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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Projekt Fokus Hagsätra - Rågsved syftar till en bred utveckling av de båda 
stadsdelsområdena. Avsikten är att planera för minst 3000 nya bostäder och 
utökad service i form av lokaler, förskolor och kvalitativa offentliga rum. I 
projektet samverkar Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret med 
Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen. 

Fokus Hagsätra – Rågsved påbörjades i september 2016 och ett antal 
övergripande utredningar har tagits fram med avseende på de två områdena. 
Utredningarna har utgjort grunden i arbetet med att inringa och definiera 
geografiskt avgränsade fokusområden inom stadsdelarna som staden ser som 
möjliga att förtäta med bostadsbebyggelse. Vidare utredningar kring 
fokusområdena resulterade i fem utpekade områden som gemensamt ger ca 
3000 bostäder i tillskott till Hagsätra och Rågsved. På längre sikt ser staden en 
potential att förtäta området med ytterligare 1400 bostäder. 

1.2 Syfte 

Iterio har fått i uppdrag att ta fram en övergripande framtida trafikflödesbild 
över området med hänsyn till planerad bebyggelse. Trafikprognosen är 
geografiskt avgränsad till de två stadsdelarna Hagsätra och Rågsved och syftar 
till att redovisa framtida biltrafikflöden inom områdets huvudvägnät på 
vardagsdygnsnivå. Prognosen utgår från underlag erhållna från Stockholms 
stad avseende planerad exploatering med preliminära uppgifter kring 
nytillkommande antal bostäder, verksamheter, förskol- och skolplatser etc. 

Uppdraget syftar även till att ta fram resonemang och rekommendationer för 
lämpliga parkeringstal i området. Två alternativ till parkeringstal studeras. Det 
första alternativ är projektspecifika parkeringstal som bygger på geografisk 
uppdelning baserad på närhet till kollektivtrafik och service. Det andra 
alternativet består av gröna parkeringstal, vilket innebär reducerade 
parkeringstal i utbyte mot mobilitetslösningar som främjar hållbara resor och 
minskar boendes behov av bil. 

Parkeringstal har en stark koppling till trafikalstring. Detta motiverar 
framtagandet av två scenarier för trafikprognosen. Ett scenario baserat på 
projektspecifika parkeringstal och ett scenario som bygger på reducerade 
parkeringstal enligt Stockholms stads riktlinjer för gröna parkeringstal. 

2 Förutsättningar 

2.1 Grundläggande förutsättningar 

Stadsdelarna Hagsätra och Rågsved planeras att förtätas med ca 3000 bostäder, 
se Figur 1. Därtill tillkommer även kontor, förskolor och skolplatser för att 
bemöta områdets behov av service. Föreslagen bebyggelse kommer ge upphov 
till ökad trafikalstring inom stadsdelarna. I Tabell 1 redovisas pågående 
planering och bostadspotential på kortare sikt och längre sikt inom det 
studerade området.
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Figur 1, Planerad exploatering inom stadsdelarna Hagsätra och Rågsved. (Källa: Fokus Hagsätra – Rågsved (Daterad: 2018-05-22) 
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Tabell 1, planerad bebyggelse inom stadsdelarna Hagsätra och Rågsved. (Källa: Fokus Hagsätra – 
Rågsved, Sammanställning version 1.0 utkast 2018-04-12) 

  

Etapp Delområde Bostadspotential kortare sikt Bostadspotential längre sikt

Pågående planering 0

HO1 40

HO2 50

HO3 200

HO4 40

HO5 200

HO6 0 210

HO7 0

530 210

Pågående planering 0

RV1 360

RV2 0 150

RV3 160

RV4 70

590 150

Pågående planering 108

HV1 60

HV2 40

HV3 110

HV4 40

HV5 120

HV6 70

548 0

Pågående planering 320

BG1 60

BG2 90

BG3 0 70

BG4 0

BG5 60

BG6 20

BG7 0 70

BG8 220

770 140

Pågående planering 0

ÄB1 280

ÄB2 50

ÄB3 50

ÄB4 0

ÄB5 0 900

ÄB6 180

560 900

Totalt antal bostäder 4398 2998 1400

Summa HV:

Bjursätragatan

Summa BG:

Älvsjöbadet

Summa ÄB

Summa RV

Hagsätravägen

Fokus Hagsätra Rågsved

Hagsätra C/Ormkärr

Summa HO

Rågsvedsvägen
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2.1.1 Årshorisont 

Rapporten syftar till att beskriva framtida trafikflöden inom området när 3000 
nya bostäder tillkommit. Det finns därmed inget konkret årtal som 
prognoserna baseras på.   

