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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Inom fastigheten Kallhäll 9:18 i Järfälla kommun planeras en ny hotellbyggnad 
samt kontor. Hotellbyggnaden föreslås även innehålla en restaurangverksamhet 
i form av en food court.  

Den nya byggnaden planeras på befintlig markparkering på fastigheten. Mark-
parkeringen används främst av kunder till Hemköp Stäket, men också till Ahlsell 
en proffsbutik för produkter inom installation. Parkeringen föreslås att ersättas 
med parkering i garage eller med ett parkeringsdäck. Drivmedelsstationen OKQ8 
finns också inom fastigheten. De har dock ett tidsbegränsat kontrakt och kom-
mer troligtvis att avvecklas 2021/2022. 

Fastigheten Kallhäll 9:18 ligger i Skarprättarvägens företagsområde vilken grän-
sar till väg E18 och trafikplats Stäket i dess nordvästra hörn. 

Inför start av detaljplanearbetet har Järfälla kommun pekat på behovet av en 
trafikutredning. Syftet med COWI:s uppdrag är att studera planförslagets konse-
kvenser på trafik inom och utanför fastigheten Kallhäll 9:18 samt parkering och 
angöring på fastigheten. COWI har även en rådgivande roll kring utformning av 
trafikens infrastruktur på fastigheten Kallhäll 9:18.  
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1.2 Avgränsning 
Utredningsområdet med avseende på parkering och angöring är avgränsat till 
fastigheten och trafikanalysen till delar av Skarprättarvägen, Rotebroleden (väg 
267) och Enköpingsvägen (väg 841) samt trafikplats Stäket (väg E18), se figur 
1.  
 

 
Figur 1. Avgränsning av utredningsområdet för trafikanalys (gult) samt parke-
ring och angöring (rött).  
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1.3 Uppdrag 
Trafikutredningen innehåller tre större arbetsmoment förutom rådgivning kring 
utformning: nulägesbeskrivning, trafikanalys samt utredning av parkering och 
angöring. 

› Nulägesbeskrivning av målpunkter, vägnät, kollektivtrafiknät, cykelvägnät 
och gångnät samt barriärer 

› Utredning parkering och angöring 

› Beräkning av parkeringsbehov för befintliga verksamheter utifrån da-
gens utformning, platsbesök utfört en helgfri fredag i mars kl 16:30-
17:30 och genom intervju med butikschef för Ahlsell (2019) och Hem-
köp (2019). Tillkommande verksamheters behov har uppskattats uti-
från Järfälla kommuns parkeringsnorm (2017). 

› Uppskattning av potential för samnyttjande av parkering och mobili-
tetsåtgärder 

› Uppskattning av behov av angöring för persontrafik och nyttotrafik för 
befintliga verksamheter samt tillkommande verksamheter. 

› Trafikanalys 

› Sammanställning av dagens trafik på omgivande vägnät samt från be-
fintliga verksamheter baserat på trafikräkningar utförda i fält vid plats-
besök en helgfri fredag i mars kl 16:30-17:30 samt trafikmätningar in-
hämtade från kommunen. 

› Beräkning av alstring av tillkommande biltrafik från planerade verk-
samheter utifrån Järfälla kommuns parkeringsnorm (2017). 

› Trafikprognos omfattande uppräknad trafik på omgivande vägnät samt 
tillkommande trafik från planerade verksamheter för prognosår 2040. 

› Kapacitetsanalys med Capcal för följande korsningar: in- och utfart till 
Kallhäll 9:18, cirkulationsplatsen söder respektive norr om trafikplats 
Stäket och cirkulationsplats vid Enköpingsvägen/Skarprättarvägen.  

› Slutsatser och rekommendationer 
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2 Styrdokument i Järfälla kommun 

2.1 Översiktsplan Järfälla: Nu till 2030 
I Järfälla kommuns (2014a) översiktsplan ingår Skarprättarvägens företagsom-
råde med fastigheten Järfälla 9:18 i planens framtidsbild 2030 som en plats för 
verksamheter.  

Enköpingsvägen söderut mot Kallhäll som i trafikplats Stäket övergår till Rote-
broleden trafikeras enligt Järfälla kommuns framtidsbild 2030 av stomlinje för 
buss. Nämnda vägar ingår även i Järfälla kommuns cykelnät med regional funkt-
ion i samma framtidsbild.  

Rotebroleden och trafikplats Stäket beskrivs ha kapacitetsbrist med avseende på 
biltrafik enligt översiktsplanen. I översiktsplanens utmaning 4: smart infrastruk-
tur beskrivs dock också att resbehovet behöver minska och förutsättningarna för 
hållbara transporter förbättras. Dels genom att vara redo för den tekniska ut-
vecklingen avseende färdmedel, drivmedel och transportstyrning dels genom att 
ge de fysiska förutsättningarna för att ändra icke hållbara resemönster i Järfälla 
kommun. 

2.2 Cykelplan 
I Järfälla kommuns (2014b) cykelplan finns ett mål om ökat resande med cykel 
från 5% till 20% år 2030 av den totala andelen resande under vardagar med 
start- eller målpunkt i Järfälla. Målet avser delresor med cykel. Övriga målsätt-
ningar för Järfälla kommun är:  

› Cykelnätet är attraktivt och stimulerar till cykling 

› Kommunen prioriterar och uppmuntrar cykling 

› Cykelnätet är sammanhängande, gent och bekvämt 

› Att cykla i Järfälla är tryggt och säkert 

› Servicen för cyklisten är god och gäller hela resan 

› Cykelnätet håller hög kvalitet året om 

Enligt cykelplanen är Enköpingsvägen söder om korsningen med Skarprättarvä-
gen samt Rotebroleden huvudcykelstråk. 

2.3 Parkeringsnorm i Järfälla kommun 
I Järfälla kommuns (2017) parkeringsnorm anges ett minimum av parkeringsut-
bud som ska finnas på varje enskild fastighet beroende på markanvändning. Det 
är dock fastighetsägarens eget ansvar att tillräckligt många parkeringar finns 
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samt utrymme för nyttotrafikens behov av lastning och lossning enligt plan- och 
bygglagen 8 kap 9 §, punkt 4. 

I parkeringsnormen är Järfälla kommun indelad i zoner där tillgången på kollek-
tivtrafik, service och bebyggelsens täthet tillsammans med markanvändning av-
gör parkeringstalet.  

Parkeringstal finns för markanvändningen bostäder och olika typer av verksam-
heter, bland annat hotell och restaurang. Parkeringstalen omfattar såväl cykel 
som bil.  

Parkeringsnormen ger också utrymme för att minska antalet parkeringsplatser 
genom samnyttjande, men också med andra typer av mobilitetsåtgärder. 
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3 Nulägesbeskrivning 

3.1 Målpunkter 
På fastigheten Kallhäll 9:18 finns tre verksamheterna Hemköp, Ahlsell och OKQ8 
samt en returstation. På angränsande fastigheter återfinns McDonald’s och 
24Storage.  

