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1 BAKGRUND 

Saab AB har i dagsläget en etablerad verksamhet inom fastigheten 

Veddesta 2:93-2:95 söder om Jakobsbergs centrum, se Figur 1 nedan. I 

samband med att Saab:s verksamhet har utvecklats från verkstads- och 

tillverkningsindustri till mer tjänstemannaverksamhet behöver 

kontorslokalerna förnyas för att anpassas till den verksamhet som bedrivs. 

Detta innebär mer samlade kontorslokaler vilket friställer stora delar av 

fastigheten, som i sin tur möjliggör för stadsutveckling i området. 

Kommunens förslag innehåller bland annat bostäder, kontor, skola och 

förskolor. 

Denna utredning görs i syfte att utreda och analysera effekter av föreslagen 

exploatering av området samt redogöra för åtgärder för minskat bilberoende 

för Saab-anställda i området. 

 

Figur 1. Bällstadalen i Järfälla kommun.  
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1.1 UPPDRAGET 

Denna trafikutredning ska visa på effekter av föreslagen exploatering av 

Bällstadalen (fastigheten Veddesta 2:93-2:95) med avseende på: 

 Trafikalstring och anslutande vägnät 

 hur mycket trafik som det nya området kan förväntas alstra (utan 

åtgärder för minskat bilberoende) 

 hur den alstrade trafiken kommer att fördelas 

 vilka kopplingar (för gång-, cykel- och biltrafik) till omkringliggande 

gatunät samt bostads-, handels-, och verksamhetsområden som 

behövs  

 preliminär trafikprognos baserat på ÖP för Järfälla kommun 2030 

kompletterat med bedömd trafikalstring för Bällstadalen 

 lämpligt läge för bro till Söderhöjden ska även utredas (med 

avseende på höjder och kopplingar till befintligt samt framtida 

gatunät) 

 Analys av Järfällavägen 

 hur det intilliggande vägnätet påverkas till följd av denna 

tillkommande exploatering 

 CapCal-beräkning av korsningspunkterna mellan Bällstadalen 

och Järfällavägen med tillkommande trafikalstring 

 resonemang kring Järfällavägen 

 beskriva konsekvenser av omgestaltning till stadsgata 

 vilken funktion Järfällavägen har nu och ska ha framöver 

 konsekvenser av nya korsningspunkter i samband med 

Bällstadalen 

 Åtgärder för minskat bilberoende 

 åtgärder och avgörande faktorer som exploatören och kommunen 

behöver arbeta med för att minska bilberoendet i området 

 fördjupad strukturanalys som bland annat inkluderar analys av 

målpunkter, befintligt infrastruktursystem och planerade 

satsningar inom infrastruktur som kan tänkas påverka mobiliteten 

inom, till och från området.  

 utformning av åtgärdspaket innehållandes insatser för minskat 

bilberoende inom, till och från området för Saab-anställda  
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1.2 BÄLLSTADALEN 

Bällstadalens lokalisering i kommunen visas i kartan nedan, Figur 2, och mer 

detaljerat i Figur 3.  

 

Figur 2. Översikt Järfälla kommuncentrum med Bällstadalen markerat med cirkel. 

 

Figur 3. Området som planeras bebyggas har markerats med streckad linje.  

Det planeras dels kontor (utöver Saabs egen verksamhet), en grundskola F-
6 för ca 450 elever, 2-3 förskolor (med 110-120 elever/förskola), ett 
parkeringshus och 2 000 lägenheter. 
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1.3 STYRDOKUMENT I JÄRFÄLLA KOMMUN 

1.3.1 Järfälla kommuns översiktsplan 

Målet för Järfälla kommuns översiktsplan (2014), det hållbara Järfälla, 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/.../ 

(Järfälla kommun, 2014a s. 20). 

Ett av de fem delmålen för att uppnå hållbarhetsmålet för översiktsplanen 

avser kommunens infrastruktur. Delmålet innebär att kommunen ska erbjuda 

infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt 

hållbar. Delmålet innebär även förbättrade förutsättningar för att gå, cykla 

och åka kollektivt (Järfälla kommun, 2014a). 

