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Sammanfattning 

Järfälla kommun är i granskningsskedet gällande ett planuppdrag på fastigheten Säby 

3:78, Stockholm Quality Outlet. Syftet är att utöka byggrätten med 4 000 m² för att utveckla 

området. I uppdraget utreds även en koppling till ny gång- och cykelbro över 

Enköpingsvägen och E18.  

Syftet med trafikutredningen är att undersöka trafiksituationen närmast planområdet och 

rekommendera lämpliga trafiklösningar. Utredningen tar hänsyn till planerad utbyggnad 

av Barkarbystaden och till pågående stadsutveckling i Veddesta samt tunnelbanans 

tillkomst och innehåller:  

• uppskattning av trafikalstringen som planområdet genererar. 

• en trafik- och flödesanalys som simulerar biltrafiken på Enköpingsvägen. 

• en utredning om parkeringsbehovet på fastigheten. 

• skiss på en cirkulationsplats för planområdets anslutning mot Enköpingsvägen. 

 

Trafikalstringen för planområdet uppskattas vara: 

• 150 - 225 bilresor till och från planområdet, för besökare och anställda, under 

eftermiddagens rusningstimme beroende på det framtida bilanvändandet. 

• 1 630 bilresor per dygn med ett högt bilanvändande. 

• 1 100 – 1 500 besökare och anställda per dygn som använder kollektivtrafik, cykel 

eller gång som färdsätt beroende på den framtida bilanvändningen. 

 

Trafik- och flödesanalysen visar att: 

• Tunnelbanans tillkomst uppskattas ge besökare ett resmönster där tunnelbana och 

busstrafik används för att ta sig till och från planområdet som ett komplement till bil 

och cykel. 

• Gång- och cykelbron förbättrar tillgängligheten till och från planområdet för 

besökare på västra sidan om E18. 

• Inga direkta kapacitetsproblem inträffar på Enköpingsvägen (mellan Flyginfarten – 

Herrestavägen) i trafikanalysen som en direkt följd av planområdets tillkomst. 

o Däremot kan flaskhalsar uppstå på andra platser i det övriga vägnätet 

som inte har simulerats i denna utredning. 

• Planområdet kan anslutas till Enköpingsvägen via en mindre cirkulationsplats med 

ytterradie 13,5 – 15 meter. 

• Dygnsflödet på Enköpingsvägen år 2040 efter utbyggnaden av planområdet 

uppskattas till cirka 17 000 fordon/vardagsdygn.  

 

Parkeringsutredningen visar att: 

• Inom fastigheten ska minst 450 parkeringsplatser för bilar och 625 parkeringsplatser 

för cyklar finnas enligt Järfälla kommuns parkeringsnorm. 

o Uppskattningsvis kan 57 markparkeringar anläggas på ytan närmast 

Enköpingsvägen genom att optimera och förtäta ytan.  

• Mobilitetslösningar bör prioriteras för att minska bilanvändandet hos besökare och 

anställda. 
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Skissen för korsningsutformning visar att: 

• Det är lämpligt att ansluta planområdet till Enköpingsvägen via en 

cirkulationsplats. 

• Om korsningen ska utformas som en trevägskorsning bör enbart högersväng ut 

från planområdet tillåtas. 

• Den skiss som presenterats klarar samtliga typfordon förutom LSPEC (trailer) som 

inte kan köra in eller ut från planområdet. En LSPEC kan köra rakt fram i korsningen 

vid behov men behöver använda de överkörningsbara ytorna. 
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1 Inledning 
Järfälla kommun har fått in en planansökan från PATRIZIA om anmälan av 

standardförfarande för detaljplan. Syftet med planuppdraget är att pröva möjligheterna 

att utöka handelsområdet Stockholm Quality Outlet inom fastigheten Säby 3:78. Syftet 

med den nya detaljplanen är att utöka byggrätten för att kunna utveckla området. Utöver 

detta utreder kommunen också en koppling till en ny gång- och cykelbro över E18 till 

Söderhöjden. Järfälla kommun gav positivt planbesked för planuppdraget den 6 maj 2019. 

Detaljplanen har varit ute på samråd och trafikutredningen har kompletterats till det skede 

då detaljplanen går upp för granskning i enlighet med Plan- och bygglagens process. 

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna utredning är att, med anledning av planuppdraget, undersöka 

trafiksituationen i området både ur ett nutida och framtida perspektiv. Nulägesperspektivet 

är viktigt eftersom handel bedrivs inom fastigheten som utgör planområdet. Fokus ligger 

dock på det framtida perspektivet i och med pågående och planerade byggnationer i 

närområdet.  

Järfälla kommuns parkeringsnorm ger förutsättningar för antalet parkeringsplatser för cykel 

och bil inom området. Beräkningar görs även för mängden trafik som utbyggnaden 

beräknas alstra. En översiktlig analys görs över hur fotgängare och cyklister kommer att 

röra sig i området, här inkluderas gång- och cykelbron över Enköpingsvägen i 

rörelsemönstret. 

För att undersöka vilka effekter som utbyggnaden kan komma att få på Enköpingsvägen 

mellan Flyginfarten och Herrestavägen genomförs en mikrosimulering över området. 

Simuleringen görs med hjälp av kommunens trafikmodell som grund, prognosåret är 2040. 

Utbyggnaden av markparkeringar kommer innebära att viss trafik flyttar över från 

Herrestavägen till Enköpingsvägen. I simuleringen undersöks tre olika korsningsutformningar 

för anslutningen till Säby 3:78 till och från Enköpingsvägen:  

• Trevägskorsning med förbud mot vänstersväng (befintlig utformning)  

• Cirkulationsplats 

• Trevägskorsning med vänstersvängfält  

Mikrosimuleringen har avgränsats till att främst fokusera på Enköpingsvägen (mellan 

Flyginfarten och Herrestavägen). Denna utredning presenterar också en skiss för en 

cirkulationsplats.  
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1.2 Planområdet 

Den del av befintlig detaljplan D 1998-05-18 (diarienummer P 1/97 B) som vunnit laga kraft 

omfattar fastigheterna Säby 3:78, 3:77 och 3:22. Dessa fastigheter omsluts av gatorna 

Flyginfarten, Enköpingsvägen och Herrestavägen. Området som berörs av den nya 

detaljplanen ligger inom fastigheten Säby 3:78 och visas i Figur 1. Befintlig anslutning mot 

Enköpingsvägen som i dagsläget enbart används av anställda och nyttotrafik kommer att 

försörja trafiken till och från planområdet. En utredning pågår i samband med 

detaljplanearbetet för Säby 3:78 om att ändra korsningens utformning. Nuvarande 

utformning är en trevägskorsning där vänstersväng är förbjudet i samtliga färdriktningar. 

 

Figur 1. Visar planområdet i rött som utreds för utökning av handelsområdet.  

Bildkälla bakgrundskarta: Järfällakartan, Järfälla kommun 
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2 Förutsättningar markanvändning 
I detta kapitel presenteras styrande dokument och planerad markanvändning. 

2.1 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 

(RUFS) 

I RUFS 2050 pekas Barkarby-Jakobsberg ut som en av de åtta regionala stadskärnorna. De 

åtta regionala stadskärnorna, som visas i Figur 2, syftar bland annat till att avlasta de 

centrala delarna i Stockholmsregionen för att förbättra framkomligheten regionalt. De 

regionala stadskärnorna är belägna vid knutpunkter i trafiksystemet. Beroendet av bilar 

kan minska när utvecklingen av nya verksamheter och bostäder koncentreras till de 

regionala stadskärnorna. Eftersom de regionala stadskärnorna planeras med ökad närhet 

och täthet som ledord främjar det även tjänsteutbyten, möten, stadskvaliteter och stadsliv. 

Barkarby handelsplats beskrivs även som regionens näst största externhandelsområde.  

I RUFS 2050 beskrivs Barkarbystaden som ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt och 

beräknas innehålla omkring 28 000 nya bostäder, arbetsplatser, sjukhus och högskola. 

Förbättrad tillgänglighet sker i och med ny regionaltågsstation och ny bussterminal i 

Barkarby, två nya tunnelbanestationer som förbinder området med bland annat Kista via 

blå tunnelbanelinje och med förbifart Stockholm. (Stockholms läns landsting, 2018)  

 

Figur 2. Visar de åtta regionala stadskärnorna och rumslig inriktning för Stockholmsregionen år 2050. 

Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
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2.2 Järfälla kommuns översiktsplan 

Järfälla kommuns översiktsplan påvisar att utvecklingen i en kommun är beroende av 

växelverkan mellan omvärlds- och platsfaktorer. Kommunen har därför identifierat sex 

utmaningar utifrån en analys av dessa faktorer: 

1. Hållbara Järfälla: Hur utvecklar vi Järfälla i en hållbar riktning? 

2. Växa med kvalitet: Hur växer vi i förhållande till våra värden? 

3. Urbana Järfälla: Hur mycket stad ska vi göra av förorten? 

4. Smart infrastruktur: Hur utvecklar vi Järfällas infrastruktur för framtiden? 

5. Kunskapsintensiva Järfälla: Hur skapar vi förutsättningar för ett kunskapsintensivt 

och kreativt Järfälla? 

6. Järfälla för alla: Hur utvecklar vi ett öppet och inkluderande Järfälla? 

Den övergripande utmaningen handlar om hur kommunen utvecklar Järfälla i en hållbar 

riktning. De övriga fem utmaningarna behöver mötas för att säkra utvecklingen mot en 

hållbar framtid. Målet med översiktsplanen är formulerat om en hållbar utveckling, vilket är 

det av riksdagen beslutade generationsmålet och det övergripande målet som 

presenteras i Järfälla kommuns miljöplan. Målet med översiktsplanen är att: 

”Järfälla ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för de som lever 

och verkar i kommunen. Det innebär att vi måste hushålla med mark och vatten samt 

sträva efter balans mellan ekologiska, sociala, ekonomiska och rumsliga värden.” 