Ovannämnda verksamheter ligger i Skarprättarvägens företagsområde som till 
större del innehåller verksamheter med koppling till motorfordon, exempelvis 
plåtslageri, bilprovning, maskinuthyrning och drivmedelsförsäljning. Det finns yt-
terst få målpunkter för gång- och cykeltrafikanter. Se figur 2.  

 
Figur 2. Översikt över området kring fastigheten Kallhäll 9:18. 
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Väster om planområdet är ett renodlat bostadsområde lokaliserat, utan några 
större målpunkter, vilket innebär att majoriteten av bostadsområdets resenärer 
uppskattas färdas ut från området på förmiddagen och in till området på efter-
middagen. 

Bostäder återfinns även söderut, såväl som andra målpunkter, exempelvis Kall-
häll centrum och Kallhäll station, vilket innebär en jämnare riktningsfördelning 
än till bostadsområdet. Från fastigheten och vidare österut sträcker sig Skarp-
rättarvägens handelsplatsområde, vars inflöde förväntas vara större på förmid-
dagen och vice versa på eftermiddagen. 

Nyttotrafiken inom fastigheten har sin målpunkt på norra sidan av byggnaden 
för Hemköp och på södra sidan för Ahlsell. Påfyllning för drivmedelsstationen 
finns väster om stationens skärmtak. I fastighetens nordvästra hörn finns en re-
turstation. 

3.2 Motorfordonstrafik 
Detaljplaneområdet är lokaliserat vid Trafikplats Stäket där E18 möter väg 267, 
Rotebroleden. Rotebroleden ansluter till E18 i två cirkulationsplatser norr, re-
spektive söder om E18. Rotebroleden utgör en länk mellan E4 och E18 och är 
den mest trafikerade vägen inom området med ett vardagsdygnsflöde (ÅVDT) 
på cirka 27 000 fordon. Rotebroleden ansluter till E18 norrgående i en cirkulat-
ionsplats, vilket resulterar i en tungt trafikerad punkt som i dagsläget har bety-
dande kapacitetsproblem. Kapacitetsproblemet har identifierats och Trafikplats 
Stäket är under ombyggnation i dagsläget tillsammans med hela Rotebroleden. 
Vägen breddas till två körfält i varje riktning med tre nya trafikplatser. 

Rotebroleden har en hastighetsbegränsning på 80 km/tim, vilken övergår till 60 
km/tim vid cirkulationsplatsen norr om E18 och förbi den sydligaste cirkulations-
platsen, där resterande anslutningar har en hastighetsbegränsning på 50 
km/tim. 

Kapacitetsanalysen har utförts för prognosår 2040 där uppräkning av befintliga 
trafikflöden till prognosår 2040 utgår från Trafikverkets Reviderade prognoser 
för person- och godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 
rev 2018-11-15. Den årliga tillväxten för persontrafik är 1% och motsvarande 
siffra för godstransporter på väg är 1,8%. Den årliga trafikökningen appliceras 
inte på trafiken som tillkommer till följd av exploateringen.  
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Figur 3 Karta över trafikmätningar. 

Tabell 1. Trafikprognos 2040 för området utifrån dagens trafikmätningar. Orange text = 
uppskattat värde.  

Trafikmätningar Uppräknat 2040 

 
Mätår 

 ID ÅVDT 

Maxtimme  
Tung trafik 
% (vardag) ÅVDT 

Maxtimme  
Tung trafik % 

(vardag) FM EM FM EM 

2017 1 26 757 1 837 1 226 14% 33 901 2 373 3 031 17% 

2013 2 11 146 691 1 003 16% 14 258 852 1 236 19% 

2013 3 5 626 313 607 13% 7 147 386 748 16% 

2013 4 21 867 1 431 1 990 17% 27 940 1 763 2 237 20% 

2013 5 10 403 862 778 15% 13 289 1 062 959 18% 

2013 6 5 308 382 404 17% 6 805 471 498 20% 

2019 7 14 200 995 1 279 14% 17 938 1 540 1 614 16% 

2013 8 5 838 501 720 6% 7 298 617 887 7% 

2013 9 7 218 541 709 10% 9 107 667 874 12% 

2013 10 11 040 922 1 069 12% 13 993 1 137 1 317 14% 

 
På fastigheten Kallhäll 9:18 finns ett servitut, vilket tillåter angränsande fastig-
het med McDonald’s att använda in- och utfarten till Kallhäll 9:18. Det är även 
samma infart som används av nyttotrafiken till samtliga verksamheter på fastig-
heten och besökande gång-, cykel- och biltrafikanter. 
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Figur 4. Fastigheten Kallhäll 9:18. 
 
På markparkeringen vid Hemköp och Ahlsell finns totalt ca 94 parkeringsplatser, 
varav cirka 89 bilplatser är för besökande inklusive 2 handikapplatser och 5 plat-
ser för anställda och utesäljare hos Ahlsell. Parallellt med besöksparkeringen för 
Hemköp och Ahlsell finns en separat körbana för upphämtning av varor från 
Hemköp. Bakom byggnaden finns cirka 16 förhyrda bilplatser för Hemköps an-
ställda. Utanför Hemköps entré finns en korttidsparkering (<30 min) med 3 plat-
ser.  

3.3 Kollektivtrafik 
Inom cirka 100–150 meter gångavstånd från fastigheten Kallhäll 9:18 finns två 
busshållplatser:  

› Hållplats McDonald’s: busslinje 560 

› Hållplats Rotebroleden: busslinje 548 och nattbuss 591.  

Samtliga busslinjer trafikerar Kallhälls pendeltågsstation och tillsammans finns 
en turtäthet på fyra avgångar  i timmen på vardagar och två avgångar i timmen 
under helger. Bussen tar cirka 5–10 minuter till Kallhälls station och med pen-
deltåget tar det 24 minuter till Stockholm central. Pendeltåget avgår cirka fyra 
gånger i timmen.  

Det finns en smitväg över markparkeringen på fastigheten Kallhäll 9:18 och upp 
för slänten till hållplats McDonald’s, vilken tyder på att besökande också 
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kommer med kollektivtrafik till platsen, men smitvägen kan också användas av 
gående österifrån på Skarprättarvägen. 

3.4 Gång 
Gångbanor finns på Enköpingsvägen, genom trafikplats Stäket och på Skarp-
rättarvägen. Gångbanorna är enkelsidiga. Det finns dock få målpunkter för 
gångtrafikanter på båda sidorna av vägarna och därför också litet anspråk på att 
röra sig på båda sidorna om vägarna.  

På fastigheten Kallhäll 9:18 finns en gångväg till entrén till Hemköp och Ahlsell. 
Gångbanan löper parallellt med ett separat körbana för upphämtning av varor 
från Hemköp. Infarten till körbanan är vinkelrätt mot infarten till markparke-
ringen. På samma plats korsar även gående på väg till Hemköp och Ahlsell. 
Detta är en rörig konfliktpunkt för gående och biltrafikanter, men också mellan 
biltrafikanter. 