2.2 Kollektivtrafik 

Hagsätra och Rågsved trafikeras av tunnelbanans gröna linje T19, Hagsätra – 
Hässelby strand. Under högtrafik uppgår turtätheten till 5-minuterstrafik och 
under resterade del av dagen råder 10-minuterstrafik bortsett från trafikdygnets 
första och sista timme. Restiden mellan Hagsätra och T-centralen är ca 25 
minuter.  

Det studerade området trafikeras av busslinje 143 Älvsjö station – Högdalen 
och busslinje 744 Balingsnäs – Högdalen. Linjernas turtäthet utgörs av 15-
minuterstrafik under större delen av trafikdygnet och 30-minuterstrafik under 
lågtrafik. Respektive linjedragning redovisas i Figur 2 med hållplatslägen för 
respektive linje enligt Bilaga F. 

Figur 2, Biltrafikens huvudvägnät med busslinje 143 illustrerad med streckad blå linje. Grön 
streckad linje definierar busslinje 744. Tunnelbanestationer redovisas med grön cirkel inringad med 
ett 400 meters radiellt avstånd. 
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Utöver de ovannämnda busslinjerna trafikeras området av stombuss 172 
Skarpnäck - Norsborg med 5 minuters turtäthet under högtrafik. Denna linje 
trafikerar enbart hållplatsen Rågsved inom det avgränsade området. 

Området trafikeras även av nattbuss 195 Stockholm C – Hagsätra i halvtimmes 
och timmestrafik under natt mot måndag-fredag. De busshållplatser som 
endast trafikeras av denna linje har avgränsats i utredningen kring gångavstånd 
till närmaste busshållplats eftersom dessa inte bidrar till matartrafik till 
kollektivtrafikens stomnät. 

2.3 Biltrafikens huvudvägnät 

Hagsätra och Rågsved omgärdas av Väg 226 Huddingevägen i väst och Väg 
271 Magelungsvägen i öst. Fyra stycken trafikplatser kopplar samman 
stadsdelarna till Huddingevägen och en trafikplats knyter an områdena österut 
mot Magelungsvägen. Genom området löper Rågsvedsvägen som 
sammanlänkar Huddingevägen och Högdalen. Detta är den enda vägen inom 
området som föranleder genomfartstrafik. Större delen av huvudvägnätet 
utgörs av breda gatusektioner med gatuparkeringar. Se Figur 2 för 
huvudvägnätets uppbyggnad inklusive de ytor där exploatering planeras. 

De största målpunkter inom området, utöver kopplingarna till Huddingevägen 
och Magelungsvägen, är Hagsätra centrum, Rågsved centrum samt Hagsätra 
idrottsplats. Båda centrumanläggningarna ligger i direkt anslutning till 
stadsdelarnas respektive tunnelbanestation. Hagsätra IP är lokaliserat parallellt 
med Magelungsvägen, nordöst om Hagsätra centrum. 

2.3.1 Bearbetning av indata för nulägets trafikflöden 

Trafikmätningarna som ligger till grund för denna rapport har utförts vid olika 
tillfällen för länkarna i områdets huvudvägnät. De äldsta mätningarna gjordes 
så sent som 1993 och de nyaste mätningarna gjordes 2016. För att få 
representativa mätvärden har Stockholm stads trafikflödeskarta från 2016 
nyttjats som ett komplement till trafikmätningarna. Flödeskartan från 2016 har 
inga riktningsuppdelade flöden och redovisar data för ett färre antal 
mätpunkter än resterande indata. För att ta hänsyn till riktningsuppdelning har 
de äldre mätningarnas procentuella fördelning över riktning bibehållits när 
flöden räknats upp med hjälp av stadens flödeskarta från 2016. 

På ett fåtal länkar i huvudvägnätet saknas mätpunkter. I dessa fall har 
antaganden gjorts för trafikmängder i nuläget. Antagandena har baserats på 
närliggande länkar och kringliggande bebyggelse. De länkar där trafikflöden för 
nuläget antagits är Glanshammarsgatan öster om korsningen med 
Vintrosgatan, Glanshammarsgatan väster om Huddingevägen samt 
Olshammarsgatan väster om Huddingevägen. Antagandena har mynnat ut i 
trafikflödena 1500, 1500 respektive 3000 fordon per vardagsdygn och jämnt 
fördelat i varje riktning. Vid en eventuell uppdatering av trafikprognosen kan 
nya trafikflödesmätningar vara fördelaktigt för att uppnå ett mer adekvat 
resultat.  