För att nå hållbarhetsmålet och möta de sex utmaningarna har kommunen identifierat fem 

delmål: 

• En varierad upplevelserik och karaktärsfullt byggd miljö. 

• Levande och rika park-, natur- och kulturmiljöer. 

• En samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt hållbar infrastruktur. 

• Bästa möjliga förutsättningarna för utbildning, forskning och näringsliv i form av 

flera arbetsplatser. 

• En attraktiv och hälsosam arbetsmiljö för alla. 

I kommunens framtidsbild för år 2030 har Barkarbystaden, centrala delar av Jakobsberg, 

Barkarby och Veddesta en tydlig stadskaraktär. Södra delen av kommunen är på väg att 

växa samman till en tät och sammanhållen regional stadskärna. År 2050 har 

kommundelarna Barkarby, Jakobsberg och Veddesta vuxit samman till en regional 

stadskärna, där Barkarby handelsplats och hela Veddesta har vuxit samman med övriga 

delar i den regionala stadskärnan i en stadsmässig struktur med en blandning av bostäder 

och verksamheter. Mälarbanan har byggts ut till fyra spår till länsgränsen och kommunen 

har tydligare kopplats samman till omgivande kommuner genom ytterligare 

spårförbindelser. Figur 3 visar hur Barkarbystaden och Veddesta växer fram i kommunen. 
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Figur 3. Visar hur Barkarbystaden och Veddesta växer fram. Bildkälla: Barkarbystaden.se 

2.3 Planprogram 

2.3.1 Barkarbystaden 

2016 antog kommunen ett planprogramför Barkarbystaden. Planprogrammet är baserat 

dels på den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Barkarbystaden som antogs 2006, dels 

på de nya förutsättningar som Stockholmsöverenskommelsen gav. I och med 

Stockholmsöverenskommelsen planeras området för tunnelbana istället för spårväg samt 

för en väsentligt ökad mängd bostäder jämfört med FÖP 2006. Ytterligare förändringar som 

skett sedan 2006 är att försvarets område är tillgängligt för stadsbyggnad. 

Planprogrammet avses ligga till grund för kommande detaljplaner och fortsatt utbyggnad 

inom området. Planprogrammet omfattar en yta om cirka 400 hektar och Järfälla kommun 

har genom Stockholmsöverenskommelsen åtagit sig ansvaret för att cirka 14 000 bostäder 

uppförs i tunnelbanans influensområde. Barkarbystaden integreras i den befintliga 

kulturmiljön och äldre militära byggnader bevaras och får ett nytt användningsområde. 

Det tidigare flygfältet omvandlas till ett stadslandskap vilket strukturplanen för 

Barkarbystaden i Figur 4 visar. (Järfälla kommun, 2016) 

http://www.barkarbystaden.se/images/18.3a3ae1661636381356ab5b/1526460556518/Illustration%20Barkarbystaden%20och%20Veddesta_201709.PNG
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Figur 4. Visar strukturplanen för Barkarbystaden. 

Bildkälla: Järfälla kommun, planprogram för Barkarbystaden 2016-01-27. 

Stadsdelen planeras för hög tillgänglighet för alla trafikslag, inkluderat bilen. Målsättningen 

är dock att stärka förutsättningarna för andra trafikslag gentemot bilen. Exempelvis ges 

andra trafikslag högre prioritet i korsningar. Förutsättningar för ett lågt bilberoende ges 

genom kombinationen av god tillgänglighet till bra kollektivtrafik, ett finmaskigt gångnät 

och ett prioriterat cykelnät. Risken för flaskhalsar för fordonstrafiken begränsas genom 

strukturens fördelande och silande uppbyggnad. Inga barriärer inom programområdet 

bedöms uppstå på grund av starkt trafikerade huvudvägar. Enligt trafikanalyser bedöms 

snabbaste vägen för resenärer som inte har start- eller målpunkt i Barkarbystaden vara via 

det regionala vägnätet. (Järfälla kommun, 2016) I planprogrammet benämns 

Herrestavägen, Enköpingsvägen och Flyginfarten som huvudgator tillsammans med 

närliggande gator i Barkarbystaden, se Figur 5. 
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Figur 5. Visar olika gatuhierarkier i Barkarbystaden. Gatorna som omsluter Barkarby handelsplats 

benämns som huvudgator tillsammans med andra närliggande gator som ligger i Barkarbystaden. 

Bildkälla: Järfälla kommun, planprogram för Barkarbystaden 2016-01-27. 

I planprogrammet föreslås även att Barkarby handelsplats kan bli en mer integrerad 

stadsdel i Barkarbystaden. Följande åtgärder föreslås: 

• Målpunkter för att göra området aktivt även under kvällstid. 

• Flera aktiviteter som ett komplement till handeln 

• Utveckling av stråk och parkeringsplatser till mer multifunktionella platser 

• Entrépunkter till Säbysjön som kan kombineras med handel. 

• Nya former av transporter som komplement till bilen, exempelvis elbilspool, 

lådcyklar mm. 

2.3.2 Veddesta 

Det pågående planprogrammet för Veddesta syftar till att ge förutsättningarna för 

Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer bostäder, kontor, service, 

verksamheter och att ta till vara på de goda kollektivtrafikmöjligheterna. I dagsläget 

upplevs Veddesta som ett renodlat industriområde och i samband med flytten av Barkarby 

station och utbyggnaden av tunnelbanan ges Veddesta ett mer strategiskt läge än 

tidigare. Detta skapar goda möjligheter för nya bostäder och etablering av företag i 

området i och med att området hamnar i direkt anslutning till en regional tågstation tillika 

kollektivtrafiknod. Programområdet är 86 hektar stort och avgränsas i söder av 

Veddestabäcken, i öster av Mälarbanan, i väster av Järfällavägen och i norr av 

Viksjöleden. Veddesta ingår i den utpekade regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg i 

RUFS. God tillgänglighet till området finns redan i dagsläget genom spårtrafik och övrig 

kollektivtrafik via det lokala och regionala vägnätet. Veddesta ingår i området för 
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tunnelbanans influensområde. Det kan bli aktuellt med omkring 8 000 – 10 000 nya 

bostäder i området. 

2.4 Närbelägna detaljplaner och utvecklingsområden 

2.4.1 Tallbohov, Söderhöjden, D 2017-06-12 

Planområdet för Tallbohov är sju hektar stort och är beläget mellan E18 och 

Snapphanevägen. Syftet med planen är att möjliggöra cirka 500 bostäder, förskola och 

samlingslokal. (Järfälla kommun, 2017a) Figur 6 visar illustrationsplan över planområdet. 

 

Figur 6. Visar illustrationsplan över området Tallbohov. Till höger i bilden syns gång- och cykelbron över 

E18 som ansluter mot Säby 3:78. Bildkälla: Mandaworks AB 

Planförslaget möjliggör även ny cykelväg utmed Snapphanevägen och bevaring av 

promenadstråk med möjlighet till ny gång- och cykelbro över E18. Enligt planbeskrivningen 

har områdets cykelvägar förutsättning att utvecklas ytterligare genom att de utsiktsplatser 

som finns över Barkarby handelsplats kan integreras i ett cykelnät. En ny gång- och 

cykelbro över E18 utgör ett komplement till den befintliga tunneln under E18 och skapar 

förutsättningar för ökad tillgänglighet till Barkarby handelsplats. (Järfälla kommun, 2017a) 

2.4.2 Bällstadalen 

Framtagande av detaljplan för Bällstadalen som är lokaliserat längs med Järfällavägen, 

enligt Figur 7, pågår. Detaljplanen omfattar 20 hektar och har varit ute på samråd och 

förslaget bearbetas inför granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad 

och funktionsblandad stadsbebyggelse. Planförslaget innehåller 14 kvarter med plats för 

omkring 2 000 bostäder, gruppboende samt möjlighet för kontor upp till 28 våningar. 
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Planen möjliggör även för hotell, parkeringshus (med kontor, mini-ÅVC och 

sopsugsanläggning), förskolor och grundskola samt park och torg. (Järfälla kommun, 2018) 

 

Figur 7. Visar ett utklipp från kommunkartan för pågående detaljplaner. 

Bildkälla bakgrundskarta: Järfällakartan, Järfälla kommun 
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3 Förutsättningar trafik 
I detta kapitel presenteras relevanta utredningar som gjorts tidigare och förutsättningar för 

olika trafikslag. 

3.1 Trafikmodell över Järfälla 2040 

WSP har tagit fram en trafikmodell över Järfälla kommun i simuleringsverktyget Aimsun. 

Trafikmodellen representerar år 2040 och utgår från att hela Veddesta och Barkarbystaden 

är fullt utbyggt. Antagande görs att Veddesta blir klart senare än Barkarbystaden. 

Barkarbystaden antas då rymma cirka 39 000 boende, 4 400 arbetsplatser och en militär 

verksamhet antas i de norra delarna. Modellen var ursprungligen gjord för prognosåret 

2030 och genomfartstrafiken i modellen har därför skrivits upp med 18% för att representera 

prognos för år 2040. Trafiknätet följer Stockholmsöverenskommelsen med bland annat 

utbyggnad av tunnelbana till Barkarbystaden och Barkarby station. (WSP, 2019) 

Modellen simulerar trafiken under för- och eftermiddagens maxtimme1 på en vardag 

under vintern. Därför används eftermiddagens maxtimme i trafikanalysen för att utreda 

effekterna på trafiken av den nya detaljplanen för Säby 3:78. 