3.5 Cykel 
Cykling sker i blandtrafik på Skarprättarvägen, medan på den västra sidan av 
Rotebroleden och Enköpingsvägen finns en gemensam gång- och cykelbana. 
Gång- och cykelbanan ingår i Järfällas huvudcykelstråk och i trafikplats Stäket 
tar det regionala Rotebrostråket vid enligt Järfälla cykelplan (2014). 

På fastigheten Kallhäll 9:18 sker cykling i blandtrafik, med anslutning via Skarp-
rättarvägen. Mellan fastigheten och huvudcykelstråket på Enköpingsvägen 
tvingas cyklister ut i cirkulationsplatsen vid Skarprättarvägen.  

Cykelparkering, cirka 8 platser i framhjulsställ, finns vid Ahlsells entré. 

3.6 Barriärer 
Den dominerande barriären i området är E18, se figur 4, men det finns en möj-
lighet att korsa vägen i trafikplats Stäket för samtliga transportslag samt 
cirka 550 meter österut på Skarprättarvägen för gång- och cykeltrafikanter. 
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Figur 5. Barriärer och cykelvägnät i området kring fastighet Kallhäll 9:18. 

För gångtrafikanter från omgivande bostadsområden och kollektivtrafikresenärer 
från hållplats Rotebroledens södra läge till Hemköp är Enköpingsvägen (väs-
terut) en måttlig barriär, Enköpingsvägen (söderut) en stor barriär och Rote-
broleden en stor barriär enligt SKL:s (2015) Trafik för en attraktiv stad. Barriä-
rerna har överbryggats med signalreglerade övergångsställen i cirkulationsplat-
sen i höjd med Skarprättarvägen samt en gång- och cykeltunnel i höjd med Kall-
hällsleden.  

För cykeltrafikanter på huvudcykelstråket längs Enköpingsvägen skulle Enkö-
pingsvägen (västerut) vid cirkulationsplatsen i höjd med Skarprättarvägen också 
utgöra en måttlig barriär om metodiken tillämpades på samma sätt. 
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4 Parkering och angöring 

4.1 Förutsättningar 
Enligt Järfälla kommuns (2017) parkeringsnorm ligger fastigheten Kallhäll 9:18 i 
zon B. Det ger nedanstående parkeringstal för handel, eftergymnasial utbildning, 
hotell och restaurang.  

Tabell 2. Parkeringstalen anger minsta antal cykel- och bilplatser per 1000 kvadratmeter 
BTA för zon B. Källa: Järfälla kommun (2017) 

 Cykelplatser Bilplatser  

Handel i egen fastighet eller större lokal i bottenvå-
ningen 

19 24 

Restaurang, egen fastighet 20 20 

Hotell, vandrarhem 6 8 

Kontor 12 12 

 
Förutom ovanstående parkeringstal ges rekommendationer kring att antalet 
platser för rörelsehindrade bör uppgå till cirka 3–5% av parkeringsutbudet. Dock 
ska alltid minst en plats finnas. 

Inga krav finns gällande antal laddplatser för elbilar i Järfälla kommuns (2017) 
parkeringsnorm eftersom parkeringsbehovet inte påverkas av drivmedelstypen. 
Dock bör fastighetsägare underlätta för konvertering till detta. Enligt Järfälla 
kommuns (2014a) översiktsplan bör kommunen verka för att ge fysiska förut-
sättningar för den tekniska utvecklingen avseende färdmedel, drivmedel och 
transportstyrning samt ändra icke hållbara resmönster. 

Järfälla kommuns (2017) parkeringsnorm ger även möjlighet till att minska to-
tala antalet parkeringsplatser genom samnyttjande av parkeringsplatser mellan 
olika verksamheter, samt tillämpa fria parkeringstal i zon A och A+ för verksam-
heter genom att genomföra ett antal åtgärder för ökad mobilitet. Sådana åtgär-
der kan exempelvis vara cykelparkering med hög standard, omklädningsrum, 
eluttag för laddning av elcyklar mm. Fastigheten i fråga befinner sig dock i zon 
B, varför samnyttjande är den främsta möjligheten till minskat parkeringsbehov. 

Samnyttjande är ett sätt att minska antalet parkeringsplatser genom att parke-
ringen utnyttjas av flera olika användare. Samnyttjande minskar inte behovet av 
parkering utan innebär att de parkeringsplatser som finns utnyttjas mer effek-
tivt. 

Som vägledning för samnyttjandegraden har riktlinjer från Parkeringslexikon 
(1990) använts. Samnyttjandegraden för de olika verksamhetstyperna presente-
ras i tabellen nedan. I Tabell 2 redovisas den genomsnittliga beläggningsgraden 
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vid olika tider för olika kategorier av parkerande. Beläggningsgraden 100% in-
nebär att samtliga gäster och samtlig personal parkerar samtidigt och parke-
ringen är fullt belagd. 

Tabell 3 Uppskattad parkeringsbeläggning för olika verksamheter under olika tidsintervall.. 
Källa: Parkeringslexikon (1990) 

  
 

Vardag 
10–16 

Fredag 
16–19 

Lördag 
10–13 

Natt 
 

Handel 40% 80–90% 100% 0% 

Restaurang 75% 40% 60% 0% 

Hotell 50% 50% 30% 80% 

Boende  45% 55% 50% 80% 

Kontor 80% 20% 10% 20% 

 
För Ahlsell (2019) avviker kundmönstret mot annan handel. Verksamheten har 
tre perioder under vardagarna som merparten av deras kunder besöker dem. 
Det är 06:30-08:30, 11:30-13:00 och 14:00-15:00. Öppettiderna är vardagar 
06:30-16:30. Enligt Hemköp (2019) är antalet besökare som störst fredag 16–
18. Utifrån denna information uppskattas beläggningen för Ahlsell och Hemköp 
se ut som i Tabell 4. 

Tabell 4. Uppskattad parkeringsbeläggning för Ahlsell och Hemköp under olika tidsintervall. 

  
 

Vardag 
10–16 

Fredag 
16–19 

Lördag 
10–13 

Natt 
 

Handel – Ahlsell 40% 20% 0% 0% 

Handel – Hemköp 40% 100% 80–90% 0% 

 
Möjligheten att samnyttja parkering beror även på var parkeringen finns. För 
långa gångavstånd gör samnyttjande mindre effektivt. Se Tabell 5. 