Befintliga trafikmängder i områdets huvudvägnät, uppräknat enligt ovan 
metod, redovisas på länknivå i Bilaga A. 
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3 Parkeringstal 

3.1 Stockholms stads riktlinjer för parkeringstal 

Ett parkeringstal anger hur många parkeringsplatser som ska anläggas per 
bostad vid exploatering. Parkeringen kan lösas genom markparkering, garage, 
parkeringshus eller parkeringsköp. Den sistnämnda av dessa innebär att 
parkeringsbehovet löses inom en annan fastighets parkeringsanläggning och att 
de parkeringsplatserna öronmärks till en avgift under en förbestämd period. 

Stockholm stad tillämpar flexibla parkeringstal, vilket innebär att ett projekts 
parkeringstal baseras på ett projekts specifika egenskaper istället för att utgå 
från en generell norm. En fastighets läge i form av närhet till kollektivtrafikens 
stomnät, lokala centrum och närhet till city har en stor betydelse för boende 
och verksammas färdmedelsval och således även en fastighets parkeringstal. En 
fastighet som har god tillgång till kollektivtrafik och ett lokalt centrum kan 
därmed ges ett lägre parkeringstal än en fastighet med sämre tillgång till publik 
service. 

3.2 Antaganden för beräkning av parkeringstal i Fokus Hagsätra - 
Rågsved 

I följande avsnitt beskrivs vilka antaganden som ligger till grund för 
framtagande av projektspecifika och gröna parkeringstal i denna rapport. 

• Närhet till lokal service antas vara ekvivalent med närhet till områdets 
närmaste tunnelbanestation. 

• Stadsradhus föreslås inom några av delområdena. Alla dessa ligger i 
områdets periferi och antas därmed få parkeringstal 1,0. Antalet 
stadsradhus har uppskattats utifrån illustrationskarta för respektive 
delområde. 

• Parkeringsplatser som försvinner till följd av ny exploatering antas 
ersättas till dagens nivå. 

• Expanderingen av skolor inom området antas ej generera fler 
parkeringsplatser. Parkering för hämtning och lämning antas ske via 
befintliga parkeringsplatser och närliggande gatuparkering. 

• Tillkommande förskolor antas ej tillskapa parkeringsplatser på egen 
fastighetsmark. Parkering för hämtning och lämning antas ske via 
gatuparkering. 

• Studentbostäder behöver inga parkeringsplatser utöver besöksparkering 
och handikapparkering. Handikapparkering bör enligt Stockholms 
stads riktlinjer vara 5% av det totala antalet parkeringsplatser. För att ta 
hänsyn till dessa funktioner antas parkeringstal 0,1 för studentbostäder.  

• Dagens utbud av kollektivtrafik i form av turtäthet och linjedragning 
antas ej förändras inom prognosens tidshorisont. 
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• Besöksparkering antas ingå i alla delområden med bostäder. 
Samutnyttjande i gemensamma och öppna parkeringsanläggningar 
ingår ej i något av delområdena. 

• Enligt Stockholm stads riktlinjer för projektspecifika parkeringstal ska 
projekt med övervägande andel stora lägenheter räknas upp med 20 
procent och för projekt med övervägande andel små lägenheter ska 
parkeringstalet reduceras med upp till 30 procent. Boverket definierar 
begreppet ”små bostäder” som lägenheter med en boarea om högst 35 
kvm. I alla projekt som ingår i Fokus Hagsätra - Rågsved, exklusive 
studentbostäder, antas lägenhetsfördelningen vara blandad och därmed 
varken leda till uppräkning eller reducering av parkeringstal. 

• Lokaler i bottenvåningar föreslås i några av delområdena. Parkering till 
dessa har avgränsats med avseende på att de förväntas bidra till en låg 
trafikalstring i förhållande till övrig exploatering. 

3.3 Värderingskriterier för närhet till kollektivtrafik 

Avstånd till spårtrafik och närmaste busshållplats har utretts för alla 
delområden. För att utvärdera avstånden har en bedömning gjorts med 
avseende på radiellt avstånd från exploateringsområdets centrum till närmaste 
busshållplats som trafikeras under högtrafik.  

Värdet 5 indikerar god kvalitet (grön), värdet 3 innebär en medelgod kvalitet 
(gul) och värdet 1 motsvarar låg kvalitet (röd). Värderingskriterier för 
poängskalan redovisas i Tabell 2 och  
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Tabell 3. Dimensionerande för kvaliteten är gångavstånd till närmaste 
tunnelbanestation och busshållplats. Kriterierna har bedömts enligt samma 
skala som används i Trafik- och Gatumiljöplanen samt Swecos 
mobilitetsrapport för Hagsätra - Rågsved. 