Av rapporten framgår inte exakt vilka framtida exploateringar som ingår i analyserna mer 

än Barkarbystaden och Veddesta, men antagande görs att alstring från detaljplaner som 

inte vunnit laga kraft (tex Bällstadalen), inte är inkluderade i modellen. 

3.2 Utredning om analys av bilinnehav och trafikalstring vid 

stadsutveckling av Barkarby handelsplats 

Spacescape och Koncept har genomfört utredningar gällande bilinnehav och 

trafikalstring vid stadsutvecklingen av Barkarby handelsplats med prognosår 2030. I 

förslaget om att omvandla handelsplatsen till en levande stadsdel anläggs kontor och 

bostäder i handelsområdet.  

I utredningen har information tagits fram för antalet bilresor per dygn för handelsplatsen i 

nuläget, vilket visas i Tabell 1. (Spacescape & Koncept, 2019) 

Tabell 1. Visar bilflödet i nuläge och 2020 på dygnsnivå för Barkarby handelsplats i utredningen.  

Källa: Spacescape och Koncept 

Bilresor per dygn Idag 2030 

Besökande handel 22 600 14 000 

Arbetsplatser handel 400 350 

Arbetsplatser kontor 0 1900 

Boende 0 1200 

Totalt 23 000 17 450 

 

Utredningen innehåller även information från samma resvaneundersökning att cirka 85% 

av alla fritidsresor2 till Barkarby handelsplats 2015 gjordes med bil. Här tas också en 

bedömning fram, baserat på tidigare nyckeltal, att handeln bedöms generera cirka 320 

besökare per 1 000m2 handel och dygn. (Spacescape & Koncept, 2019) 

                                                           
1 Maxtimmen inträffar under rusningstrafiken och är den trafiksituation som är dimensionerande för vägnätet. 

Maxtimmen kan tex inträffa mellan 07:30 – 08:30 på förmiddagen och mellan 16:15 – 17:15 på eftermiddagen. 
2 Med fritidsresor avses resor som sker utöver till arbetet, skolan eller i tjänsten. 



 

 

PM 

Trafikutredning Stockholm Quality Outlet, Säby 3:78, Järfälla kommun 

 Sida 16 (51) 

 

3.3 Information om antal besökare till Stockholm Quality Outlet 

Fastighetsägaren PATRIZIA har flödesräknare ute i butikerna på Stockholm Quality Outlet 

som visar antalet personer som befinner sig inne i butikerna under en viss tidsperiod. 

Räknarna visar på ett jämt flöde på vardagar och nästan dubbelt så mycket besökare 

under helgen. Analyser har gjorts där antalet besökare till outleten under en vardag och 

en helgdag har sammanställts för varje timme under butikernas öppettider. Den timmen 

under vardagar då flest besökare finns på outleten motsvarar 12% av alla besökare under 

en hel vardag. För en helgdag är motsvarande siffra 16%.  
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3.4 Järfälla kommuns parkeringsnorm 

Järfälla kommuns parkeringsnorm, antagen 2017-02-13, anger ett minimikrav av det 

parkeringsutbud som fastigheten ska erbjuda vid ny- eller ombyggnad. Det är varje enskild 

byggherres ansvar att bedöma sitt verkliga behov. Kommunen har delats in i fyra olika 

zoner A+, A, B och C. För zon A+ och A finns möjligheten för byggherrar till fria 

parkeringstal3 genom att uppfylla ett antal krav. (Järfälla kommun, 2017b)  

Planområdet ingår i zon A vilket är den zon med näst lägst parkeringstal. Tabell 2 visar 

minsta antal cykelplatser per 1000m2 BTA för verksamheter och Tabell 3 visar det minsta 

antalet bilplatser per 1000 m2 BTA. 

Tabell 2. Uttag ur kommunens parkeringsnorm. Parkeringstalen anger minsta antal cykelplatser per 1 

000m2 BTA. 

Cykelplatser: Zon A 

Handel i egen fastighet eller större lokal i bottenvåning 25 

 

Tabell 3. Uttag ur kommunens parkeringsnorm. Parkeringstalen anger minsta antal bilplatser per 1 

000m2 BTA. 

Bilplatser: Zon A 

Handel i egen fastighet eller större lokal i bottenvåning 18 

 

3.5 Befintlig och framtida övergripande infrastruktur 

Detta kapitel innehåller information om den befintliga och framtida infrastrukturen kring 

planområdet. 

3.5.1 Gång- och cykelnät 

I Järfälla kommuns översiktsplan beskrivs att kommunen har ett heltäckande gångnät men 

att det finns ett par större vägar såsom Mälarvägen och Uddnäsvägen som saknar 

gångbana. De största barriärerna för gående utgörs, utöver kommunens generellt 

splittrade bebyggelsestruktur, av väg E18, Mälarbanan och vissa otillgängliga 

grönområden. Cykelnätet är väl utbyggt och standarden varierar men saknar kopplingar 

till grannkommunerna och mellan kommundelarna. Cykling sker därför på kombinerade 

gång- och cykelbanor eller i blandtrafik. Väg E18, Mälarbanan och vissa större 

grönområden är de största barriärerna. (Järfälla kommun, 2014) 

Ett huvudcykelstråk passerar förbi planområdet via gång- och cykelbanan som går 

parallellt med Enköpingsvägen, se Figur 8. I samband med utbyggnaden av 

Barkarbystaden planeras flera närliggande gång- och cykelvägar, se Figur 9.  

                                                           
3 Detta innebär att det är tillåtet att bygga så mycket eller så lite antal bilplatser som önskas. För att få tillämpa fria 

parkeringstal behöver ett antal kriterier uppfyllas. Dessa kriterier sammanställs via avtal vid varje enskilt projekt. 
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Figur 8. Visar befintligt cykelvägnät i anslutning till planområdet. 

Bildkälla bakgrundskarta: Järfällakartan, Järfälla kommun 

 

Figur 9. Visar cykelnätet i Barkarbystaden med omnejd uppdelat på olika typer av cykelstråk. 

Bildkälla: Järfälla kommun, planprogram Barkarbystaden. 
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3.5.2 Kollektivtrafik 

Busstrafik 

Den närmaste busshållplatsen i dagsläget heter ”Barkarby handelsplats” och är placerad 

på Herrestavägen, strax söder om Flyginfarten. Gångavståndet till planområdet är cirka 

200 meter fågelvägen. Busshållplatsen trafikeras av tre linjer: 

• 550 Barkarby handelsplats – Barkarby station 

• 567 Barkarby handelsplats – Sollentuna station och Barkarby handelsplats – 

Jakobsbergs station 

• 590 Barkarby handelsplats – Jakobsbergs station, nattbuss 

Samtliga linjer har fyra avgångar i timmen under dagen (förutom 590 som är en nattbuss) 

och linjesträckningarna visas i Figur 10. En ny busshållplats planeras längs med 

Enköpingsvägen i anslutning till planområdets in- och utfart. 

 

Figur 10. Visar kollektivtrafikens hållplatslägen och sträckning förbi Säby 3:78. 

I planprogrammet för Barkarbystaden visas vilka gator som ska vara dimensionerade för 

busstrafik och hur kollektivtrafikslagen knyts ihop tillsammans med pendeltågstrafiken, se 

Figur 11.  
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Figur 11. Visar gatorna som ska dimensioneras för kollektivtrafik i Barkarbystaden tillsammans med 

tunnelbanans framtida sträckning och läget för Barkarby station. 

Bildkälla: Järfälla kommun, planprogram Barkarbystaden. 

Pendeltåg 

Det finns tre pendeltågsstationer i Järfälla kommun: Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll. 

Busstrafik till och från planområdet finns till stationerna i Barkarby och Jakobsberg. 

Pendeltågets turtäthet är tio minuter i högtrafik och 15 minuter under dagtid.  

Nya Barkarby station invigdes 2016, samma år togs de fyra nya spåren mellan Barkarby 

och Kallhäll i drift. Byggnation av en ny entré i norra änden av stationen mot framtida 

Veddestabron pågår och planeras vara klar tidigast 2025. Trafikverket bygger också en ny 

plattform för regionaltåg på stationen, därmed blir stationsområdet en knutpunkt mellan 

regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussterminal. (Trafikverket, 2019a) 

Tunnelbana 

Under 2019 påbörjades arbetet med att förlänga tunnelbanans blåa linje till Barkarby från 

Akalla. Byggtiden är cirka sex år, två nya stationer ska byggas och spårlängden är cirka 

fyra kilometer. En station placeras under det gamla flygfältet i Barkarby, mitt i 

Barkarbystaden, och den andra placeras i anslutning till det nya kollektivtrafikcentrumet 
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vid Barkarby. (Region Stockholm, 2019) Tillkomsten av tunnelbanan beräknas ge en restid 

på 20 minuter till T-centralen och 8 minuter till Kista. (Järfälla kommun, 2019a) 

Planområdet ingår i den del av Järfälla kommun som täcks av tunnelbanans 

influensområde vilket visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Visar tunnelbanans influensområde i lila och planområdets placering i rött.  

Bildkälla bakgrundskarta: Järfällakartan, Järfälla kommun 

Tunnelbanans uppgångar placeras enligt Figur 13. Avståndet till planområdet är cirka en 

kilometer fågelvägen, mätt från tunnelbanans planerade västra uppgång i 

Barkarbystaden, till planområdets mitt.  
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Figur 13. Visar entréernas placering till de nya tunnelbanestationerna i Barkarbystaden och Barkarby.  