Tabell 5 Acceptabla gångavstånd till bilparkering för olika användare och verksamheter. 
Källa: VTPI (2013) 

Angränsande 

<30 meter 

Kort 

<250 meter 

Medel 

<350 meter 

Långt 

<500 meter 

Rörelsehindrade 

Lastning/lossning 

Räddningstjänst 

Närbutik 

Livsmedelsbutik 

Boende 

Detaljhandel 

Restauranger 

Anställda 

Ej aktuellt 

 

Gångavståndet till parkering för rörelsehindrad är reglerad i Boverkets byggreg-
ler (BFS 2014:13) och får maximalt finnas 25 meter från entrén. 
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Observera att det acceptabla gångavståndet till cykelparkering är betydligt kor-
tare än för bilparkering. Besöksparkering för cyklande bör finnas intill entréer för 
att utnyttjas. Är standarden lite högre på cykelställen är ett längre gångavstånd 
mer accepterat av användaren. Detta gäller främst anställda som arbetspendlar 
med cykel. 

4.2 Parkeringsbehov 

4.2.1 Parkeringsnorm 
Utifrån Järfällas parkeringsnorm som beskrivits i föregående avsnitt har en upp-
skattning gjorts av bruttoparkeringsbehovet.  

Tabell 6 Uppskattat parkeringsbehov för fastigheten enligt Järfällas parkeringsnorm. 

 Cykelparkering Bilparkering 

Restaurang ~3100 kvm 62 62 

Hotell ~15 800 kvm 95 127 

Kontor ~3300 kvm 40 40 

Totalt bruttobehov 197 229 

 
Hemköp och Ahlsells parkeringsbehov bör inte påverkas av exploateringen, och 
antas ha sitt parkeringsbehov uppfyllt i dagsläget. Totalt inventerades ca 
110 platser för Hemköp och Ahlsell, vilket omfattar personal- och besöksparke-
ring.  

Besöksparkeringen uppgår till ca 89 platser och ligger framför byggnaden och 
samnyttjas av Hemköp och Ahlsell. Ett antagande har gjorts att ca 15 besöks-
parkeringsplatser används för Ahlsells (2019) verksamhet baserat på uppgifter 
om ett behov av 15–20 platser. Hemköp har ca 16 personalparkeringar bakom 
byggnaden och Ahlsell ca 5 stycken platser framför byggnaden.  

Tabell 7. Bruttoparkeringsbehov för Kallhäll 9:18. 

 Cykelparkering Bilparkering 

Handel – Hemköp 8 90 

Handel – Ahlsell 0 20 

Restaurang 62 62 

Hotell  95 127 

Kontor 40 40 

Totalt bruttobehov 205 339 

 
Totalt bedöms fastigheten ha ett bruttobehov på 205 cykelparkeringsplatser och 
339 bilparkeringsplatser. I praktiken är behovet dock lägre eftersom verksam-
heterna inte alla är fullbelagda under samma tid. Därför bör hänsyn tas till sam-
nyttjande för att få fram nettobehovet.  
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4.2.2 Samnyttjande 
Vid en beräkning av hur många platser som nyttjas av en verksamhet, så kal-
lade "nettotalet" parkeringsplatser i en samnyttjad parkeringsanläggning an-
vänds beläggningsgraden, vilket redovisar hur stor andel av tillgängliga bilplat-
ser som är upptagna under en viss tidsperiod.  

I beräkningen har hotellverksamheten delats upp i korttidsgäster och långtids-
gäster, där 101 av 312 rum uppskattas nyttjas av långtidsgäster. Långtidsgäs-
terna antas ha ett rörelsemönster som mer liknar permanentboende, varför de-
ras faktiska beläggningsgrad likställts med beläggningsgraden för boende. För-
delningen av parkering mellan korttids- och långtidsgäster har uppskattats uti-
från antalet rum. 

Tabell 8 Uppskattat bruttobehov, parkeringsbeläggning och nettobehov för olika verksam-
heter under olika tidsintervall. 

  
 

Bruttobehov Vardag kl. 
10–16 

Fredag kl. 
16–19 

Lördag kl. 
10–13 

Natt 
 

Cykel Bil 

Handel – Hemköp 8 90 40% 100% 90% 0% 

Handel – Ahlsell 0 20 40% 25% 0% 0% 

Restaurang 62 62 75% 40% 60% 0% 

Hotell korttidsgäster 38 51 50% 50% 30% 80% 

Hotell långtidsgäster 57 77 45% 55% 50% 80% 

Kontor 40 40 80% 20% 10% 20% 

Nettobehov cykel  126 91 88 84 

Nettobehov bil 
 

182 196 176 110 

 
Den största samtida beläggningen blir det dimensionerande tidsintervallet. För 
bilparkering infaller det på fredag mellan klockan 16–19, då totalt 196 besökare 
antas vara i behov av en parkeringsplats. För cykelparkeringen uppgår det 
högsta nettobehovet till 126 parkeringsplatser, vilket infaller under vardagar 
mellan klockan 10–16. 

4.2.3 Mobilitetsåtgärder 
Fastigheten Kallhäll 9:18 ligger i zon B och kan inte tillämpa fria parkeringstal. 
Dock bör ett antal åtgärder införas med syfte att främja hållbart resande i linje 
med Järfälla kommuns (2017) översiktsplans målsättning om bättre förutsätt-
ningar för hållbart resande och målsättningen i cykelplanen (2014) om ett ökat 
resande. Exempel på åtgärder från Järfälla kommuns (2017) Parkeringsnorm för 
verksamheter som bör genomföras:  

› Skapa cykelparkering av mycket hög standard. Cykelparkeringen ska vara 
väderskyddad, belyst och erbjuda goda möjligheter att låsa fast cykelns 
ram.  

› Omklädningsrum med dusch och skåp ska finnas.  
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› Cykelparkering i nivå med gatan. Endast mindre nivåskillnad kan accepte-
ras.  

› Erbjuda lånecyklar till anställda och besökare.  

› Eluttag ska finnas för laddning av elcyklar alternativt låsbara skåp med 
ladduttag.  

› Erbjudande till alla anställda om subventionerat årskort i SL-trafiken de tre 
första åren.  

› Information om kollektivtrafikavgångar i fastigheten.  

› Avfallshantering inom fastigheten för samtliga fraktioner, d.v.s. hushållsav-
fall, matavfall, farligt avfall, el, plastförpackningar, metallförpackningar, 
glasförpackningar (färgade och ofärgade), pappersförpackningar samt re-
turpapper. 

› Erbjuda videokonferensmöjligheter eller andra virtuella mötesformer.  

› Upprättande av en mobilitetsplan som ska beskriva hur verksamma i fastig-
heten ska lösa sin mobilitet.  

› Fastighetsägaren ska kunna skapa parkering för rörelsehindrade för upp till 
5% av antalet anställda och besökare. 

I dagsläget finns det för anställda hos Ahlsell (2019) och Hemköp (2019) om-
klädningsrum och dusch. Det finns även parkering för rörelsehindrade och möj-
ligheten att skapa fler platser på besöksparkeringen. Förutom ovanstående har 
Hemköps (2019) personal videokonferensmöjligheter eller kan nyttja sig av 
andra virtuella mötesformer. 