Målbild för Järfälla kommun 2030: 

 Kollektivtrafik av hög kvalitet gör att Järfällaregionen upplevs 

lättillgänglig 

 Trafiknätet utvecklas och användningen av cykel och 

kollektivtrafik ökar 

 Kommundelarna knyts ihop av kapacitetsstark kollektivtrafik 

(Järfälla kommun, 2014a). 

Kommunen har identifierat sex utmaningar för att möta framtiden, varav en 

av dessa kallas ”Smart infrastruktur”. För Smart infrastruktur gäller bland 

annat att: 

 minska resebehovet och utveckla ett system som ger förutsättningar 

för hållbara transporter och 

 i den fysiska miljön ge förutsättningar för att ändra invanda 

resmönster som inte är hållbara (Järfälla kommun, 2014a). 

Den övergripande planeringsprincipen är att Järfälla ska växa med kvalitet. 

Några övriga planeringsprinciper är: 

 Prioritera gång- och cykeltrafik lokalt och kollektivtrafik regionalt vid 

utformningen av trafiksystemet. 

 Minska den negativa påverkan per person på klimatet från de som 

lever och verkar i Järfälla.  

 Förbättra förutsättningarna för att öka antalet arbetsplatser i Järfälla. 

 Öka integreringen mellan verksamheter och bostäder (Järfälla 

kommun, 2014a). 

 Säkra förutsättningarna att bygga cirka 1 000 bostäder per år. 

 Förtäta bebyggelsen i Järfälla med fokus på goda 

kollektivtrafiklägen. 

I översiktsplanen ingår Bällstadalen i ett område som i framtidsbilden för 

Järfälla 2030 är markerat som ”huvudsakligen verksamheter med möjlighet 

till urban struktur”. Urban utveckling av området innebär att kopplingen 

stärks mellan Jakobsberg och Veddesta. 
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1.3.2 Järfälla kommuns parkeringsnorm 

Järfälla kommun har tagit fram en parkeringsnorm med minimital för parkering 

för bil och cykel. Parkeringsnormen möjliggör flexibla parkeringstal med hjälp av 

exempelvis samnyttjande samt implementering av bilpool och andra 

mobilitetstjänster (Järfälla kommun, 2017). Bällstadalen tillhör då zon A, vilket 

är en av de två mer centrala zonerna. Inom denna zon är kollektivtrafiken 

relativt god med avseende på tillgänglighet och turtäthet. Parkeringstalet för 

bostäder är enligt denna norm 0,5 bilparkeringsplatser per lägenhet (2-3 Rok, 

vilket bör motsvara snittet för det utredda området). I parkeringstalet ingår även 

besöksparkering.  

Tabellen nedan visar parkeringstal för minsta antal cykelparkeringsplatser 

per bostad enligt kommunens parkeringsnorm. 

 

Figur 4. Parkeringstal för cykel - bostäder. Källa: Järfälla kommun, 2017. 
 

Tabellen nedan visar parkeringstal för minsta antal cykelparkeringsplatser 

per 1 000 m2 BTA enligt kommunens parkeringsnorm. 

 

Figur 5. Parkeringstal för cykel - verksamheter. Källa: Järfälla kommun, 2017. 
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Parkeringstal för minsta antal bilparkeringsplatser per bostad visas i figuren 

nedan. 

 

Figur 6. Parkeringstal för bil - bostäder. Källa: Järfälla kommun, 2017. 

Parkeringstal för minsta antal bilparkeringsplatser per 1 000 m2 BTA visas i 

figuren nedan. 

 

Figur 7. Parkeringstal för bil - verksamheter. Källa: Järfälla kommun, 2017. 
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

Detta kapitel redogör för förutsättningarna för olika trafiknät; vägnät, 

kollektivtrafiknät, cykelnät och gångnät.  