Bildkälla: Region Stockholm4 

Antalet påstigande under förmiddagens maxtimme 2030 i Barkarbystaden beräknas vara 

cirka 2 300 personer och antalet avstigande beräknas vara cirka 500 personer. Detta beror 

på att Barkarbystaden främst består av bostäder. (Sweco, 2017) 

3.5.3 Biltrafik och nyttotrafik 

Planområdet är lokaliserat i anslutning till Enköpingsvägen, Flyginfarten och Herrestavägen, 

se Figur 14. E18 passerar förbi parallellt med Enköpingsvägen. E18 klassificeras som en 

nationellt viktig och internationell viktig väg och ingår i det strategiska vägnätet för större 

volymer av tyngre transporter enligt Nationella vägdatabasen (NVDB). För att ta sig till 

området med bil från E18 används antingen trafikplats Barkarby eller trafikplats 

Jakobsberg. I dagsläget har Stockholm Quality Outlet cirka 424 parkeringsplatser för 

besökare och totalt cirka 460 parkeringsplatser medräknat reserverade platser för 

anställda. Varuleveranser till handelsområdet sker sporadiskt under dagarna. 

                                                           
4https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/barkarby-st 
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Figur 14. Visar befintligt vägnät kring planområdet samt dess anslutning mot Enköpingsvägen.  

Källa bakgrundskarta: Järfällakartan, Järfälla kommun 

I kommunens översiktsplan beskrivs att merparten av resorna till Barkarby handelsplats sker 

med bil. Under starka köphelger är belastningen mycket hög. Besökande använder 

Enköpingsvägen och Norrviksvägen som genomfartsvägar istället för E18/Akallalänken. 

Närliggande Viksjöleden är den högsta belastade kommunala vägen med cirka 22 000 

fordon/dygn. (Järfälla kommun, 2014)  

I dagsläget är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på Enköpingsvägen cirka 11 000 fordon/dygn, 

Herrestavägen har cirka 9 100 fordon/dygn och Flyginfarten har cirka 1 400 fordon/dygn 

vid mätpunkten. Resultat för närliggande mätningar visas i Figur 15, mätpunkternas 

placering är ungefärlig och flödet gäller för sträckan mellan två korsningar eller utfarter. 
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Figur 15. Visar uppmätta trafikmängder i ÅDT för vägarna i anslutning till planområdet för nuläget. 

Källa: Mätningar från Järfälla kommun. 

Byggnationen av Förbifart Stockholm pågår och den nya genomfartsledens sträckning är 

lokaliserad strax söder om Barkarbystaden. Den nya genomfartsleden beräknas öppna för 

trafik år 2026 (Trafikverket, 2019b). 

Veddestabron är en ny bro som byggs över E18 och järnvägen för att binda ihop Barkarby, 

Barkarbystaden och Veddesta. Bron är 30 meter bred och 530 meter lång och kommer att 

få ett körfält för buss, biltrafik och gång- och cykelväg i vardera riktning. Byggstarten var i 

mars 2019 och bron beräknas stå klar 2021. (Järfälla kommun, 2019b) 

De simuleringar som gjorts för trafiken under eftermiddagens maxtimme år 2040 av WSP 

visar på att flera flaskhalsar uppstår i vägnätet. Kapacitetsproblem uppstår vid trafikplats 

Barkarby för trafik som ska in i trafikplatsen från E18 vilket ger köbildning ned på 

motorvägen. På grund av den låga framkomligheten väljer vissa trafikanter istället att nå 

Barkarbyområdet via trafikplats Jakobsberg, se Figur 14 för karta. Även brister i det 

regionala vägnätet vid trafikplats Hjulsta och Förbifart Stockholm uppstår samt i korsningen 

Bergslagsvägen/Ekvägen. Generellt räcker inte det regionala vägnätet och trafikplatserna 

till för att ta hand om trafiken, även anslutningarna till det lokala vägnätet har problem 

med detta. Den genaste kopplingen till både Veddesta och Barkarbystaden är via 

trafikplats Barkarby. Modellen utgår från att hela tunnelbanans influensområde är utbyggt. 

(WSP, 2019) (Järfälla kommun, 2019c) Trafikverket kommer att genomföra 

kapacitetshöjande åtgärder för trafikplats Barkarby efter att förbifart Stockholm har 

öppnat och en utredning pågår. (Järfälla kommun, 2019c) 
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4 Strukturförslag 

4.1 Gång- och cykelbana 

Gång- och cykelbanan som passerar förbi planområdet har idag en bredd på tre meter. 

Kommunen har planer på att omvandla sträckan förbi planområdet till ett regionalt 

cykelstråk. För regionala gång- och cykelstråk krävs en bredd på 4,5 meter. Detta tas 

hänsyn till i den skiss som tas fram på alternativ korsningsutformning i form av en 

cirkulationsplats. 

4.2 Markparkering 

Figur 16 visar en skiss över möjliga markparkeringar, totalt antal i skissen uppgår till 65 

stycken. Parkeringsplatserna till höger om korsningen (åtta stycken) ligger utanför 

planområdets gräns. Tillstånd för att anlägga dessa åtta parkeringsplatser och eventuellt 

flera på grusytan söder om planområdet regleras separat genom mark- eller bygglov. 

Detta sker utanför den här detaljplaneprocessen och inkluderas därför inte i 

beräkningarna för parkeringsnormen. Trafiksimuleringen tar dock viss hänsyn till full möjlig 

utbyggnad av parkeringsplatser inom och söder om planområdet.  

 

Figur 16. Visar en skiss över möjliga markparkeringar. Totalt antal markparkeringar uppgår till 65 stycken 

i skissen. Källa: Koncept. 

4.3 Gång- och cykelbro 

Atkins har tagit fram skisser för gång- och cykelbron över Enköpingsvägen, en av dem visas 

i Figur 17. Om bron ska kopplas samman med gatunivån via tråg eller snurra är inte 

fastställt i detta skede.  
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Figur 17. Visar en skiss över gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Källa: Järfälla kommun 
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5 Trafikalstring 
I samband med utbyggnaden av Säby 3:78 genereras ytterligare trafikmängder till 

Stockholm Quality Outlet. I pm:ets bilaga presenteras vilka antaganden som gjorts för att 

beräkna alstringen för planområdet mer i detalj. 

5.1 Förutsättningar och antaganden 

Utbyggnaden av Säby 3:78 ger 4 000 m2 BTA i tillkommande yta i form av handel. 

Markparkeringar byggs i anslutning till befintliga parkeringsplatser. 

5.1.1 Biltrafik 

Baserat på tillgänglig information och antaganden uppskattas att cirka 225 fordonsrörelser 

alstras till och från utbyggnaden i planområdet under eftermiddagens rusningstrafik 

(maxtimmen) en vardag. Tabell 4 visar en sammanställning av bilalstringen under 

eftermiddagen och per dygn. 

Tabell 4. Visar den uppskattade alstringen i form av antalet fordonsrörelser för utbyggnaden till och 

från planområdet. Observera att alstringen för de anställda gäller för samtliga butiker inom Säby 3:78 

eftersom de kommer nå sin parkering via anslutningen mot Enköpingsvägen. 

 Antal fordonsrörelser under 

eftermiddagens maxtimme 

Antal bilresor per dygn 

Anställda inom 

handel5 

45 180 

Besökare till 

handeln 

180 1 450 

Totalt 225 1 630 

 

Siffrorna som presenteras i Tabell 4 förutsätter samma andel bilresor som gjordes till och från 

Stockholm Quality Outlet år 2015, vilket var 85% enligt resvaneundersökning. Antagande 

görs också att beläggningsgraden för bilresor är 1,5 personer/bil. 

Om andelen bilresor på fritiden minskar till 50% alstrar besökare för den tillkommande 

handeln istället cirka 850 bilresor/dygn eller 110 bilresor under eftermiddagens maxtimme 

med beläggning 1,5 person/bil (exkluderat biltrafik från anställda). Antagande görs därför 

att antalet bilresor till och från området för besökare och anställda ligger mellan 150 – 225 

bilresor under eftermiddagens maxtimme år 2040. När andelen bilresor minskar antas att 

besökare har bytt transportslag till kollektivtrafik, gång eller cykel. 

5.1.2 Kollektivtrafik, cykel och gång 

Beroende på den framtida bilanvändningen uppskattas att cirka 1 100 – 1 500 besökare 

per dygn kommer att ta sig till och från planområdet med kollektivtrafik, cykel eller till fots. 

Det högre spannet utgår ifrån ett framtida bilanvändande på 60%.  

Slutsats: 

• Planområdet omfattar en yta om 4 000 m2 BTA för handel 

• Med en hög andel bilanvändande uppskattas planområdet alstra  

o cirka 225 fordon under eftermiddagens rusningstimme år 2040. 

o 1630 fordon/dygn år 2040. 

o Beroende på framtida bilanvändningen uppskattas planområdet alstra 

150 – 225 bilresor under eftermiddagens rusningstimme år 2040. 

                                                           
5 Gäller för samtliga anställda hos Stockholm Quality Outlet, inte enbart utbyggnaden av Säby 3:78. Anledningen är 

att personalparkeringen placeras inom planområdet. 
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• Beroende på framtida bilanvändning uppskattas 1 100 – 1 500 besökare och 

anställda per dygn använda kollektivtrafik, cykel eller gång för att ta sig till och 

från planområdet år 2040. 
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6 Trafikflöden 
Hur den tillkommande fordonstrafiken fördelar sig längs med Enköpingsvägen analyseras 

genom att mikrosimulera vägnätet närmast planområdet. För den tillkommaden gång- 

och cykeltrafiken har en manuell översikt gjorts. 