Hemköp (2019) ser även möjligheter med att förbättra infrastrukturen för cykel. 
Bland annat en höjd standard: ramlås, väderskydd och belysning och parkering i 
gatunivå. Infrastrukturen kan även anpassas för elcyklar med ladduttag vid cy-
kelställen alternativt eluttag i låsbara skåp. Utöver en förbättrad cykelinfrastruk-
tur ser Hemköp (2019) även att information om kollektivtrafikavgångar kan vara 
relevant för personal och kunder.  

4.2.4 Lokalisering och standard 
Möjligheten att samnyttja parkering beror även på om det är möjligt att anlägga 
parkering på fastigheten inom ett accepterat gångavstånd till befintliga och pla-
nerade verksamheter.  

I Tabell 5 redovisas acceptabla gångavstånd för olika verksamheter, livsmedels-
butik och boende vilket i denna utredning motsvaras av Hemköp och hotell, har 
ett accepterat gångavstånd mellan parkering och entré på maximalt 250 meter. 
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Avståndet för detaljhandel, restaurang och anställda, vilket motsvaras av Ahlsell 
och food court har ett något längre accepterat avstånd, maximalt 350 meter.  

Ovanstående gångavstånd ger sammantaget goda förutsättningar för ett effek-
tivt samutnyttjande av parkering på fastigheten. Detta gäller ej dock parkering 
för rörelsehindrade där avståndet mellan parkering och entré får maximalt vara 
25 meter enligt Boverkets byggregler (BFS 2014: 13), vilket försämrar möjlig-
heterna till samutnyttjande betydligt. Det bör därför finnas minst en parkerings-
plats per verksamhet.  

Enligt Järfällas (2017) översiktsplan bör även den tekniska utvecklingen avse-
ende drivmedel främjas varför ett par parkeringsplatser bör vara laddplatser.  

Cykelparkering bör anläggas invid entréerna för att utnyttjas. Det finns dock en 
större acceptans för längre gångavstånd vid högre standard på cykelparke-
ringen, ex. väderskyddat. Alla platser bör dock ha ramlås och några platser till 
Hemköp bör vara lite bredare för besökare med cykelkärra eller lastcykel. 

Trygghet och säkerhet är också viktiga aspekter vid parkering. Alla parkerings-
platser ska vara väl upplysta och bör ligga så till att människor passerar.  

4.3 Angöring och korttidsparkering 

4.3.1 Persontrafik 
Angöringen till befintliga verksamheter består av korttidsparkering (ca 3 bilplat-
ser) vid entrén till Hemköp och Ahlsell och körfältet för upphämtning av varor 
från Hemköp. Det finns även en returstation i fastighetens nordvästra hörn som 
genererar personbilstrafik.  

 

Figur 6. Angöring till befintlig handel. 
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De manuella trafikmätningarna som utfördes under en (helgfri) fredag eftermid-
dag 16:30-17:30 visar att det finns en stor efterfrågan på angöring på fastig-
heten. Till returstationen hade drygt 5 fordon ärenden. Den korttidsparkering 
som anlagts vid entrén omsattes ca 7,0 gånger, vilket kan jämföras med en om-
sättning av besöksparkeringen på ca 1,8 gånger under samma tidsperiod. Utö-
ver det parkerade även cirka 20 trafikanter vid OKQ8 och knappt 5 fordon vid 
returstationen med syftet att handla på Hemköp. Under samma platsbesök ob-
serverades inga kunder som hämtade upp varor från Hemköp på det för ända-
målet avsedda körfältet. Dock bör en sådan finnas till hands för framtida behov. 
Förslagsvis som utrymme att stanna vid kantsten som regleras med parkerings-
förbud för att inte användas till korttidsparkering.  

För kunder till Ahlsell finns det även en lastplats i direkt anslutning till bland an-
nat hiss där kunder kan hämta större volymer av material. Ahlsells (2019) be-
hov av angöring bedöms till en plats. Ahlsells (2019) kunder använder ofta 
mindre lastbilar (LBm) som besöksparkeringen inte är anpassad för. Dels är par-
keringsrutorna för små, dels är in- och utfarten ej anpassade för de större fordo-
nens svängradier. 

Efterfrågan av korttidsparkering bedöms inte helt kunna tillgodoses i den plane-
rade parkeringsanläggningen. Dels på grund av gångavståndet mellan garage 
och entréerna, dels på grund av att Ahlsells kunder använder större fordon än 
personbilar som garaget planeras för. Med anledning av ovanstående bör en 
markparkering med något större parkeringsplatser planeras som regleras som 
korttidsparkering för att bemöta efterfrågan. Potentialen att samutnyttja parke-
ringen mellan Hemköps och Ahlsells besökare bedöms vara god, eftersom Ahl-
sells (2019) kunder uppvisar ett avvikande besöksmönster jämtemot annan 
handel, se avsnitt 4.1. En kortare tid för parkering kan dock med fördel väljas 
(<15 min) för att minska efterfrågan. Antalet parkeringsplatser avgörs av vilket 
utrymme som finns och inryms i det nettobehov av parkeringar som beräknats i 
avsnitt 4.2.2. 

Även de planerade verksamheterna hotell och restaurang har behov av angö-
ring. Potentialen för samutnyttjande av angöring mellan hotellet och restau-
rangen bedöms vara gott enligt tabell 4 givet korta gångavstånd (<30m) då 
checka-in eller hämta mat kan likställas med ett acceptabelt gångavstånd som 
anges för närbutik enligt tabell 5. Minst två platser bör dock tillgodoses för verk-
samheterna i omedelbar närhet till entréerna. Det bör framgå att parkeringen är 
tilltänkt hotellet och restaurang för att inte de ska användas av besökare till Ahl-
sell och Hemköp.  

4.3.2 Nyttotrafik 
Det finns en plats för leveranser och sophämtning för Hemköp på baksidan av 
byggnaden mot E18 och för Ahlsell finns det utrymme framför byggnaden mot 
besöksparkeringen. Förutom leveranser och sophämtning till Ahlsell så finns det 
även en returstation som dels genererar personbilstrafik, dels tyngre fordon vid 
sophämtning.  
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Till Hemköps lastkaj backar fordon in vinkelrätt mot lastkajen. 

Med de planerade verksamheterna hotell och restaurang tillkommer ytterligare 
behov av angöring för nyttotrafik. 

Till samtliga verksamheter bör leveranser med större lastbilar (LBm), sopbil 
(Los) samt mindre fordon kunna ske (P eller LBn). Till Ahlsell (2019) sker även 
leveranser med lastbil (LBn) med lyftkran och till hotellet kan det även komma 
bussar (B).  

Med fördel samlas fastighetens behov av angöring för nyttotrafik så långt det är 
möjligt. Fördelarna är mindre trafikytor och bättre trafiksäkerhet.  
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5 Trafik- och kapacitetsanalys 

5.1 Underlag och antaganden 
Dagens trafikflöden baseras på trafikmätningar som Trafikverket och kommunen 
låtit göra år 2013–2019. Vissa trafikmätningar saknar information gällande hur 
många fordon som passerar under maxtimmen, i vilka fall en uppskattning 
gjorts utifrån kringliggande mätpunkter med data tillgängligt för maxtimme.  