Inom Järfälla kommun finns tre pendeltågsstationer; Kallhäll, Jakobsberg 

och Barkarby station. Både järnväg och motorväg går genom kommunen i 

nord-sydlig riktning, se Figur 8 nedan. Kommunen angränsar till Upplands 

Väsby och Upplands-Bro kommun i norr, Stockholms kommun i söder, 

Sollentuna kommun i öst och Mälaren i väst. Väg- och 

kollektivtrafikförbindelser är goda i nord-sydlig riktning medan kopplingarna 

till Sollentuna kommun är bristfälliga. Detta beror bland annat på ett utbrett 

naturområde som sträcker sig mellan Jakobsberg och Sollentuna.  

Även det regionala cykelstråket går i nord-sydlig riktning från Stäket i norr till 

Skälby i syd. Det kopplar även ihop Järfälla kommun med Stockholm både 

söderut mot Spånga och österut mot Akalla. Huvudcykelstråket är mer 

utbrett och utgör en förbindelse mellan de olika kommundelarna. 

En majoritet av bebyggda områden i kommunen har ett reellt gångavstånd 

mindre än 500 meter till en busshållplats som trafikeras av linje/linjer med 15 

minuters turtäthet i högtrafik. Dessa områden är markerade med ljusblå färg 

i figuren nedan. Omkring pendeltågsstationerna har de områden med reellt 

gångavstånd om mindre än en kilometer markerats med mörkblå färg. 
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Figur 8. Trafik, befintligt nät. Källa: Järfälla kommun, 2014a. 
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Bällstadalen är lokaliserat mellan den kommunala huvudvägen Järfällavägen 

och järnvägen, se Figur 9 nedan. Längs Järfällavägen sträcker sig det 

regionala cykelstråket som länkar ihop området med Jakobsbergs 

pendeltågsstation i norr. Större delen av Bällstadalen är markerat som ett 

område med reellt gångavstånd om mindre än 500 meter till busshållplats 

med 15 minuters turtäthet i högtrafik. 

 

Figur 9. Utsnitt från Figur 8 – Trafik, befintligt nät. Källa: Järfälla kommun, 2014a. 

2.1 MÅLPUNKTER 

För att bedöma infrastruktur för ett planområde behöver omkringliggande 

och betydelsefulla målpunkter identifieras. Större lokala målpunkter för 

Bällstadalen är Jakobsbergs pendeltågsstation som är en viktig knutpunkt 

och Jakobsbergs centrum, lokaliserade 1,2 respektive 1,4 km från området. I 

förhållandevis nära anslutning till bostadsområdet finns även matbutikerna 

Matvärlden Veddesta och Willys. Andra målpunkter är även IKEA, Veddesta 

centrum och Barkarby handelsområde med detaljhandel och skrymmande 

varor. Det finns även flera grundskolor och två gymnasium i Bällstadalens 

närområde. Förskolor har uteslutits som målpunkter då det planeras för två 

till tre förskolor inom Bällstadalen.  

Avstånd (fågelvägen) till viktiga målpunkter listas nedan. Målpunkterna 

presenteras även i Figur 10. Bällstadalen representeras av adress 

Nettovägen 6. 

 Kollektivtrafik 

o Jakobsbergs station: 1,2 km 

o Barkarby station: 2 km 

 Handel och verksamheter 
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o Jakobsbergs centrum: 1,4 km 

o Veddesta centrum: 1,4 km 

o Matvärlden Veddesta: 0,4 km 

o Willys: 0,4 km 

o IKEA: 1,7 km 

o Barkarby handelsområde: 1,5 km 

 Grundskolor och gymnasium 

o Lundskolan: 1,8 km 

o Viksjöskolan: 1,9 km 

o Fasteboskolan: 1,5 km 

o Olovslundskolan: 1,9 km 

o Vittra i Jakobsberg: 1,8 km 

o Kvarnskolan: 1,1 km 

o Talbohovskolan: 1 km 

o Barkarbyskolan: 1,8 km 

o Nybergsskolan: 0,6 km 

o Järfälla gymnasium: 0,8 km 

o Didaktus Jakobsberg: 1 km 

 

Figur 10. Målpunkter. 
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2.2 VÄGNÄT 

Bällstadalen är lokaliserat mellan Järfällavägen och järnvägen. Det är 

förhållandevis enkelt att med bil ta sig från området till E18 via Järfällavägen 

och Viksjöleden i norr- eller södergående riktning.  