6.1 Gång- och cykeltrafik 

Tillkomsten av tunnelbanan i Barkarbystaden kommer sannolikt att innebära att en del av 

de besökare som tar sig till Stockholm Quality Outlet idag via pendeltåget och bussen 

istället väljer tunnelbanan. Därefter promenerar de eller åker buss den sista biten till 

planområdet. En större andel av gångflödet beräknas därför nå planområdet från 

Barkarbystaden via Kalvshällavägen. Även de boende i Barkarbystaden som vill besöka 

området med cykel antas nå området främst via Kalvshällavägen baserat på de 

cykelstråk som presenterats i planprogrammet för Barkarbystaden (Figur 9). Den nya gång- 

och cykelbron förbättrar tillgängligheten för besökare till fots och cykel från Jakobsberg i 

allmänhet och Söderhöjden i synnerhet. Även om den befintliga tunneln under E18 

fortfarande nyttjas bedöms den nya gång- och cykelbron användas av besökare till 

planområdet i betydligt större omfattning. En översikt av hur gång- och cykelflödet 

bedöms fördela sig vid planområdet visas i Figur 18. 

 

Figur 18. Visar en översiktlig analys över hur gång- och cykelflödet till och från planområdet bedöms 

fördela sig efter tunnelbanans tillkomst. 
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WSP gjorde år 2017 en idéstudie över Herrestavägen. I den identifierades behov av fler 

övergångställen och passager över Herrestavägen i mer attraktiva lägen. I studien 

identifierades också en brist att dagens utformning på Herrestavägen inte stödjer cykling 

då det skedde på gångbanor och i blandtrafik. För att uppmuntra boende och besökare 

att cykla till handelsområdet behöver kopplingarna längs med Herrestavägen förstärkas 

och förtydligas. WSP identifierade också ett behov av att koppla ihop det separerade 

gång- och cykelnätet som finns längs med Enköpingsvägen med Herrestavägen på ett 

bättre sätt. (WSP, 2017) Järfälla kommun påbörjade åtgärder under sommaren 2019 för att 

bland annat förbättra Herrestavägens utformning för cyklister. Arbetet planeras ske i tre 

etapper och beräknas vara klart hösten 20216.  

6.2 Trafikanalys 

En trafikanalys med tillhörande kapacitetsberäkningar har genomförts för Enköpingsvägen 

mellan Flyginfarten och Herrestavägen. En mindre trafikmodell med fokus på flödet på 

Enköpingsvägen år 2040 har kodats i simuleringsverktyget TransModeler. Trafikmodellen är 

baserad på den modell som tagits fram WSP och som presenterades i kapitel 3.1. 

Hastigheten på Enköpingsvägen är 40 km/h. Analyserna har gjorts för eftermiddagens 

maxtimme under en vardag för tre olika scenarier. Området som studerats visas till vänster i 

Figur 19, till höger visas modellens övriga vägnät. Syftet med modellen är att få ett bra 

underlag om trafikflöden inför kapacitetsanalysen. Det övriga vägnätet har kodats in 

enbart för att fånga upp eventuella ändringar av ruttval. Därför kan inte trafikmodellen 

användas generellt för att representera trafiksituationen på det omkringliggande 

vägnätet. 

Trafikalstringen som används i modellen är 225 fordon under eftermiddagens maxtimme 

där följande fördelning har gjorts: 

• Förutsatt att cirka 85 parkeringsplatser kan byggas (inkluderat grusytan söder om 

planområdet, se avsnitt 4.2) kan högsta antal fordonsrörelser in- och ut från 

planområdet vara 170 fordon.  

o Detta är ifall att 85 fordon lämnar parkeringen och 85 fordon åker in på 

parkeringen.  

• Övrig trafik på 55 fordon antas använda befintliga parkeringsplatser vid 

anslutningarna mot Flyginfarten och Herrestavägen.  

Fördelningen i modellen är alltså att 170 fordonsresor sker till/från planområdet och övriga 

55 fordonsresor sker till/från parkeringen vid Flyginfarten och Herrestavägen. 

                                                           
6 https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-blir-nya-herrestavagen-vid-barkarby-

handelsplats/repsdl!PXhTzdno9yTqohHlcNd1XA/  

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-blir-nya-herrestavagen-vid-barkarby-handelsplats/repsdl!PXhTzdno9yTqohHlcNd1XA/
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-blir-nya-herrestavagen-vid-barkarby-handelsplats/repsdl!PXhTzdno9yTqohHlcNd1XA/
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Figur 19. Till vänster visas anslutningen till och från planområdet med dagens utformning. Det är 

sträckan Flyginfarten och Herrestavägen som är fokus i trafikanalysen. Till höger visas hela modellen, 

närliggande gator har kodats in för att fånga upp eventuella förändringar i val av resrutt. De röda 

siffrorna representerar en start- eller målpunkt som alstrar trafik. 

Först kodas och kalibreras7 ett så kallat ”nollscenario” som baseras på trafikflödet 2040 i 

WSP’s modell där exploateringen inte finns med. Detta scenario kan användas för att 

jämföra effekterna av exploateringen. Därefter läggs efterfrågan för exploateringen till, här 

225 bilar under eftermiddagens maxtimme. I trafikanalysen används den högsta 

framräknade bilalstringen eftersom det är den som är den dimensionerande 

trafiksituationen. Troligtvis har andelen som väljer bil som färdmedel till och från 

planområdet minskat till det lägre spannet år 2040. Varuleveranser är exkluderade från 

analysen då de sker sporadiskt under dagarna. 

6.2.1 Scenario 1: trevägskorsning med förbud mot vänstersväng 

I scenario 1 är utformningen på vägnätet densamma som i dagsläget. Det innebär att 

fordon som åker ut från planområdet enbart får svänga höger. Det är även förbjudet att 

svänga vänster in mot området från Enköpingsvägen i södergående riktning. När 

efterfrågan för planområdet läggs in i modellen med start- och/eller målpunkt i Säby 3:78 

fördelas trafiken på anslutningen ungefär lika i båda riktningarna. Flödet och 

medelhastigheten på Enköpingsvägen närmast planområdet visas i Figur 20. 

                                                           
7 Kalibrering görs för att säkerställa att flödet, hastigheten mm i modellen stämmer överens med verkligt mönster eller 

en annan modell, i det här fallet modellen från WSP. 
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Figur 20. Den vänstra bilden visar trafikflödet på Enköpingsvägen under eftermiddagens maxtimme 

2040 med dagens utformning på vägnätet. Den högra bilden visar medelhastigheten i nätverket. 

Den nya efterfrågan medför en ökning av trafikmängden på Enköpingsvägen i båda 

riktningar, trots att trafiken från planområdet enbart kan svänga höger i norrgående 

riktning. Ingen flaskhals observeras längs med Enköpingsvägen. 

6.2.2 Scenario 2: cirkulationsplats 

I detta scenario byggs korsningen om till en cirkulationsplats. Med denna utformning blir 

planområdet mer tillgängligt för fordonstrafiken eftersom vänstersväng in och ut från 

anslutningen nu blir tillåtet. Detta medför en del ändringar i valet av rutt, vilket visas i Figur 

21. De olika färgerna representerar olika ruttval i scenario 1 och 2. 
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Figur 21. Visar ändringar i resväg för tre olika rutter med cirkulationsplats jämfört med dagens 

trevägskorsning. O = startpunkt (origin), D = målpunkt (destination). 

I scenario 2 behöver inte längre trafiken åka runt och vända i andra närliggande 

cirkulationsplatser eftersom nya svängmöjligheter tillkommer för bilarna, vilket sparar in 

fordonskilometer. Detta gör att trafikflödet minskar på Enköpingsvägen i båda riktningarna. 

Samtidigt ger detta en något högre medelhastighet på Enköpingsvägen i båda 

riktningarna direkt efter cirkulationsplatsen. Däremot minskar medelhastigheten innan 

cirkulationsplatsen i båda riktningarna vilket beror på cirkulationsplatsens utformning och 

väjningsplikt för samtliga anslutningar. Figur 22 visar flödet och medelhastigheten i scenario 

2.  
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Figur 22. Den vänstra bilden visar trafikflödet på Enköpingsvägen under eftermiddagens maxtimme 

2040 med en cirkulationsplats. Den högra bilden visar medelhastigheten i nätverket.  

6.2.3 Scenario 3: trevägskorsning med tillåten vänstersväng 

I detta scenario byggs korsningen om till en trevägskorsning där vänstersväng tillåts in- och 

ut från planområdet. Detta bidrar till kortare ruttval, likt i scenario 2, då trafiken inte 

behöver använda närliggande cirkulationsplatser, se Figur 23. Med anledning av den 

höga genomfartstrafiken blir det svårt för vänstersvängande fordon att ta sig ut från 

planområdet och en köbildning byggs upp vilket visas i Figur 24. Flödet och 

medelhastigheten på Enköpingsvägen för detta scenario visas i Figur 25. 
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Figur 23. Visar ändringar i resväg för två olika rutter med tillåten vänstersväng in och ut mot området 

jämfört med dagens trevägskorsning. O = startpunkt (origin), D = målpunkt (destination). 

 

Figur 24. Visar en ögonblicksbild ur simuleringen samt utformningen för trevägskorsningen med 
vänstersvängfält i scenario 3. 



 

 

PM 

Trafikutredning Stockholm Quality Outlet, Säby 3:78, Järfälla kommun 

 Sida 36 (51) 

 

 

Figur 25. Den vänstra bilden visar trafikflödet på Enköpingsvägen under eftermiddagens maxtimme 

2040 med en trevägskorsning där vänstersväng tillåts. Det låga flödet ut från planområdet jämfört 

med övriga scenarier beror på att fordonen köar upp utanför simuleringen. Den högra bilden visar 

medelhastigheten i nätverket.  