Dimensionerande timmar för korsningen och cirkulationsplatserna infaller varda-
gar klockan 07:00-08:00 respektive 16:00-17:00 utifrån trafikmätningarna. De 
dimensionerande timmarna bedöms vara oförändrade även efter utbyggnad.  

Baserat på lokala såväl som regionala målpunkter har ett antagande gjorts gäl-
lande riktningsfördelning och svängandelar. Antagandet utfördes för förmid-
dagens maxtimme och speglades för eftermiddagens maxtimme och presenteras 
nedan. Svängandelarna i korsningen Skarprättarvägen/infarten till fastigheten 
baseras på en manuell trafikräkning som utförts en fredag i mars under efter-
middagens maxtimme klockan 16:00–17:00. 
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Figur 7. Uppskattade riktningsfördelningar samt svängandelar under förmiddagens max-
timme. 



 

 

     
 28  TRAFIKUTREDNING KALLHÄLL 9:18 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A121910/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A121910-04-02-RAP-001.docx 

 

Figur 8. Uppskattade riktningsfördelningar samt svängandelar under eftermiddagens max-
timme. 
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Kapacitetsanalyserna har utförts efter dagens väggeometri, vilket innebär att 
ingen hänsyn tagits till den pågående ombyggnationen av Trafikplats Stäket och 
Rotebroleden, eller mer perifera satsningar som exempelvis Förbifart Stockholm 
som sannolikt avlastar Rotebroleden. 

5.2 Trafikalstring 
Utöver den nuvarande trafiken har tillkommande trafik till följd av den nya ex-
ploateringen skattats genom att utgå från parkeringsbehovet i kombination med 
de manuella trafikräkningarna. 

Hotell- och restaurangverksamheten antas totalt ha ett parkeringsbehov på 128 
platser. I snitt antas varje parkeringsplats generera 3 fordonsrörelser/dygn. En 
fordonsrörelse på förmiddagen och en på eftermiddagen. Vissa anställda åker 
även fram och tillbaka vid lunchtid, men inte alla varför det antas att en for-
donsrörelse sker under lunchen i snitt. Det resulterar i en trafikalstring på 384 
fordonsrörelser. Samma metodik gäller för kontoret, vilket resulterar i en upp-
skattning på cirka 120 fordonsrörelser. 

Denna trafikalstring baseras på personresor. Utöver detta sker även en mängd 
nyttotransporter, exempelvis service och godsleveranser. Kunskapen om den 
alstringen är mer begränsad, varför nyttotrafiken schablonmässigt antagits 
uppgå till 5% av personresorna i enlighet med Trafikverkets rekommendationer. 
Det motsvarar 19 fordonsrörelser för hotell och restaurang samt 6 fordonsrörel-
ser för kontoret. 

Hemköps och Ahlsells trafikalstring antas inte påverkas av exploateringen. Där-
utöver planeras OKQ8 att avvecklas, oberoende av exploateringen, vilket inne-
bär att dess trafik räknas bort. Enligt manuella trafikräkningar anländer 36 for-
don till OKQ8 under eftermiddagens maxtimme, och uppskattningsvis cirka 360 
fordon under ett dygn. Det resulterar i cirka 720 fordonsrörelser/dygn 

Tabell 9. Sammanställning av exploateringens trafikalstring.  

 Antal fordonsrörelser/dygn 

Hotell och restaurang, persontrafik 384 

Hotell och restaurang, nyttotrafik 19 

Hemköp & Ahlsells Oförändrad 

Kontor 120 

Kontor, nyttotrafik 36 
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Totalt 559 

 
Dock planeras OKQ8 att avvecklas, oberoende av exploateringen, vilket innebär 
att dess trafik kommer att försvinna. Enligt manuella trafikräkningar anländer 36 
fordon till OKQ8 under eftermiddagens maxtimme, vilket uppskattningsvis blir 
cirka 360 fordon/dygn - cirka 720 fordonsrörelser/dygn. Nettoalstringen blir i så-
dant fall -161 fordonsrörelser/dygn. Alstringen från exploateringen är alltså 
mindre än bortfallet från OKQ8.  

I kommande beräkningar har dock ingen hänsyn tagits till OKQ8’s avveckling för 
att räkna på ett ”worst case scenario” och ta höjd för andra eventuella ökningar. 

Tabell 10. Uppräknade trafikmängder för 2040. Exklusive och inklusive exploateringens 
påverkan (OKQ8's trafikbortfall ej medräknat) 

   
 

ID ÅVDT 
ÅVDT inkl. 

expl. 
 

1 26 757 26 979 
 

2 11 146 11 257 
 

3 5 626 5737 
 

4 21 867 22 311 
 

5 10 403 10 513 
 

6 5 308 5 419 
 

7 14 200 14 866 
 

8 5 838 5 838 
 

9 7 218 7884 
 

10 11 040 11 040 

 

5.3 Kapacitetsanalys 
Med utgångspunkt i trafikflödena som presenteras i föregående avsnitt har ka-
pacitetsberäkningar utförts på tre cirkulationsplatser och en trevägskorsning. 
Beräkningarna har gjorts för maxtimme både under för- och eftermiddag då tra-
fikflödena är som högst. Resultatet av analyserna redovisas i detta PM i form av 
belastningsgrad. Belastningsgrad är en kvot mellan flöde och kapacitet och an-
vänds för att bedöma framkomlighet för fordon i korsning och anges normalt för 
varje tillfart. Det innebär att när flödet blir för stort och kvoten närmar sig vär-
det 1 uppstår betydande framkomlighetsproblem då inkommande trafik inte kan 
avvecklas, och köer byggs upp. Vid nybyggnation av en cirkulationsplats gäller 
följande riktlinjer:  

Figur 9. Karta över trafikmätningar. 
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Tabell 11. Belastningsgradens innebörd. B = belastningsgrad 

Cirkulationsplats Korsning Standard 

B <0,6 B <0,5 God standard 

0,6<B <0,8 0,5<B <0,7 Mindre god standard 

B >0,8 B >0,7 Låg standard 

 
Följande korsningspunkter har utretts: 

1 Cirkulationsplats norr om Trafikplats Stäket 

2 Cirkulationsplats söder om Trafikplats Stäket 

3 Cirkulationsplats Enköpingsvägen/Skarprättarvägen/Rotebroleden 

4 Trevägskorsning Skarprättarvägen/Infart fastighet  

 

Figur 10. Karta över vilka cirkulationsplatser/korsningar som beräknats i CapCal. 

Kapacitetsberäkningarna har utförts för varje korsning/cirkulationsplats separat. 
Det är en förenkling av verkligheten då avståndet mellan korsningspunkterna i 
praktiken är för litet för att flödet i en cirkulationsplats ska kunna anses vara 
helt oberoende av flödet i en annan.  
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Vidare har cirkulationsplatserna 1 och 2 asymmetriska utformningar vilket inte 
fullt ut kan återskapas i CapCal, varför en förenkling av geometrin har gjorts vil-
ket kan komma att påverka resultatet. 