I Figur 11 visas funktionell vägklass, en klassificering baserad på hur viktig 

en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter där 0 är de 

viktigaste vägarna och 9 är de minst viktiga (Vägverket, 2006). De flesta av 

vägarna omkring Bällstadalen har klassificerats som klass 7. Järfällavägen 

och Viksjöleden är viktigare då de erhållit klass 5 (och delvis klass 4). De 

viktigaste vägarna är E18 (klass 0) med tillhörande av- och påfarter (klass 

1).  

 

Figur 11. Funktionell vägklass. 

E18 utgör även kategorin ”Nationellt och internationellt viktiga vägar” enligt 

NVDB. Gällande strategiskt vägnät för tyngre transporter är E18 utpekad 

som en väg för större volymer av tyngre transporter samt primärväg för 

farligt gods. Viksjöleden är rekommenderad sekundärväg för transporter av 

farligt gods. Nettovägen och Järfällavägen omfattas inte av någon 

rekommendation angående transporter av farligt gods (Trafikverket, 2016).  
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Generellt gäller att det i bostadsområden är 30 km/h och i områden med 

verksamheter 50 km/h. På Järfällavägen sydväst om Bällstadalen är 

hastighetsgränsen 60 km/h. Nettovägen öster om området har en 

hastighetsbegränsning om 50 km/h. Söder om Bällstadalen går Viksjöleden 

som ansluter Järfällavägen med E18. Viksjöleden har varierande 

hastighetsbegränsning mellan 50 och 60 km/h. På E18 är hastighetsgränsen 

100 km/h i norrgående riktning och 80 km/h i södergående riktning.  

 

Figur 12. Hastighetsgränser. Källa: Trafikverket, 2016. 
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Årsdygnstrafiken, ÅDT, gällande tung trafik på E18 uppgår till över 1 600 

fordon, se Figur 13. Tillhörande av- och påfarter till E18 har mellan 201 och 

1 600 fordon.  

 

Figur 13. ÅDT tung trafik. Källa: Trafikverket, 2016. 

En klar majoritet av vägarna omkring Bällstadalen är kommunala, se Figur 

14 nedan. Det finns en del enskilda vägar i området, varav en är den väg 

som i dagsläget omsluter Saab:s befintliga parkeringsplats. Den enda 

statliga vägen omkring Bällstadalen är E18. 

 

Figur 14. Väghållare. 
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Figur 15. Kommunala huvudvägar enligt kommunens översiktsplan. 
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2.3 KOLLEKTIVTRAFIKNÄT 

Nedan redogörs för kollektivtrafiknätet i anslutning till Bällstadalen, både den 

befintliga trafikförsörjningen samt planerad tillkommande kollektivtrafik. 

2.3.1 Dagens kollektivtrafik 

Buss 

Busslinjenätet visas på busslinjekarta nedan. I figuren är Bällstadalen markerat 

med en cirkel. 

 

Figur 16. Befintligt busslinjenät bestående av busslinjer som trafikerar Bällstadalen. Röda 
punkter utgör målpunkter presenterade i avsnitt 2.1. 

Busshållplats Järfällavägen är den hållplats som är belägen närmast 

Bällstadalen (cirka 200 meter från centrala delarna av området). Hållplats 

Järfällavägen ligger på Nettovägen nära korsningen med Järfällavägen, se 

Figur 17 nedan.  
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Figur 17. Närliggande busshållplatser. Källa: Baserad på Open street map, 2017. 