Om denna utformning ska utredas vidare är det lämpligt att enbart tillåta vänstersväng in 

mot planområdet men inte ut, detta för att undvika köbildning inne på planområdet. En 

liknande utformning där vänstersväng tillåts in men inte ut finns i närmaste korsning strax 

söder om planområdet. Tester har även gjorts med ett separat körfält för 

vänstersvängande fordon ut från planområdet men detta ger ingen större effekt. 

Svårigheten att svänga vänster ut från planområdet gör troligen att bilisterna byter rutt och 

svänger höger istället. 

6.2.4 Sammanfattning trafiksimulering 

De tre undersökta scenarierna sammanfattas nedan: 

Scenario 1 (trevägskorsning med förbjuden vänstersväng):  

• Bidrar till högre trafikmängd på Enköpingsvägen och flera fordonskilometer då 

besökare måste använda närliggande cirkulationsplatser för att ta sig till/från 

området beroende på start- eller målpunkt. 

• Utformningen bedöms kunna försörja området år 2040. 

• Belastar sannolikt närliggande cirkulationsplatser mer än de andra undersökta 

scenarierna. 

Scenario 2 (cirkulationsplats): 

• Bidrar till lägre trafikmängd på Enköpingsvägen, jämfört med utformning där 

vänstersväng är förbjudet. 

• Visar inte på några kapacitetsproblem i simuleringen. 

• Hastigheten närmast in mot cirkulationen sänks i båda riktningar vilket är en fördel 

ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

• Förenklar för besökare att ta sig ut från parkeringen. 



 

 

PM 

Trafikutredning Stockholm Quality Outlet, Säby 3:78, Järfälla kommun 

 Sida 37 (51) 

 

Scenario 3 (trevägskorsning med tillåten vänstersväng): 

• Bidrar till lägre trafikmängd på Enköpingsvägen liknande utformningen med 

cirkulationsplats. 

• Simuleringen visar att det är svårt för trafiken som ska ut från planområdet att göra 

vänstersväng på grund av den höga andel genomfartstrafik på Enköpingsvägen. 

Köbildning bildas därför ut från parkeringen i simuleringen. 

o Detta gör att bilisterna byter rutt och svänger höger ut från parkeringen 

istället och använder närliggande cirkulationsplats för att vända. 

• Vänstersvängfältet på Enköpingsvägen in mot planområdet (i riktning mot 

Viksjöleden) visar inte på problem med köbildning i simuleringen.  

• Detta alternativ kan vara lämpligt om enbart vänstersväng in mot planområdet 

tillåts och enbart högersväng ut från området tillåts. 

6.2.5 Kapacitetsberäkningar 

För att få ett mått på hur belastad korsningen blir under eftermiddagens maxtimme och få 

en tydligare uppfattning om hur Enköpingsvägen påverkas av exploateringen har även 

kapacitetsberäkningar genomförts. Kapacitetsberäkningarna har gjorts i programvaran 

Capcal. Med hjälp av Capcal erhålls bland annat belastningsgrad för korsningen. En 

belastningsgrad under 0,6 är önskvärt för trevägskorsningar och under 0,8 för 

cirkulationsplatser. Om belastningsgraden är större än 1 innebär det att korsningen är 

överbelastad och att flera fordon hinner åka in i korsningen än vad som hinner avvecklas8. 

Belastningsgraden för de studerade scenarierna visas i Figur 26. Inget scenario i 

kapacitetsanalysen visar på några kapacitetsproblem i korsningen, dock har simuleringen 

visat att i scenario 3 (trevägskorsning med tillåten vänstersväng) har den 

vänstersvängande trafiken problem att ta sig ut från planområdet. Capcal visar ett 

genomsnitt av belastningsgraden under en timme och tar inte hänsyn till andra 

närliggande korsningar. Detta är en av anledningarna till att kapaciteten i scenario 3 

(trevägskorsning med tillåten vänstersväng) inte klassas som otillräcklig i 

kapacitetsberäkningen men simuleringen har visat att detta inte är en lämplig utformning. 

                                                           
8 Flödet är då större än korsningens kapacitet, enheten för belastningsgrad är flöde/kapacitet. 
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Figur 26. Visar belastningsgraden för de studerade scenarierna.  

Scenario 0 (trevägskorsning med förbud mot vänstersväng och ingen alstring från Säby 3:78) = blått 

Scenario 1 (trevägskorsning med förbud mot vänstersväng) = orange 

Scenario 2 (cirkulationsplats) = grått 

Scenario 3 trevägskorsning med tillåten vänstersväng) = gult. 
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Slutsats: 

Med hjälp av trafikanalysen kan dygnsflödet på Enköpingsvägen 2040 uppskattas till 

mellan cirka 16 800 – 17 300 fordon/vardagsdygn när planområdet byggts ut9. I 

trafikanalysen uppstår inga flaskhalsar i korsningen kring planområdet eller på 

Enköpingsvägen mellan Flyginfarten och Herrestavägen. Utbyggnaden bör därför inte 

påverka Enköpingsvägen negativt framkomlighetsmässigt. Däremot kan flaskhalsar 

förekomma på andra ställen i nätverket, som inte modellerats här, vilket gör att trafikens 

framkomlighet påverkas. Exempelvis nämner WSP i sin rapport att kapacitetsbrister kunde 

iakttas vid trafikplats Barkarby (WSP, 2019). Baserat på simuleringsresultaten 

rekommenderas utformningen med cirkulationsplats då området blir tillgängligare för alla 

svängrörelser jämfört med dagens trevägskorsning.  

• Tunnelbanans tillkomst uppskattas ge besökare ett resmönster där tunnelbana och 

busstrafik används för att ta sig till och från planområdet. 

o Besökare som promenerar till och från tunnelbanan eller Barkarbystaden 

når troligen planområdet via Kalvshällavägen eller Majorsvägen. 

• Gång- och cykelbron förbättrar tillgängligheten till och från planområdet för 

besökare på västra sidan om E18. 

• Trafikanalysen som genomförts för Enköpingsvägen (Flyginfarten – Herrestavägen) 

visar inte på några kapacitetsproblem till följd av alstringen till och från 

planområdet. 

o Däremot kan flaskhalsar uppstå på andra platser i vägnätet som ej 

modellerats. 

• Att ansluta planområdet till Enköpingsvägen med en cirkulationsplats istället för 

nuvarande trevägskorsning förbättrar tillgängligheten för fordonstrafiken. 

• Dygnsflödet på Enköpingsvägen 2040 efter utbyggnaden av planområdet 

uppskattas till cirka 17 000 fordon/vardagsdygn.  

 

  

                                                           
9 En generell tumregel är att flödet under maxtimmen är 10% av dygnsflödet. 
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7 Parkering 

7.1 Parkering enligt kommunens p-norm 

Kommunens parkeringsnorm säkerställer att ett visst grundutbud av parkering finns vid 

exploatering och ombyggnad. Stockholm Quality Outlet omfattar i dagsläget en butiksyta 

på cirka 21 000m2 BTA och kommer efter utbyggnaden av Säby 3:78 att omfatta en 

butiksyta på totalt 25 000 m2 BTA. I dagsläget finns det totalt 424 parkeringsplatser för 

besökare fördelat på två parkeringar med anslutningar till Flyginfarten och Herrestavägen. 

Enligt Järfälla kommuns parkeringsnorm kräver en yta på 25 000 m2 BTA för handel:  

• 450 parkeringsplatser för bilar.  

• 625 parkeringsplatser för cyklar. 

Dessa platser tar hänsyn både till anställda och besökare och är en total för respektive 

trafikslag. Ytan för markparkering är inte med i beräkningarna eftersom att parkeringen i sig 

inte är det som alstrar trafik. 

7.1.1 Bilparkering 

Fastigheten i dagsläget har tillgång till 424 platser för besökare och totalt cirka 460 

parkeringsplatser medräknat platser reserverade för anställda. Enligt parkeringsnormen ska 

450 platser finnas inom planområdet. Vid anslutningen mot Enköpingsvägen där den nya 

entrén planeras finns det för närvarande parkeringsplatser anlagda för anställda. Genom 

att förtäta antalet parkeringsplatser här och bygga om vissa befintliga är det möjligt att 

utöka antalet parkeringsplatser till 57 stycken inom planområdet, se Figur 27 för översikt. En 

skiss för var dessa parkeringsplatser kan anläggas visades i avsnitt 4.2. Om 57 

parkeringsplatser anläggs ger detta att 474 parkeringsplatser finns tillgängliga för besökare. 

Detta medför dock att vissa parkeringar för anställda kan behöva utgå. En uppskattning är 

att cirka 20 platser till kan anläggas på grusytan precis söder om planområdet (vit 

markering i figuren) vilket regleras separat utanför denna detaljplaneprocess. 

 

Figur 27. Visar planområdet med befintliga och nya parkeringsplatser. 

Källa bakgrundskarta: Järfällakartan, Järfälla kommun 
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I dagsläget finns det åtta parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade inom 

planområdet. Samtliga åtta platser finns på den norra parkeringen med infart vid 

Flyginfarten och Herrestavägen. Enligt Järfälla kommuns parkeringsnorm är 

rekommendationen att cirka 3 – 5% av parkeringsutbudet vid nyproduktion består av plats 

för rörelsehindrade, dock alltid minst en plats. Med utbyggnaden av 57 markparkeringar 

bör därför 1 – 3 platser reserveras vid infarten från Enköpingsvägen. 