Trafikflödena för cirkulationsplatserna baseras på trafikmätningar från 2013–
2017 och korsningen Skarprättarvägen/infart fastigheten baseras på manuella 
trafikräkningar vid en eftermiddag. Eftersom trafikräkningen för korsningen sak-
nas för förmiddagen utförs endast en kapacitetsberäkning för eftermiddagen. 
För samtliga kapacitetsanalyser har trafikflödena räknats upp till prognosåret 
2040. 

Trafikalstringen för exploateringen har uppskattats till cirka 559 fordon per 
dygn, där maxtimme förmiddag och eftermiddag antas vara 10% av dygnstrafi-
ken. Samtliga resor till fastigheten antas anlända från/resa till E18, jämnt förde-
lat över på- och avfarterna. Trafikalstringen för hela fastigheten är dock negativ 
på grund av avvecklandet av OKQ8. I beräkningarna har dock OKQ8’s bortfall 
inte tagits med för att räkna på ett ”worst case scenario”. 

Föremål för utredningen har varit att belysa exploateringens påverkan på trafik-
nätet, snarare än den generella framkomligheten.  

5.3.1 Cirkulationsplats 1 

 

Figur 11. Cirkulationsplats 1, med anslutningarna Rotebroleden N & S, Trafikplats Stäket V 
& Ö. (Allmänningsvägen ej simulerad i CapCal) 
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Tabell 12. Kapacitetsanalys maxtimme Cirkulationsplats 1. B=Belastningsgrad. Kölängd 
anges i antal fordon. 

Tillfart 
Kör-
fält 

Förmiddag 07:00-08:00 Eftermiddag 16:00-17:00 
Exkl. Expl. Inkl. Expl Exkl. Expl. Inkl. Expl. 

B Kölängd B Kölängd B Kölängd B Kölängd 
Rotebroleden N 1 0.39 0.2 0.40 0.2 0.55 0.9 0.55 0.9 
  2 0.65 0.7 0.66 0.8 1.83 363 1.85 373 
Trafikplats Stäket Ö 1 0.40 0.4 0.41 0.4 0.20 0.2 0.20 0.2 
  2 0.24 0.3 0.25 0.3 1.63 243 1.65 253 
Rotebroleden S 1 0.38 0.0 0.39 0.0 0.44 0.0 0.44 0.0 
  2 0.38 0.0 0.39 0.0 0.45 0.0 0.45 0.0 

 
Cirkulationsplats 1, som redan idag har betydande kapacitetsproblem, kommer i 
framtiden med ökad trafik, allt annat lika, få ännu större kapacitetsproblem. De 
högsta belastningsgraderna infaller under eftermiddagens maxtimme vid tillfar-
terna Rotebroleden N samt Trafikplats Stäket Ö. Dessa tillfarter beräknas få en 
belastningsgrad som överstiger 1, vilket resulterar i kraftiga köbildningar och 
förseningar.  

Denna cirkulationsplats har redan i dag en begränsad framkomlighet, där köbild-
ning inte är ovanligt. Trafiken som tillkommer av exploateringen bidrar margi-
nellt till en redan överbelastad cirkulationsplats.  

5.3.2 Cirkulationsplats 2 

 

Figur 12. Cirkulationsplats 2, med anslutningarna Rotebroleden N & S samt av- och påfar-
ter till E18 i södergående riktning. 
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Tabell 13. Kapacitetsanalys maxtimme Cirkulationsplats 2. B=Belastningsgrad. Kölängd 
anges i antal fordon. 

Tillfart 
Kör-
fält 

Förmiddag 07:00-08:00 Eftermiddag 16:00-17:00 
Exkl. Expl. Inkl. Expl Exkl. Expl. Inkl. Expl. 

B Kölängd B Kölängd B Kölängd B Kölängd 
Rotebroleden N 1 0.56 0.6 0.56 0.6 0.31 0.1 0.33 0.1 
  2 0.31 0.3 0.31 0.3 0.53 0.4 0.53 0.4 
Av-/påfart E18 1 0.39 0.1 0.39 0.1 0.77 1.6 0.77 1.6 
  2 0.63 0.5 0.64 0.6 0.62 1.2 0.64 1.2 
Rotebroleden S 1 0.52 0.1 0.52 0.1 0.08 0.0 0.08 0.0 
  2 0.21 0.0 0.23 0.0 0.79 2.2 0.79 2.2 

 
Trafiken som alstras av exploateringen bedöms ha en marginell påverkan på 
framkomligheten i cirkulationsplatsen. Cirkulationsplats 2 förväntas dock få vissa 
framkomlighetsproblem under eftermiddagens maxtimme, oavsett nyexploate-
ringen. 

5.3.3 Cirkulationsplats 3 
De västra och norra anslutningarna till Cirkulationsplats 3 har övergångställen 
precis närmast cirkulationsplatsen, där det norra övergångsstället har gångsig-
nal. Dessa aspekter påverkar framkomligheten, men behandlas inte i kapacitets-
beräkningen. 

 

Figur 13. Cirkulationsplats 3, med anslutningarna Enköpingsvägen V & S, Rotebroleden 
och Skarprättarvägen. 
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Tabell 14. Kapacitetsanalys maxtimme Cirkulationsplats 3. B=Belastningsgrad, kölängd 
anges i antal fordon. 

Tillfart 
Kör-
fält 

Förmiddag 07:00-08:00 Eftermiddag 16:00-17:00 
Exkl. Expl. Inkl. Expl Exkl. Expl. Inkl. Expl. 

B Kölängd B Kölängd B Kölängd B Kölängd 
Enköpingsvägen V 1 0.40 0.2 0.40 0.2 0.28 0.2 0.28 0.2 
 Rotebroleden 2 0.11 0.0 0.11 0.0 0.38 0.1 0.38 0.1 
 1 0.27 0.0 0.27 0.0 0.27 0.1 0.30 0.1 
Skarprättarvägen  2 0.18 0.1 0.22 0.2 0.32 0.2 0.32 0.2 
 1 0.04 0.0 0.04 0.0 0.20 0.2 0.20 0.2 
Enköpingsvägen S  2 0.74 1.0 0.74 1.0 0.37 0.1 0.38 0.1 

 
Den högsta belastningsgraden infaller under förmiddagens maxtimme, men 
kommer inte resultera i låg standard, även inklusive trafiken från exploate-
ringen.  

5.3.4 Korsning infart fastighet/Skarprättarvägen  

 

Figur 14. Korsning infart fastighet/Skarprättarvägen. 

 
Tabell 15. Kapacitetsanalys maxtimme fredag eftermiddag 16:00-17:00. B=Belastnings-
grad, kölängd anges i antal fordon. 