Det verkliga gångavståndet bedöms vara 30% längre än det radiella avståndet. 
300 m radiellt avstånd motsvarar därmed ca 400 m verkligt gångavstånd och 
450 m radiellt avstånd motsvarar ca 600 m verkligt gångavstånd. 

Tabell 2, Värderingskriterier för avstånd till busstrafik. 

Poäng Närhet till busstrafik Restid gång 
(hastighet 1 m/s) 

1 Mer än 450 m radiellt avstånd till hållplats Över 10 min 

3 300-450 m radiellt avstånd till hpl 6,5 - 10 min 

5 Mindre än 300 m radiellt avstånd till hpl Under 6,5 min 
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Tabell 3, Värderingskriterier för avstånd till spårtrafik. 

Poäng Närhet till spårtrafik 
Restid gång 

(hastighet 1 m/s) 
Restid cykel 

(hastighet 5 m/s) 

1 Mer än 600 m radiellt avstånd till stn Över 13 min Över 2,5 min 

3 400-600 meter radiellt avstånd till stn 8,5 - 13 min 2 - 2,5 min 

5 Mindre än 400 m radiellt avstånd till stn Under 8,5 min Under 2 min 

 

Resulterande bedömning av avstånd till spårtrafik och busstrafik för respektive 
delområde presenteras i Bilaga D. 

3.4 Kriterier för bedömning av lägesspecifikt parkeringstal 

Det lägesspecifika parkeringstalet för varje delområde har antagits enligt 
följande bedömning, se Tabell 4. För respektive delområdes bedömning av läge 
hänvisas Bilaga D. 

Tabell 4, Bedömningskriterier för lägesspecifikt parkeringstal. 

Närhet till spårtrafik Närhet till busstrafik Lägesspecifikt p-tal 

5 5 0,45 

5 3 0,45 

3 5 0,5 

3 3 0,55 

1 5 0,6 

1 3 0,6 

 

Utöver dessa faktorer har ett projekts läge i förhållande till City betydelse för 
det lägesspecifika parkeringstalet. I denna rapport har alla delområden antagits 
ha samma läge i förhållande till city. Det generella grundintervallets lägsta nivå 
för lägesspecifika parkeringstal har därmed specificerats till 0,45 för området 
istället för standardvärdet 0,3. 

3.5 Beräkning av delprojektens parkeringstal 

3.5.1 Bostäder 

Med avseende på de antaganden som presenterats i 3.2 kan Stockholms stads 
metod för beräkning av parkeringstal modifieras enligt följande: 

1. Grundintervall för det studerade området antas vara 0,45–0,6 
parkeringsplatser per lägenhet. 

2. Lägesbaserat p-tal (identifierar var någonstans inom intervallet 0,45–0,6 som 
respektive delområdet ska placeras). 

3. Steg 3 delas upp i två scenarier beroende på om ett projektspecifikt 
parkeringstal eller ett grönt parkeringstal beräknas. 
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3.1 Projektspecifika parkeringstal adderar 10% till det lägesbaserade 
parkeringstalet för att ta hänsyn till besöksparkering.  

3.2 Gröna parkeringstal reduceras det lägesbaserade parkeringstalet med 15%. 
Därefter adderas 10% för att ta hänsyn till besöksparkering. 

3.5.2 Verksamheter 

I delområde ÄB4 planeras ett större område exploateras med verksamheter. 
Med avseende på projektets tidiga skede är det svårt att resonera kring ett 
rimligt parkeringstal och att uppskatta verksamheternas trafikalstring. Ett 
antagande har därmed gjorts att verksamheterna alstrar 500 resor per 
vardagsdygn. Inget parkeringstal har anvisats inom delområdet. När mer 
underlag finns att tillgå kan trafikprognosen uppdateras med konkreta 
parkeringstal och en högre noggrannhet gällande områdets trafikalstring. 

3.5.3 Skolor och förskolor 

För skolor och förskolor antas parkeringstalet vara noll för att minska 
incitamenten för hämtning och lämning med bil. I telefonintervju med en 
rektor för fem av områdets förskolor har inga av dessa förskolor parkeringar 
på egen fastighetsmark. Dock framgick att en stor andel av föräldrarna nyttjar 
gatuparkering i närområden för hämtning och lämning med bil. 

I telefonintervju med vaktmästare för Hagsätraskolan, som har 500 elever, 
framgick att dagens 20 parkeringsplatser ofta står outnyttjade sedan dessa 
avgiftsbelagdes. Vid utökning av skolverksamheter antas inga ytterligare 
parkeringsplatser anläggas.  

