan exploateringen i
Stockby och Alviksvägen för att klara mötande trafik (se bilaga 2). Då
det idag endast finns tomter på den sydöstra sidan av vägen bör den
kunna breddas på den motsatta sidan. Detta innebär en breddning av
nuvarande väg med ca 3 m.
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Bild 6: Sjöhällsvägen måste breddas för att klara mötande trafik samt gång- och
cykeltrafik.

Kapacitetsbrister i Sjöhäll
Det befintliga vägnätet i norra Sjöhäll har kapacitetsbrister som gör det
känsligt för tillkommande trafik. För att säkerställa en god standard vad
gäller framkomlighet till den nya bebyggelsen krävs därför åtgärder för
att förbättra kapaciteten i vägnätet. En given förutsättning för de
åtgärder som tagits fram är att det fysiska vägutrymmet ska vara
tillräckligt för att hantera dagens trafik samt den tillkommande trafiken
från de nya exploateringarna.
Detta föreslås lösas genom att befintliga gator i området breddas upp
för att två personbilar utan hinder ska kunna mötas på en eller ett flertal
gator i området, alternativt att det löses genom att enkelrikta vissa
gator. På gator där trafikökningen förväntas öka i mindre utsträckning
föreslås inga åtgärder.

Bild 7: Byängsvägen måste breddas för att klara mötande trafik.

För att stärka kopplingen mellan Sjöhäll och Stockby kan områdena
kopplas ihop genom en ny vägförbindelse. En hopkoppling av Sjöhäll
och Stockby gör att trafik till och från den föreslagna bebyggelsen inte
behöver passera genom Sjöhällsområdet och dessutom ökar
tillgängligheten mellan områdena. Men det innebär också att viss
biltrafik sannolikt flyttas över från Stenhamravägen till bostadsgatorna.
I följande avsnitt presenteras de olika åtgärdsförslagen var för sig.
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Förbättrad framkomlighet i norra Sjöhäll
Alternativ 1a, Breddning av Soltorpsvägen mellan Sjöhällsvägen och
Strandvägen
Genom att bredda Soltorpsvägen kan sannolikt all trafik till och från den
nya bostadsbebyggelsen i Sjöhäll ledas denna väg. Detta minskar
belastningen på övriga gator vilket gör att framkomligheten i hela
området förbättras.
Soltorpsvägen behöver breddas till minst 4,25 m för att klara mötande
trafik. Detta betyder att den nuvarande vägen måste breddas med ca 1
m vilket sannolikt innebär att tomtmark måste lösas in på sträckan (se
bilaga 2). En negativ konsekvens av denna åtgärd är den ökade trafiken
längs Soltorpsvägen, vilken påverkar omkringliggande bebyggelse med
bl.a. ökat trafikbuller.
Uppskattat framtida trafikflöde för alternativ 1a redovisas i Bilaga 1.

Karta 8: Kartan redovisar åtgärdsförslag 1a.
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Förbättrad framkomlighet i norra Sjöhäll
Alternativ 1b, Enkelriktning av gator
För att undvika att tomtmark ska behöva lösas in vid en breddning av
Soltorpsvägen kan framkomlighetsproblematiken i norra Sjöhäll
åtgärdas genom att några gator i området regleras med enkelriktad
trafik, se karta 9.
Med denna trafiklösning behöver fordon aldrig mötas på de smala
gatorna och kapaciteten i gatunätet som helhet ökar. Åtgärden kräver
inga markarbeten och är därför ekonomiskt fördelaktig. Med
enkelriktade gator blir området mindre känsligt för stora snömängder då
nuvarande vägbredder medger god framkomlighet för ett fordon även
om en del av gatan måste tas upp av en snövall.
En enkelriktning medför något längre körsträckor för att nå fastigheterna
i området, men det rör sig om så pass korta omvägar att det inte
bedöms utgöra någon betydande negativ konsekvens för boende i
området.
Uppskattat framtida trafikflöde för alternativ 1b redovisas i Bilaga 1.
Karta 9: Kartan redovisar åtgärdsförslag 1b.
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Ny koppling mellan Sjöhäll och Stockby
Alternativ 2a
Den föreslagna bostadsgatan i Sjöhällsområdet som finns skissad i
illustrationsplanen förlängs i detta alternativ fram till Byängsvägen, se
karta 10.
Detta alternativ innebär en gen koppling till Stenhamravägen för de nya
exploateringarna samtidigt som det befintliga vägnätet i norra Sjöhäll
inte behöver belastas av tillkommande trafik i någon större utsträckning.
Vägdragningen påverkar de nu föreslagna tomtgränserna men
möjliggör istället nya tomter längs gatan.
Alviksvägen får en något ökad genomfartstrafik men bedöms klara detta
ökade flöde då vägen är bred och försedd med gångbana idag.
Med denna trafiklösning finns också möjligheten att stänga
Sjöhällsvägens koppling till Soltorpsvägen för att ytterligare minska
trafiken i norra Sjöhäll.
Uppskattat framtida trafikflöde för alternativ 2a redovisas i Bilaga 1.
Karta 10: Kartan redovisar åtgärdsförslag 2a.
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Ny koppling mellan Sjöhäll och Stockby
Alternativ 2b
I detta alternativ kopplas Soltorpsvägen ihop med Byängsvägen där det
idag går en ridväg, se karta 11.
Detta innebär att den sydligaste delen av Soltorpsvägen får en ökad
genomfartstrafik. Med nuvarande utformning är vägen för smal för att
klara av mötande trafik, vilket gör att samma typ av
framkomlighetsproblematik som åtgärdas i alternativ 1a & 1b måste
hanteras på denna del av gatan. Gatan måste därför breddas upp till
minst 4,25 m.
Alviksvägen får mer genomfartstrafik än i alternativ 2a eftersom boende
längs Soltorpsvägen och Skogsvägen sannolikt kommer att välja denna
koppling till och från Stenhamravägen.
Uppskattat framtida trafikflöde för alternativ 2b redovisas i Bilaga 1.