7.1.2 Cykelparkeringar 

Enligt parkeringsnormen krävs 625 cykelparkeringar. Beräkningar av trafikalstringen i avsnitt 

5.1.2 visar på att cirka 1 100 – 1 500 personer per dygn, beroende på bilanvändningen, 

kommer att välja kollektivtrafik, gång eller cykel för att ta sig till planområdet. 

Tunnelbanans tillkomst samt tidigare resvaneundersökningar, talar för att en större andel 

resenärer troligen väljer tunnelbana och buss alternativt gång för att ta sig till 

planområdet. Om hälften antas välja kollektivtrafik ger det att 650 - 750 personer per dygn 

går eller cyklar till planområdet. I det scenario att bilanvändandet minskar så pass att 

antalet bilparkeringar blir överdimensionerat kan dessa istället omvandlas till 

cykelparkeringar. Då en cykelparkering inte tar så mycket yta utökas tillgängligheten för 

cyklister ytterligare genom att vissa cykelparkeringar kan anläggas i direkt anslutning mot 

den nya entrén. 

Hur mycket yta ett cykelställ upptar beror på vilken modell som väljs. Ett tvåvåningsställ i 

hydraul10 med plats för 16 cyklar upptar en yta om 3,5 x 2 meter. Detta ger att varje 

cykelställ av denna typ upptar en yta om 7 m2. En cykelparkering används troligen inte 

under hela tiden som butikerna är öppna, beroende på hur länge besökarna stannar, och 

kan således nyttjas flera gånger under dagen.   

7.2 Mobilitetslösningar 

För att minimera bilanvändningen och behovet av att använda bil som färdsätt för 

besökare och anställda inom planområdet är det viktigt med bra mobilitetslösningar.  

Järfälla kommun erbjuder byggherrar fria p-tal i vissa delar av kommunen för 

nybyggnation av kontor och andra verksamheter som exempelvis uppfyller följande krav: 

• Cykelparkering med mycket hög standard (väderskyddad, belyst, möjlighet att 

låsa fast cykelns ram). 

• Tillgång till omklädningsrum med dusch och skåp. 

• Erbjuda lånecyklar till anställda och besökare. 

• Eluttag för laddning av elcyklar, alternativt låsbara skåp med ladduttag. 

• Erbjudande om subventionerat årskort i SL-trafiken de första tre åren. 

• I fastigheten ska information om kollektivtrafikavgångar finnas. 

• Upprättande av en mobilitetsplan som beskriver hur verksamma i fastigheten ska 

lösa sin mobilitet. 

Tillkomsten av tunnelbanan ger planområdet en förbättrad tillgänglighet till 

kollektivtrafiken. Avståndet till närmaste tunnelbaneuppgång är cirka en kilometer 

fågelvägen vilket talar för att besökande till planområdet som åker tunnelbana troligen 

åker buss eller annat färdmedel den sista sträckan. Den nya busshållplatsen längs med 

Enköpingsvägen bidrar till att minska gångavståndet till den nya entrén och ökar 

tillgängligheten. Erbjudande om subventionerat SL-kort kan öka kollektivtrafikens 

attraktivitet för de anställda. Det är möjligt att det också går att samnyttja 

parkeringsplatser som används av anställda inom kontor och besökare till handeln. 

                                                           
10 https://www.svenskacykelrum.se/produkter/2-vaningsstall-hydraul/  

https://www.svenskacykelrum.se/produkter/2-vaningsstall-hydraul/
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Laddstolpar för laddning av elcyklar ökar möjligheten för anställda som bor längre ifrån 

planområdet att ta cykeln till arbetet. Även lån av cyklar, elcyklar och lådcyklar till 

besökare möjliggör att besökare väljer kollektivtrafiken (eller gång) till planområdet och 

lånar en lådcykel för att frakta hem inköpen.  

På markparkeringarna finns det även en möjlighet (som nämndes ovan) att omvandla 

överflödiga bilparkeringar till cykelparkeringar. Beroende på cykelställets utformning ryms 

ett cykelställ, i två våningar med plats för 16 cyklar, i en parkeringsruta för en bil. Till 

exempel upptar cykelstället en yta om 7 m2 medan en parkeringsplats med måtten 2,5 x 5 

meter upptar en yta om 12,5 m2. och därefter tillkommer yta för angöring. 

 

 

Slutsats: 

• 450 parkeringsplatser för bilar och 625 parkeringsplatser för cyklar ska finnas inom 

området enligt parkeringsnormen.  

• Idag finns cirka 460 platser medräknat platser reserverade för anställda. För att 

säkerställa att efterfrågan möts föreslås att parkeringsplatser uppförs på grusytan 

söder om planområdet, utöver de cirka 60 platser som föreslås tillkomma vid den 

nya entrén. 

• Bilparkeringar som inte nyttjas kan i ett senare skede omvandlas till 

cykelparkeringar. 

• För att minimera bilanvändandet bör mobilitetslösningar prioriteras. 
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8 Utformning 

8.1 För- och nackdelar med olika utformningar 

Olika korsningsutformningar har diskuterats under olika skeden. En sammanställning av för- 

och nackdelar med de korsningsutformningar som simulerats i avsnitt 6.2 har därför gjorts 

och visas i Tabell 5. För- och nackdelarna speglar inte bara ett trafikperspektiv utan tar 

även avstamp ur både ett bredare samhällsplaneringsperspektiv och ett kommersiellt 

perspektiv, eftersom området är en befintlig handelsplats som tydligare ska länkas 

samman med Barkarbystaden genom stadsutveckling. 

Tabell 5. Listar för- och nackdelar med olika utformningar av korsningen vid planområdet. 

Utformning Fördelar Nackdelar 

Dagens: 

trevägskorsning 

med förbud 

vänstersväng 

• Förbud mot vänstersväng 

skapar ett bättre trafikflöde för 

bilister som ska ut från 

parkeringen.  

• Trafiksäkrare än en 

trevägskorsning med 

vänstersvängfält 

• Skapar högre trafikmängder 

på Enköpingsvägen då 

besökare måste använda 

närliggande 

cirkulationsplatser för att ta 

sig till/från parkeringen.  

• Parkeringen blir mer 

otillgänglig för besökare 

• Mindre kommersiellt 

gångbar – det ska vara lätt 

att hitta rätt för kunden. 

• Entrén till området blir 

otydlig. 

Trevägskorsning 

med 

vänstersvängfält 

• Området blir mer tillgängligt 

för besökare  

• Kräver troligen mindre 

markåtkomst än en 

cirkulationsplats 

• Enklare att utforma för 

busstrafik 

• Större risk för personskador 

vid påkörning vid 

vänstersväng.  

• Det kan vara svårt att 

periodvis korsa vägen vid 

vänstersväng, med ökad risk 

för köbildning. 

Cirkulationsplats  • Ger en tydligare markerad 

entré för samtliga besökare in i 

området. 

• Lägre hastigheter och tydlig 

entré ökar sannolikt 

möjligheten 

för spontanbesök in till 

handelsplatsen. 

• Trafiksäkrare än 

trevägskorsning eftersom 

bilarna i cirkulationen håller en 

relativt låg hastighet 

• Gör planområdet mer 

tillgängligt för besökare 

• Skänker området en tydligare 

känsla av tätortskaraktär med 

fler kopplingar och bidrar till 

att hålla hastigheterna lägre. 

• Enköpingsvägen får tydligare 

uttryck av gata istället för 

genomfartsled. 

• En cirkulation medger  

anslutning till ev. 

framtidaplanläggning sett i ett 

långt perspektiv på västra 

sidan av Enköpingsvägen. 

• En cirkulationsplats fungerar 

trafiktekniskt bäst då trafiken 

är ungefär lika stor på 

samtliga anslutningar.  

• Flera utformningskrav att ta 

hänsyn till gällande 

busstrafiken. 

• Kan kräva mer markåtkomst 

än trevägskorsning. 

• Påverkar samtlig trafik på 

Enköpingsvägen då 

samtliga trafikanter måste 

passera den. (Detta 

behöver dock inte vara 

negativt beroende på hur 

Enköpingsvägen ska 

uppfattas och användas) 

• Om ytter- och innerradie på 

rondellen inte ska ta upp för 

stor yta kan troligen inte ett 

fordon av typen LSPEC 

(trailer) svänga in eller ut 

mot planområdet. 
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Trafiksimuleringen visar att befintlig trevägskorsning och cirkulationsplats som beskrivs i 

detta kapitel fungerar framkomlighetsmässigt. En trevägskorsning som tillåter vänstersväng 

ut från planområdet skapar köbildning med anledning av den höga genomfartstrafiken. 

Dagens utformning kan uppfattas som otillgänglig av besökare och den generar dessutom 

fler fordonskilometer då besökare och anställda behöver använda närliggande 

cirkulationsplatser för att nå området. En cirkulationsplats upplevs ge flera fördelar än en 

trevägskorsning och är därför att föredra. 

8.2 Cirkulationsplats 

I samband med detaljplanen för Säby 3:78 utreds omvandling av dagens trevägskorsning 

till en cirkulationsplats. En skiss har tagits fram för utformning av cirkulationsplats med 

följande dimensioner: 

• Innerradie 9 meter 

• Ytterradie 15 meter 

• Överkörningsbar yta 2 meter 

• Hastighetsbegränsning 40 km/h  

• Gång- och cykelbanans bredd är 4,5 meter. 

Med anledning av dessa dimensioner går det inte att svänga in eller ut mot planområdet 

med ett fordon av typen LSPEC (trailer). LSPEC kan köra rakt fram i korsningen vid behov 

(exempelvis om Enköpingsvägen används som omledningsväg) men måste använda den 

överkörningsbara ytan. Privata bussar rekommenderas att använda parkeringen vid 

Flyginfarten och Herrestavägen. Järfälla kommun och Trafikförvaltningens riktlinjer är att 

ytterdiametern ska vara 15 meter.  