De linjer som trafikerar hållplats Järfällavägen är linje 178, 541, 543, 552 och 

553. Linje 178 går dels i riktning mot Jakobsbergs station och dels mot 

Mörby station (via bland annat Akalla, Kista och Danderyds sjukhus). Linje 

541 och 543 går i riktning mot Vällingby och linje 552 och 553 mot Barkarby 

respektive Jakobsbergs station. (SL, 2017b). Samtliga linjer som trafikerar 

Järfällavägen går även via Nettovägen, med undantag för stombusslinje 178 

som endast passerar denna hållplats. 

Dessa linjer utgör viktiga länkar mellan Bällstadalen och de närmsta 

knutpunkterna för kollektivtrafik, Jakobsbergs station och Barkarby station. 

Linje 178 har under vardagar en turtäthet om tio minuter i högtrafik, i övrigt 

är turtätheten cirka 15 minuter större delen av dygnet, i båda riktningar. Linje 

541 mot Vällingby har en turtäthet på 15 minuter större delen av dygnet 

(vardagar) medan linje 543 mot Vällingby endast har ett tjugotal avgångar 

per vardag. Även linje 552 har ett tjugotal avgångar per vardag och riktning, 

samtliga under högtrafik. Linje 553 har cirka 15 avgångar per vardag och 

riktning, samtliga under högtrafik. (SL, 2017b). 

Busslinjerna täcker stora delar av Järfälla kommun och de lokala 

målpunkterna samtidigt som de utgör en förbindelse till närliggande 

kommuner. 

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting har tagit fram 

rekommendationer gällande maximalt avstånd till busshållplatser, se Figur 

18 och Figur 19 nedan. 
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Figur 18. Trafikförvaltningens riktlinjer avseende gångavstånd från hållplatser till bostäder. 
Källa: Trafikförvaltningen, 2015. 

 

Figur 19. Trafikförvaltningens riktlinjer avseende gångavstånd från hållplatser till 
arbetsområden. Källa: Trafikförvaltningen, 2015. 

Det maximala avståndet från Bällstadalen till hållplats Järfällavägen är cirka 

500 meter (fågelvägen), mätt från västra delen av området. Från västra 

Bällstadalen är det dock cirka 350 meter (fågelvägen) till hållplats 

Skördevägen vilket är i linje med Trafikförvaltningens riktlinjer. Skördevägen 

trafikeras endast av linje 552 och 553, utöver nattbuss. 

Pendeltåg 

Pendeltåg avgår från Jakobsbergs station och Barkarby station (cirka 1,2 

respektive 2,2 kilometer fågelvägen från Bällstadalen, se Figur 20). 

Jakobsbergs station har 10 000 påstigande per vardag och är en av de 

största tågstationerna i Stockholmsregionen (Järfälla kommun, 2014a).  

 

Figur 20. Närliggande pendeltågsstationer. 
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Tågen från de båda pendeltågsstationerna avgår mot Nynäshamn via 

Stockholm City, Älvsjö och Västerhaninge i ena riktningen och mot Bålsta via 

Kungsängen i den andra.  

Tågen mot Stockholm City och Nynäshamn går på vardagar mellan sex till 

åtta gånger per timme under högtrafik och med kvartstrafik från klockan 09 

till 21, därefter halvtimmestrafik fram till klockan 01. På vardagar avgår det 

första tåget söderut klockan 05.11 och det sista tåget klockan 00.41. På 

helger avgår fyra tåg per timme mellan klockan 9 och 18, under lågtrafik 

avgår två tåg per timme (SL, 2017a). 

På vardagar går pendeltågen mot Kungsängen, Kallhäll och Bålsta fem till 

åtta gånger per timme underhögtrafik samt fyra gånger per timme mellan 

klockan 10 till 16 och mellan klockan 19 och 22. På vardagar avgår det 

första tåget norrut klockan 05.18 och det sista avgår klockan 00.48. På 

helger avgår fyra tåg per timme mellan klockan 10 och 19, under lågtrafik 

avgår två tåg per timme (SL, 2017a). 