Karta 11: Kartan redovisar åtgärdsförslag 2b.
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Alternativ anslutning till Byängsvägen
Alternativ 3
I detta alternativ trafikförsörjs området med den föreslagna
villabebyggelsen i Sjöhäll genom en koppling till Byängsvägen, se karta
12.
Detta innebär att trafiken som genereras från den tillkommande
bebyggelsen fördelas jämt mellan Sjöhäll och Stockby.
Trafikmängderna blir så pass låga att inga extra åtgärder utöver
breddningen av Sjöhällsvägen och Byängsvägen bedöms nödvändiga
för att säkerställa en god framkomlighet och säkerhet i området.
Om störningar uppstår i Sjöhäll kan alternativet kombineras med
breddningar enligt alternativ 1a eller enkelriktning enligt 1b.
Uppskattat framtida trafikflöde för alternativ 3 redovisas i Bilaga 1.

Karta 12: Kartan redovisar åtgärdsförslag 3.
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Gång- och cykelvägnät
Ett förslag på enkla åtgärder för att skapa ett mer sammanhängande
gångvägnät redovisas på karta 13.
En ny gångbana längs Hemvärnsvägen föreslås för att koppla ihop
gångvägen längs Strandvägen och gång- och cykelvägen på den öppna
grönytan.
Med en gångbana på Hemvärnsvägen smalnas körbanan av vilket
sannolikt bidrar till sänkta hastigheter vilket är positivt för
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
En ny gångbana längs Sjöhällsvägen kopplar ihop gång- och
cykelvägen på den öppna grönytan med den föreslagna gångvägen
från Sjöhäll ner till badet.
Cykeltrafiken föreslås att fortsatt hänvisas till blandtrafik då
trafikmängderna är så pass låga att det inte finns några egentliga
trafiksäkerhetsproblem med detta.
Inga övriga trafiksäkerhetsåtgärder bedöms nödvändiga för området.
Karta 13: Kartan redovisar förslag till ett sammanhängande gångvägnät.
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Utvärdering av åtgärdsalternativen
Det är svårt att värdera konsekvenserna för framkomlighet och trafiksäkerhet för de olika alternativen då trafikmängderna i området är så pass låga.
Som ett försök att beskriva skillnaderna mellan alternativen rangordnas de istället utifrån ett antal kriterier, där ”-” står för lägsta betyg och ”+” högsta
betyg. Här bör det poängteras att lägsta betyg inte betyder att ett alternativ inte tillgodoser kraven på exempelvis god framkomlighet utan enbart att
framkomligheten är lägre än hos andra alternativ.
Tillgänglighet/framkomlighet för boende till
omgivande vägnät,
service, centrum, mellan
områdena etc

Upplevd trafiksäkerhet,
trygghet, buller etc för
fotgängare/cyklister/bo
ende, vid ökad trafik i
Sjöhäll

Upplevd trafiksäkerhet,
trygghet, buller etc för
fotgängare/cyklister/bo
ende, vid ökad trafik i
Stockby

Anläggningskostnad/genomförande

Alt 1a

0

-

+

0

Alt1b

-

-

+

+

Alt 2a

+

+

0

0

Alt 2b

+

+

0

-

Alt 3

0

0

0

+

För- och nackdelar

Innebär en koncentration av trafiken i
Sjöhällsområdet. Tillgängligheten mellan
områdena låg. Kräver fysiska åtgärder och
eventuellt inlösen av tomtmark längs den smala
Soltorpsvägen.
Innebär en koncentration av trafiken i
Sjöhällsområdet. Tillgängligheten mellan
områdena låg, dessutom begränsar
enkelriktningen trafikrörelserna i Sjöhäll.
Innebär en spridning av trafiken mellan
områdena och en ökad tillgänglighet för biltrafik.
Innebär en spridning av trafiken mellan
områdena och en ökad tillgänglighet för biltrafik.
Kräver fysiska åtgärder och eventuellt inlösen av
tomtmark längs den smala Soltorpsvägen.
Innebär en koncentration av trafiken på
Alviksvägen, som har hög kapacitet.
Tillgänglighet mellan områdena låg.