I skissen som visas i Figur 28 är Enköpingsvägens anslutning mot cirkulationen ritad med 

avböjning i båda riktningar för att uppmärksamma fordonstrafiken på korsningen samt att 

hålla medelhastigheten i korsningen lägre. Detta förbättrar även möjligheten för besökare 

att ta sig ut från parkeringen. Även här behöver gång- och cykelbanan som passerar över 

anslutningen i dagsläget dras om något för att få plats med cirkulationens anslutning mot 

planområdet. 
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Figur 28. Visar en skiss över en cirkulationsplats för anslutning mot planområdet där Enköpingsvägens 

sträckning mot cirkulationen är med avböjning. 

8.2.1 Cirkulationsplats i närheten av busshållplats 

I anslutning till planområdets förbindelse med Enköpingsvägen planeras även en ny 

busshållplats. Trafikförvaltningen har riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till 

busstrafik och cirkulationsplatser. Riktlinjerna specificerar inner- och ytterradie för 

cirkulationsplatsen, dimensionering, nivåskillnad mm. I riktlinjerna framgår även att när en 

korsning byggs om till cirkulationsplats ska hållplatsen placeras före cirkulationen. Detta 

eftersom cirkulationsplatser innebär en körgeometrisk besvärlig körning och kan utgöra en 

olycksrisk för stående resenärer. (Trafikförvaltningen, 2019) 

Slutsats: 

• Det är lämpligt att ansluta planområdet till Enköpingsvägen via en 

cirkulationsplats. 

• Om korsningen ska utformas som en trevägskorsning kan ett separat körfält för 

vänstersvängande fordon anläggas på Enköpingsvägen. Däremot bör enbart 

högersväng ut från planområdet vara tillåtet för att undvika köbildning inne på 

planområdet. 

• Den skiss som presenterats klarar samtliga typfordon förutom LSPEC (trailer). LSPEC 

kan köra rakt fram i cirkulationen vid behov men måste använda den 

överkörningsbara ytan. 
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10 Bilaga – trafikalstring 
I denna bilaga återfinns förutsättningar och antaganden för beräkning av trafikalstring till 

och från planområdet för olika färdsätt. Antagandena är baserade på den information 

som presenterats i kapitel 3.2. 

Biltrafik 

Följande antaganden för tillkommande alstring av biltrafiken presenteras nedan. 

Anställda inom handeln: 

• Antalet bilresor för anställda inom hela Barkarby handelsplats uppskattas till 350 

bilresor/dygn i framtiden. Detta är devis baserat på Spacescape & Koncepts 

utredning men även ett antagande att biltrafiken för dagens anställda (400 

resor/dygn) sjunker något år 2040 efter tunnelbanans tillkomst. 

o Antagande görs att anställda genomför 2 resor per dygn, till och från 

arbetet. 

• Stockholm Quality Outlet upptar cirka 50% av handelsplatsen ytmässigt, därför 

uppskattas att antalet bilresor till och från arbetet är cirka 180 bilresor/dygn. 

o Antalet bilresor från arbetet uppskattas då vara 90 bilresor/dygn fördelat 

på samtliga arbetsskift. 

o Antagande görs att de anställda arbetar i två skift, där ett skift slutar 

klockan 16-17 och ett skift slutar klockan 20-21. Detta ger 45 bilresor för 

anställda under eftermiddagens maxtimme. 

Besökare till handeln: 

• Antagande görs att handeln genererar 320 besökare per 1 000 m2 handel och 

dygn. 

o Detta ger att tillkommande resor som görs för besökare till handeln är 640 

resor per dygn (till och från området). Antar att varje besökare enbart 

besöker området en gång under samma dygn. 

o Detta ger att tillkommande resor för handeln blir 2 560 resor per dygn. 

• Andelen fritidsresor med bil till planområdet antas vara 85% enligt 

resvaneundersökningen från 2015. 

o Antagande görs att varje bil som besöker området i genomsnitt har en 

beläggningsgrad på 1,5 personer. 

o Detta ger att cirka 1 450 bilresor per dygn (av de tillkommande 2 560 

resorna) utförs med bil. 

• Cirka 12% av de totala antalet besökare per dygn besöker Stockholm Quality 

Outlet mellan klockan 16-17 en vardag. 

o Med antagande om 1,5 person per bil ger detta 180 bilresor under 

eftermiddagens maxtimme. 

o Googles besöksdata visar att besökare i genomsnitt stannar i 30 minuter – 

1,5 timme. 
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Alstring bilresor 2040 för utbyggnad av Säby 3:78 

Antal bilresor för arbete inom handeln: 

Antal bilresor för arbete 

inom handeln i dagsläget 

350 bilresor/vardagsdyg

n 

Delvis från Koncepts 

utredning för hela 

handelsplatsen 2030, 

antar samma beteende 

för 2040. 

Säby 3:78 upptar cirka 50% 

av handelsplatsen (21 000 

av 40 000), vilket ger: 

184 bilresor/vardagsdyg

n till och från 

arbetet  

För Säby 3:78 

Bilresor från arbetet blir då 92 bilresor/vardagsdyg

n från arbetet 

För Säby 3:78 

Antar att inte alla anställda 

börjar och slutar samtidigt 

eftersom öppettiderna är 

10-20 i dagsläget. 

Antar ett skift, alltså att 50% 

av personalen slutar vid kl 

16-17 och andra 50% slutar 

ca kl 20-21 

46 bilresor/EM-max för 

alla anställda. 

Antar att alla anställda 

kommer använda 

utfarten till 

Enköpingsvägen 

    

Alstring bil besökare inom handeln 

Genererat antal besökare 

till handel enligt 

Spacescape 

320 besökare/1 000 m² 

handel och dygn 

 

Antal resor generat av 

tillkommande handel per 

dygn 

640 resor/1 000 m² och 

dygn samtliga 

trafikslag 

 

Andel resor med bil för 

fritidsresor till handeln 

85% Från RVU 2015 Antar samma andel 2040 

Tillkommande yta för 

handel 

4 000 m² 
 

Ger att tillkommande 

alstring för handel ger: 

2 560 besökare per dygn 
 

Om 85% av dessa åker bil till 

handelsplatsen ger detta:  

1 450 besökare per dygn 

som åker bil 

Antar 1,5 person per bil 

Enligt besöksdata besöker 

ca 12,4% av besökarna per 

vardag handeln under 

eftermiddagen 

180 bilresor/EM-max 

vardag, 1,5 

personer/bil 

Antar att detta mönster 

inte förändras 2040 utan 

att utbyggnaden ärver 

samma resmönster 

 

46 + 180 = 226 som avrundas till 225 bilresor under eftermiddagens maxtimme. 

184 + 1 450 = 1 634 som avrundas till 1 630 bilresor per vardagsdygn  
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Kollektivtrafik, gång och cykel 

Färdmedelsfördelningen för resor en vardag i Järfälla kommun år 2017 med mål inom länet 

var 59% bil, 25% kollektivt och 17% gång & cykel. (Region Stockholm, 2017). Därför görs 

antagandet att andelen människor som åker kollektivt till planområdet är högre än de som 

cyklar eller går dit. Övriga antaganden för fördelning av den alstrade trafiken till och från 

planområdet för kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare presenteras nedan. 

Anställda inom handeln: 

• I dagsläget finns 70 butiker och underlag om antal anställda inom Säby 3:78 har 

inte framkommit i utredningen. I utredningen av Spacescape & Koncept, 2019, 

specificeras enbart bilresor för anställda. 

o Därav är det svårt att uppskatta hur många som tar sig till jobbet via 

kollektivtrafiken, cykeln eller till fots. 

Besökare till handeln: 

• Utbyggnaden beräknas generera 1 100 – 1 530 besökare som åker kollektivt, cyklar 

eller går till planområdet. Antalet besökare varierar utifrån hur stor andel som väljer 

bil som färdmedelsval. Det högre spannet utgår från ett framtida bilanvändande 

på cirka 60% istället för 85% som angavs i resvaneundersökningen från 2015. 

• Andelen besökare som åker kollektivt antas vara högre än andelen som cyklar 

eller går till planområdet. 

o Om 40% skulle gå eller cykla till planområdet ger detta 440 – 610 besökare 

per dygn. 

o Om 60% skulle åka kollektivt till planområdet ger detta 660 – 920 besökare 

per dygn. 

o Även här utgår det högre spannet på ett framtida bilanvändande på 

60%. 
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Besökare till handel: 

Utbyggnaden ger ca 2 560 extra besökare per dygn, varav 1 450 åker bil om samma 

bilanvändande år 2040 som i dagsläget antas och beläggningsgrad 1,5 personer/bil. 

Besökare som besöker Säby 3:78 som 

fotgängare, cyklister eller kollektivtrafik 

1 109 GC-trafik eller 

kollektivtrafik 

per dygn 

Med en 

bilanvändning på 

85% 

Efter tunnelbanans tillkomst blir troligen 

andelen som tar sig till området via 

kollektivtrafik och eventuellt till fots 

större. Ett bilanvändande på 60% ger 

1 536 som åker kollektivt, går eller cyklar per 

dygn 

Antal besökare som åker kollektivt per 

dygn, antar 60%  

666 med dagens 

bilanvändning 

922 

med 60% bilanv 

Antal besökare som går eller cyklar per 

dygn, antar 40% 

444 med dagens 

bilanvändning 

614 

med 60% bilanv  

Totalt (exklusive resor av anställda 

inom handeln) 

1 109 resor 

per dygn med dagens 

bilanvändning 

1 536 resor 

per dygn med en 

bilanvändning på 

60% 

 

 