All biltrafik till och från skolor och förskolor avses att hanteras på gatumark 
utan reserverade platser. Trafikalstring från dessa funktioner beskrivs i kapitel 
4.3.  

3.5.4 Idrottshall 

Idrottshallen i delområde BG4 antas bli av motsvarande storlek som 
Hagsätrahallen som i dagsläget har 20 stycken avgiftsbelagda parkeringsplatser. 
Vid telefonintervju med idrottshallens anläggningschef framgick att 
parkeringsplatserna har mycket låg belastning och att besökare som kommer 
med bil ofta nyttjar gatuparkering i närområdet istället för parkeringsplatser på 
fastighetsmark. För den nya idrottshallen antas därmed 10 stycken 
parkeringsplatser, vilket motsvarar hälften av Hagsätrahallens parkeringsutbud. 

3.6 Resulterande parkeringstal 

I Bilaga E redovisas respektive delområdes resulterande parkeringstal för 
scenarierna med projektspecifika- respektive gröna parkeringstal. 

4 Trafikalstring och trafikflöden 

4.1 Antaganden för beräkning av trafikalstring 

• Alstringstal för den nya idrottshallen antas vara 8 resor/parkeringsplats. 
I detta ingår även trafik för hämtning och lämning som ej nyttjar 
parkeringsplatserna. Detta resulterar i att hallen genererar 80 stycken 
bilresor per vardagsdygn. 
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• Antalet nytillkomna elever till följd av planerad expandering av 
Ormkärrsskolan och Snösätraskolan antas bli 50% av befintliga 
elevantal.  

• I fokusområde Hagsätra Centrum/Ormkärr finns ett behov av 
ytterligare 11 förskoleavdelningar som ej tilldelats en specifik 
lokalisering. Dessa antas fördelas jämnt över fokusområdets 
delområden. Motsvarande metod appliceras för Rågsvedsvägens 12 
förskoleavdelningar, Hagsätravägens 7 förskoleavdelningar, 
Bjursätravägens 9 förskoleavdelningar och Älvsjöbadets 8 
förskoleavdelningar som i dagsläget ej har tilldelats särskilda ytor. 

• Dagens alstring från befintliga bostäder och övriga funktioner antas 
vara konstant under prognosens tidshorisont. Ökning av trafikflöden 
inom området sker enbart till följd av nytillkommande exploatering.  

• Rågsvedsvägen har viss genomfartstrafik mellan Högdalen och 
Huddingevägen. Den trafik som passerar området kan därmed behöva 
räknas upp med en årlig faktor för att motsvara året då området är 
utbyggt med 3000 nya bostäder. Detta har dock avgränsats med 
avseende på avsaknad av ingående data kring genomfartstrafik. 

• Baserat på antagande genererar varje förskolebarn en resa med bil. 
Detta betyder att en förskoleavdelning med 15 stycken barn genererar 
15 bilresor per dygn. Detta kan resultera i dubbelräkning av trafik till 
följd av att bostäders trafikalstring inom området redan ingår i 
prognosen. 

• Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg generar skolorna inom 
området ca 10% resor med bil. Detta innebär 140 bilresor för 
Hagsätraskolan med 500 elever. Den resulterande trafikalstringen blir 
därmed 0,28 bilresor per elev, vilket kan härledas från 140 bilresor/500 
elever. Detta kan resultera i dubbelräkning av trafik till följd av att 
bostäders trafikalstring inom området redan ingår i prognosen. 

• Nytillkommande trafik antas fördelas jämnt i båda riktningar mellan två 
start- och målpunkter.  

• Eventuella parkeringsplatser som tas bort vid exploatering hanteras ej i 
modellen och medför ingen reducering av dagens trafikalstring. 

• Prognosen är starkt avgränsad till områdets geografiska yta. Ingen 
hänsyn har tagits till förändringar i det regionala vägnätet.  

• Andel tung trafik finns ej att tillgå i underlaget för projektet och har 
därmed avgränsats. Andelen kommer dock att sjunka vid 
färdigställande av delprojekten i och med att personbilstrafiken ökar 
från tillkommande exploatering utan att funktioner som genererar tung 
trafik tillkommer. 
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• Förändring kring bilinnehav och färdmedelsval har ej tagits i beaktande 
i prognosen. Med exempelvis strängare ekonomiska styrmedel för 
biltrafik och ökade satsningar på kollektivtrafik kan dagens nivåer av 
biltrafik reduceras. 

• Antaganden kring ruttfördelning redovisas under nästkommande 
rubrik. 