Tillfart 
Kör-
fält 

Fredag eftermiddag 16:00-17:00 
Exkl. Expl. Inkl. Expl 

B Kölängd B Kölängd 
Skarprättarvägen V 1 0.27 0.2 0.30 0.3 
Infart fastighet 1 0.36 0.4 0.36 0.5 
Skarprättarvägen Ö 1 0.13 0.0 0.13 0.0 

 
Korsningen infart fastighet/Skarprättarvägen beräknas inte få några märkbara 
kapacitetsproblem, oberoende av exploateringen.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik 
Det bör anläggas goda möjligheter att gå- och cykla på fastigheten. Det ska fin-
nas gena och sammanhängande gångbanor medan cykling kan ske i blandtrafik 
eller på cykelbana. Cykeltrafiken bör dock separeras från biltrafiken där större 
flöden eller många svängrörelser förekommer.  

På allmän platsmark bör en cykelpassage anläggas i cirkulationsplatsens norra 
ben och gångbanan breddas till cykelbana. Möjligheten för cyklister att byta från 
cykelbana till blandtrafik på Skarprättarvägen bör förbättras.  

Korsningspunkter mellan trafikslag ska i första hand minimeras för att undvika 
konflikter. Korsningspunkter ska vara tydligt utformade. Detta gäller på fastig-
heten samt i korsningspunkter med allmän platsmark. 

För kollektivtrafikanter bör en ordnad gångpassage anläggas för att nå hållplat-
sen McDonald’s södra läge. På fastigheten bör vägen till närmsta kollektivtrafik-
hållplatserna vara sammanhängande och gena.  

Det ska vara tydligt för besökstrafik hur de ska ta sig till de olika verksamhet-
erna som biltrafikant och därefter gångtrafikant. Den planerade parkeringsan-
läggningen bör ha en tydlig vägvisning, det gäller speciellt om anläggningen 
kommer vara uppdelad i korttids- och långtidsparkering, eller om vissa platser 
reserveras för exempelvis rörelsehindrade, personal, olika verksamheter och 
funktioner (upphämtning av varor). 

6.2 Parkering och angöring  

6.2.1 Parkering 
Det resulterande parkeringsbehovet som ska enligt Järfälla kommuns (2017) 
parkeringsnorm tillgodoses på fastigheten är för cykelparkering är 288 platser 
och för bilparkering är 189 platser. Enligt normen bör ca 3–5% av bilparkerings-
platserna vara för rörelsehindrade (men mist en plats). Det innebär cirka 6–10 
platser. Antalet parkeringsplatser i tabellen nedan omfattar även korttidsparke-
ring som används till angöring, se avsnitt 6.2.2. 

Tabell 16. Resulterande parkeringsbehov för cykel och bil. 

 Cykelparkering Bilparkering 

Bruttobehov 165 340 

Samutnyttjande -39 -144 

Nettobehov 126 196*,** 

*Varav cirka 6–10 platser för rörelsehindrade 
**Omfattar även korttidsparkering för angöring.  
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Observera att beräkningarna inte har tagit hänsyn till en eventuell framtida ut-
veckling av verksamheterna utan speglar dagens parkeringsbehov. 

Platserna som avses anläggas för rörelsehindrade får maximalt finnas på ett av-
stånd om 25 meter från entrén enligt Boverkets byggregler (BFS 2014:13). 
Minst en parkeringsplats för rörelsehindrade per verksamhet bör anläggas. 

För övriga verksamheter är det accepterade maximala gångavståndet mellan bil-
parkering och entré cirka 250–350 meter enligt VTPI (2013), vilket ger goda 
möjligheter för ett effektivt samutnyttjande av parkering på fastigheten. 

Besöksparkering för cykel bör anläggas vid entréerna, ha ramlås och gärna 
också väderskydd. Några bör vara lite bredare för besökare med cykelkärror el-
ler lastcyklar. För anställda kan gångavståndet vara längre. Deras parkerings-
platser ska förutom att ha ramlås också vara väderskyddade.  

Ur trygghets- och säkerhetssynpunkt ska samtliga parkeringsplatser vara väl 
upplysta och bör placeras där många människor passerar. 

6.2.2 Angöring 
Det finns en stor efterfrågan på angöring till Hemköp för kortare ärenden och för 
Ahlsell för större fordon. Efterfrågan kan ej helt tillgodoses, men en markparke-
ring bör planeras med något större platser lättillgänglig med avseende på sväng-
radier för personbilstrafik och mindre lastbilar (LBm) med avseende på svängra-
dier. Parkeringen bör regleras som en korttidsparkering (<15 min). Antalet par-
keringsplatser avgörs av tillgängligt utrymme och kan inrymmas i det beräknade 
behovet av bilparkering.  

Ahlsell uppvisar också ett behov av minst en angöringsplats för en mindre lastbil 
(LBm) och lastbil (LBn) med lyftkran i anslutning till Ahlsells utlämning av 
material samt för leveranser. 

Hemköp har idag ett körfält avsett för upphämtning av varor. utnyttjandet av 
körfältet vid platsbesöket var lågt, men för framtida behov bör ett sådant ut-
rymme finnas tillhands. Förslagsvis får kunderna stanna till vid kantsten som re-
gleras med parkeringsförbud för att inte användas till korttidsparkering. 

Det planerade hotellet och restaurangen kommer också att behöva ha angöring 
för persontrafik, denna bör samutnyttjas om möjlighet finns. Minst två angö-
ringsplatser bör planeras. 

Med fördel samlas fastighetens behov av angöring för nyttotrafik så långt det är 
möjligt. Fördelarna är mindre trafikytor och bättre trafiksäkerhet. 

Returstationen kommer fortsatt att ha behov av sophämtning med sopbilar 
(Los), men även större fordon (LBn). 
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6.3 Trafikanalys 
Det tydligaste kapacitetsproblemet beräknas uppkomma vid cirkulationsplats 1, 
där kraftiga köer förväntas. Här förekommer dock framkomlighetsproblem redan 
idag, vilket föranlett den pågående ombyggnationen. Av den anledningen kan 
resultatet från kapacitetsanalysen inte ligga till grund för några faktiska slutsat-
ser, då effekten av den nya utformningen är svår att förutsäga.  

I övrigt har ingen korsningspunkt en uppmätt låg standard, även om tillfarter i 
både cirkulationsplats 1 och 2 har belastningsgrader på 0,79 respektive 0,74 vil-
ket är nära 0.8, vilket skulle innebära låg standard. Detta trots att trafikbortfal-
let från OKQ8 inte varit med i beräkningarna.  

Trafikanalysen grundar sig i en mängd förenklingar och antaganden, vilket sam-
mantaget innebär att det finns en stor osäkerhet i resultatet. Dock kan det med 
relativt stor säkerhet påpekas att exploateringens påverkan på det kringliggande 
trafiknätet kommer vara marginell och försumbar. 

Utöver ombyggnationen som i dagsläget pågår vid cirkulationsplats 1 finns det 
inget tydligt behov av någon ombyggnation på grund av exploateringen. 
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