li03s 2010-06-15
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Parkeringsbehov
För att göra en bedömning av parkeringsbehovet för flerbostadshusen i
Sjöhäll har exempel från liknande exploateringar i andra kommuner
inhämtats. Exemplen har valts utifrån kriterierna att avstånd till
Stockholm City, lokal service och kollektivtrafikstandard ska likna
förhållandena i Stenhamra.

mer än en bil. På grund av Stenhamras perifera läge är de flesta som
flyttar in i lägenheterna i Sjöhäll sannolikt beroende av bil även om de
kanske inte behöver resa med bil varje dag.
Behovet av parkeringsplatser är också beroende av lägenheternas
storlek. Stora lägenheter avsedda för familjer kräver så klart fler
bilplatser än små lägenheter avsedda för enpersonshushåll.

Strandängarna i östra Tyresö
Förtätning i villaområde med sjönära läge. Flerbostadshus i 2 till 4
våningar. Parkeringsbehovet bedöms vara minst 1,4 parkeringsplatser
per lägenhet samt ett antal gästparkeringar.

Områdets förutsättningar sammanvägt med exempel från andra
kommuner gör att rekommendationen för parkeringstal för
flerbostadshusen i Sjöhäll blir 1,4 bilplatser per lägenhet inkl.
besöksparkering.

Viggbyholm i nordöstra Täby
Förtätning i villaområde och sjönära läge. Två flerbostadshus med totalt
20 lgh. Detaljplanen anger att minst 1,5 parkeringsplatser per lägenhet
ska anordnas.

Detta förutsätter en blandning av små och stora lägenheter. Om
flerbostadshusen byggs med en stor andel stora lägenheter (> 100
kvm) behöver parkeringstalet justeras upp.

F2-området i södra Hägernäs, nordöstra Täby
Bostadsutbyggnad med ca 600 lgh i flerbostadshus med sjönära läge.
Detaljplanen anger att minst 1,5 parkeringsplatser per lägenhet ska
anordnas, med viss reduktion för ett antal mindre lägenheter.
Bolinder strand i norra Järfälla.
Bostadsutbyggnad med 150 lägenheter. Detaljplanen anger ett
parkeringstal om 1,3 parkeringsplatser per lägenhet.
Det finns en förhoppning om att bilanvändandet i Stenhamra ska kunna
hållas nere tack vare närheten till dagligvaruhandel och kollektivtrafik.
Nuvarande trafikalstringstal på 4,7 bilresor/dygn och hushåll visar dock
att bilanvändandet i området är relativt högt och att många hushåll äger
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Slutsats
De åtgärder som bedöms lämpliga att gå vidare med för områdets
trafikförsörjning är alternativ 2a och alternativ 3.
Fördelen med alternativ 2a är den goda tillgängligheten som skapas
mellan områdena och till omkringliggande vägnät och verksamheter. En
stor del av den tillkommande trafiken styrs också till Alviksvägen, vilken
har en väsentligt högre kapacitet än Soltorpsvägen.
Fördelen med alternativ 3 är att den tillkommande trafiken delas upp
mellan områdena. Även i detta förslag kan en stor del av den
tillkommande trafiken ledas till Alviksvägen.
I båda alternativen blir påverkan på omkringliggande bebyggelse låg
och det är inte nödvändigt att lösa in tomtmark för att bredda gator etc.
Ur ett trafikperspektiv ser vi inga hinder att exploatera området enligt i
utredningen beskrivet förslag.
En generell åtgärd som kan övervägas på gatorna i Sjöhäll för att
begränsa slitaget av vägkanter och fastighetsinfarter är att bredda
samtliga bostadsgator så mycket det går för att underlätta
fordonsmöten, speciellt under vintertid.
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Bilaga 1

Prognos av framtida trafikflöden

Karta 1: Uppskattat framtida trafikflöde vid alternativ 1a - Breddning av Soltorpsvägen.

Karta 2: Uppskattat framtida trafikflöde vid alternativ 1b – Enkelriktning av gator i Norra Sjöhäll.

Karta 3: Uppskattat framtida trafikflöde vid alternativ 2a – Ny vägkoppling mellan områdena.

Karta 4: Uppskattat framtida trafikflöde vid alternativ 2b – Ny vägkoppling mellan områdena.

Karta 5: Uppskattat framtida trafikflöde vid alternativ 3 – Ny anslutning till Byängsvägen.

Bilaga 2
Föreslagna nya sektioner för gator i området