4.2 Ruttfördelning 

Trafikalstring har tagits fram för respektive delområde med hänsyn till antal 
parkeringsplatser. Tillkommande trafik har sedermera fördelats till och från 
målpunkter via de länkar som sammankopplar ett delområde med dess 
målpunkter. Den tillkommande trafikalstringen har fördelats jämnt i respektive 
riktning till målpunkter inom området. Målpunkterna har antagits i form av 
områdets trafikplatser, Hagsätra centrum, Rågsved centrum och Hagsätra IP. 

För att fördela trafiken mellan de ovannämnda målpunkterna har 77% av all 
trafikalstring från bostäder kopplats till närmaste trafikplats på Huddingevägen 
och Magelungsvägen. Områden som ligger närmare Magelungsvägen har fått 
en större andel trafik kopplad till Magelungsvägen och med motsvarande 
resonemang för områden nära Huddingevägen. För Huddingevägen har 
hänsyn tagits till Glanshammarsvägens avsaknad av sydgående ramper, vilket 
därmed föranlett en viss omfördelning av trafik till Olshammarsgatan ramper. 
Då avståndet till flera trafikplatser på Huddingevägen inte skiljer sig markant 
har trafikalstringen fördelats över flera trafikplatser. 

Trafik till och från centrum har antagits utgöra 20% av den totala 
trafikalstringen för nytillkommande bostäder. En förenkling har gjorts som 
kopplar all trafik till närmaste centrum för att generalisera metoden. För 
områden som ligger inom ca 400 m radiellt avstånd från ett av stadsdelarnas 
centrum har alstringen till centrum antagits vara noll. Motsvarande 
procentenheter av trafikalstringen har då fördelats till trafikplatser enligt 
tidigare beskrivet resonemang. 

De resterande tre procentenheterna av ett delområdes trafikalstring har 
kopplats till Hagsätra IP. Även i detta fall har trafiken fördelats till trafikplatser 
då ett delområde ligger inom ca 400 m radiellt avstånd från 
idrottsanläggningen. 

För den nya idrottshallen, nytillkommande verksamheter samt utökningen av 
förskolor och skolor har all trafik kopplats till närmaste trafikplats. 

För alla ruttval har närmaste väg inom huvudvägnätet antagits. Trafikalstringen 
har även antagits jämnt fördelad i respektive riktning. I verkligheten kan en 
stor del av trafiken till och från exempelvis centrum och förskolor utgöra 
delmål för trafikanter som kommer via, eller ska till, en trafikplats. Detta har 
dock avgränsats för att motverka en allt för hög grad av handpåläggning i 
modellen. Det finns därmed en risk att viss trafik dubbelräknas i prognoserna.    
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4.3 Ingående parametrar 

Nedan presenteras parametrar som har en direkt påverkan på trafikalstringen i 
området. Parametrarna kommenteras med avseende på osäkerhet och 
känslighet för modellen.  

Påslag för besöksparkering: 10% (enligt Stockholms stads riktlinjer) 
Hög säkerhet och låg påverkan på modellen utifrån ett systemperspektiv. 

Gröna parkeringstal: 15% (Ambitiös nivå enligt Stockholms stads riktlinjer) 
Låg säkerhet och låg påverkan på modellen. Stora delar av det studerade 
området har antagits få låga parkeringstal. Till följd av att de gröna 
parkeringstalen innebär en procentuell reducering av redan lågt antagna 
parkeringstal blir den totala differensen mellan de två scenarierna låg. 

Trafikalstring per parkeringsplats: 3 (Antagen) 
Hög osäkerhet och hög påverkan på modellen. Med avseende på stadsdelarnas 
läge i förhållande till city och de förhållandevis låga parkeringstalen har en hög 
trafikalstring per parkeringsplats antagits. 

Trafikalstring per förskolebarn: 1 (Antagen) 
Låg säkerhet och låg påverkan på modellen. Enligt Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg är alstringen nästan dubblerad i förhållande till antagen 
nivå. Anledningen till det låga alstringstalet är att förskolorna tillkommer inom 
områden som står inför en hög bostadsutveckling. Många föräldrar antas 
därmed bo inom gångavstånd till förskolor.   

Trafikalstring per skolelev: 0,28 (enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg) 
Låg osäkerhet och låg påverkan på modellen med hänsyn till det relativt låga 
antalet tillkommande elever i området. 

Ruttfördelning (antagen): Mellan ett delområde och en målpunkt antas den 
närmaste vägen ligga till grund för vägvalet. I verkligheten kan trafiken komma 
att spridas ut på fler länkar och fördelningen till målpunkter kan skilja sig mot 
antagen fördelning. Denna faktor bedöms därmed ha en hög osäkerhet och 
hög påverkan på modellen. 

OD-matris (antagen): Start- och målpunkter har valts med hänsyn till 
områdets större målpunkter. Trafikverkets trafikalstringsverktyg har legat till 
grund för fördelningen av arbetsresor, fritidsresor och inköpsresor. Vid 
validering av trafikprognosernas resultat kan OD-matrisens fördelning anses 
vara acceptabel då den procentuella trafikökningen är relativt jämnt fördelad 
inom området med större procentuell ökning vid områden med kraftig 
förtätning samt vid områdets målpunkter.   

Trafikalstring kontor Ä4: 500 resor per vardagsdygn. 
Hög osäkerhet eftersom de tillkommande verksamheternas 
användningsområde inte är fastställt. Kan ge en hög påverkan på 
trafikprognosen eftersom området antas alstra en stor mängd resor i 
förhållande till resterande exploatering inom stadsdelarna. Dock är största 
delen av denna trafikalstring kopplad till en närliggande trafikplats, vilket 
enbart påverkar flödet på en liten del av huvudvägnätet. 
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Parkeringstal: Hög säkerhet och låg påverkan på modellen. Den mest 
avgörande faktorn är trafikalstring per parkeringsplats. Eftersom alstringstalet 
är direkt kopplad till parkeringstalen blir prognosen felaktigt trots att 
parkeringstalen är korrekta om alstringstalet är felaktigt och vice versa. 

4.4 Resultat 

Det studerade området antas ges en genomsnittlig trafikökning motsvarande ca 
17% med projektspecifika parkeringstal och ca 15% vid införandet av gröna 
parkeringstal. De länkar som prognostiseras få den högsta trafikökningen är de 
länkar med låga trafikflöden som belastat av mycket tillkommande 
exploatering. Även trafikplatserna prognostiseras få höga trafikökningar 
eftersom dessa antas utgöra de största målpunkterna för bilresor inom 
området. 

Parkeringstalen ligger inom ett litet intervall med små skillnader mellan de 
områdena med bäst respektive sämst kollektivtrafikläge. Med avseende på att 
de projektspecifika parkeringstalen redan är lågt antagna och att de gröna 
parkeringstalen baseras på en procentuell sänkning blir skillnaden relativt låg 
mellan scenarierna. 

Den totala trafikalstringen från båda scenarierna fördelat över bostäder, 
förskolor och skolor samt övriga verksamheter redovisas nedan i Tabell 5. 

Tabell 5, Resulterande trafikalstring för scenarierna. 

  Scenario 

Trafikalstring Projektspecifikt Grönt 

Bostäder: 4730 4040 

Förskolor och skolor: 1490 1490 

Övriga verksamheter: 580 580 

Total trafikalstring: 6800 6110 

Total trafikökning [%]: 17% 15% 
 

I scenariot med gröna parkeringstal prognostiseras trafikalstringen från 
nytillkommande exploatering reduceras med drygt 10%. 

För utförliga resultat hänvisas Bilaga B och Bilaga C, där trafikmängder för 
respektive prognos, inklusive procentuell förändring i förhållande till nuläge, 
presenteras på länknivå för huvudvägnätet. 

5 Konsekvensbeskrivning 

De ökade trafikmängderna inom området kan komma att leda till högre 
bullernivåer, trängsel och utsläppsnivåer inom området. Vägnätet har i 
dagsläget en hög kapacitet och risken är låg för att tillkommande exploatering 
föranleder större förändringar kring kölängder och restider inom området. De 
prognostiserade trafikmängderna kan användas för att analysera enskilda 
korsningar för att identifiera och utvärdera eventuella flaskhalsar som kan 
uppstå inom området. 
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En stor del av områdets huvudvägnät utgörs av sektioner med gatuparkering. 
Med låga parkeringstal kan belastningen på områdets gatuparkering och 
parkeringsanläggningar till områdets större målpunkter öka. Med väl avvägda 
parkeringsavgifter och andra typer av reglering av gatuparkering kan bilinnehav 
och trafikalstring styras till önskade nivåer. 

Vid genomförande av buller- och luftkvalitetsutredningar är det av stor vikt att 
ha i åtanke att de prognostiserade trafikflödena på länknivå kan variera kraftigt 
utmed länken. Detta gäller särskilt länkar som har kopplingar till större 
målpunkter. 

Trafikprognosen hanterar ingen förändring av trafikalstring från befintliga 
bostäder och funktioner inom området. När området är utbyggt med 3000 
bostäder finns en chans att många av delområdena erbjuder bilpoolslösningar. 
Med öppna bilpooler skapas en potential för boende i dagens bostadsutbud att 
ingå i bilpoolerna. Detta kan mynna ut i synergieffekter i form av minskat 
bilinnehav och biltrafikalstring inom hela området för både nytillkommande 
och befintliga bostäder. 

Alstring kopplat till förskolor och skolor är inte alternativskiljande i prognosen. 
Med ett lägre bilinnehav är det möjligt att andelen hämtning och lämning till 
dessa funktioner blir lägre för alternativet med gröna parkeringstal. Detta har 
dock inte tagits hänsyn till i modellen. 

Till följd av områdets förtätning av bostäder och service kan avstånd till 
förskolor minskas för boende i det befintliga bostadsutbudet. Detta kan ge 
upphov till en ökad andel hållbara resor istället för att föräldrar hämtar och 
lämnar sina barn med bil. 

Trafikprognosen är baserad på bebyggelseplaner som tagits fram i ett tidigt 
skede. Detta innebär att flera antaganden och förenklingar ligger till grund för 
prognosen, vilket således påverkar prognosens kvalitet. Allt eftersom 
planarbetet fortlöper och fler antaganden och parametrar fastställs kan 
prognosen förfinas. 
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Bilaga A – Trafikflöde nuläge (2016) 

Fördelat på trafikriktning  

T 

T 
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Bilaga B – Prognos för projektspecifika p-tal 

Efter färdigställande av 3000 nya bostäder 
Fördelat på trafikriktning 

  

T 

T 
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Bilaga C – Prognos för Gröna parkeringstal 

Efter färdigställande av 3000 nya bostäder 
Fördelat på trafikriktning 

  

T 

T 
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Bilaga D – Avstånd till spår- och busstrafik för varje delområde 

Avstånd till spårtrafik och busshållplats för alla delområden. 

 

  

Delområde Närhet till 
spårtrafik 

Närhet till 
busstrafik 

HO1 3 5 

HO2 3 5 

HO3 5 5 

HO4 5 5 

HO5 5 5 

HO7 5 5 

RV1 5 5 

RV3 5 5 

RV4 5 5 

HV0 3 3 

HV1 3 3 

HV2 5 5 

HV3 3 3 

HV4 3 3 

HV5 3 3 

HV6 5 5 

BG0A 5 3 

BG0B 5 3 

BG1 3 3 

BG2 3 5 

BG4 3 5 

BG5 3 5 

BG6 3 5 

BG8 3 5 

ÄB1 1 3 

ÄB2 1 3 

ÄB3 1 5 

ÄB4 1 5 

ÄB6 3 5 
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Bilaga E – Parkeringstal för respektive delområde och scenario 

Delområden med pågående planering har benämnts med delområdeskod och 
siffran noll (XX0). Där pågående planering är lokaliserad på flera platser anges 
delområdet med en avslutande versal för att avskilja dessa (XX0A). Bostäder 
på lång sikt har avgränsats från modellen. 

 

* Delområde HO3 utgörs av studentbostäder och har antagits parkeringstal 0,1 för både 
projektspecifikt och grönt parkeringstal. 

** I delområde HO7, BG4 och ÄB4 planeras inga bostäder och det resulterade parkeringstalet har 
därmed satts till 0. 

*** I delområde BG6 planeras enbart radhus med parkeringstal 1.  

Delområde Projektspecifikt Grönt

HO1 0,55 0,47

HO2 0,55 0,47

HO3* 0,1 0,10

HO4 0,5 0,42

HO5 0,5 0,42

HO7** 0 0,00

RV1 0,5 0,42

RV3 0,5 0,42

RV4 0,5 0,42

HV0 0,61 0,51

HV1 0,61 0,51

HV2 0,5 0,42

HV3 0,61 0,51

HV4 0,61 0,51

HV5 0,61 0,51

HV6 0,5 0,42

BG0A 0,5 0,42

BG0B 0,5 0,42

BG1 0,61 0,51

BG2 0,55 0,47

BG4** 0 0,00

BG5 0,55 0,47

BG6*** 0,55 0,47

BG8 0,55 0,47

ÄB1 0,66 0,56

ÄB2 0,66 0,56

ÄB3 0,66 0,56

ÄB4** 0 0,00

ÄB6 0,55 0,47

Parkeringstal
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Bilaga F – Hållplatslägen för områdets busstrafik 

 

 

Hållplatslägen för busslinje 143 Älvsjö station – Högdalen (SL). 

 

Hållplatslägen för busslinje 744 Balingsnäs – Högdalen (SL). 

T 

T 

T 

T 