Tunnelbana  

I dagsläget är Akalla den närmaste tunnelbanestationen, belägen cirka 4,5 

kilometer fågelvägen från Bällstadalen. Som tidigare nämnts går linje 178 

från hållplats Järfällavägen till Mörby centrum via bland annat Akalla 

tunnelbanestation. Resan till Akalla tar cirka tolv minuter. (SL, 2017c).  

2.3.2 Tillkommande kollektivtrafik 

Tunnelbana 

År 2014 ingick Stockholm läns landsting och Stockholms stad ett avtal med 

ett antal kranskommuner om att bygga ut tunnelbanenätet. Avtalet innebär 

en utbyggnad av tunnelbanenätet dels söderut, norrut och nordväst. 

Byggstarten för den nya tunnelbanelinjen i nordvästlig riktning till 

Barkarbystaden planeras ske 2018. Det är den blå linjen som bygger vidare 

från Akalla och förlängs med två stationer, Barkarbystaden och Barkarby 

station, där den binds samman med pendeltåget (se figurerna nedan). De 

första tågen beräknas trafikera spåren 2024 (SLL, 2017). Tunnelbanan utgör 

en viktig koppling bland annat till Kista Galleria/Kista Science city som är en 

viktig målpunkt för många Järfällabor.  

Entrén till den nya tunnelbanestationen Barkarbystaden kommer att vara 

placerad cirka 2,5 kilometer, fågelvägen, från Bällstadalen. Barkarby station 

kommer vara placerad cirka 1,6 kilometer, fågelvägen, från Bällstadalen. 
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Figur 21. Tunnelbanans förlängning till Barkarby och Veddesta. Källa: Stockholms läns 
landsting, 2018. 

 

Figur 22. Tunnelbaneuppgångar vid Veddesta och Barkarby. Källa: Järfälla kommun.  
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2.4 CYKELVÄGNÄT 

Inom Järfälla kommun finns ungefär 15 mil cykelvägnät. Kommunens mål för 

cykling är att cyklandets andel av trafiken ska öka från dagens fem procent 

till 20 procent 2030. (Järfälla kommun, 2014b). 

Cykelvägnätet i Järfälla kommun är omfattande men saknar en del 

kommungränsöverskridande länkar till grannkommunerna och även mellan 

vissa kommundelar. Standarden på vägarna är olika hög. Det finns inga 

separata cykelvägar i kommunen, utan cykling sker på kombinerade gång- 

och cykelbanor samt i blandtrafik på bilvägar (Järfälla kommun, 2014a).  

 

Figur 23. Cykelvägar i Järfälla kommun (befintliga, planerade och i blandtrafik). Källa: Järfälla 
kommun, 2015. 

Bällstadalen är beläget i nära anslutning till den regionala cykelväg (orange 

markering i kartan ovan) som går i nord-sydlig riktning dels mot Jakobsbergs 

pendeltågsstation i norr och Barkarby pendeltågsstation i öst. Till dessa 

pendeltågsstationer tar det mellan fem och tio minuter att cykla. (Järfälla 

kommun, 2015). Det regionala cykelstråk samt kommunens huvudcykelstråk 

som finns i anslutning till Bällstadalen visas i Figur 23 ovan. 
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2.5 GÅNGNÄT 

Gångnätet i kommunen är förhållandevis väl utbyggt. Dock finns ett par 

större vägar (exempelvis Mälarvägen och Uddnäsvägen) som saknar 

gångbana (Järfälla kommun, 2014a). 

 

Figur 24. Gångnät till målpunkter. 
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2.6 BARRIÄRER 

De största barriärerna för gång- och cykeltrafiken utgörs av järnvägen, E18 

och Järfällavägen. Fler barriärer i närheten av Bällstadalen är Bällstaån 

längs nordöstra och nordvästra sidan av området samt branten/stigningen 

upp till Söderhöjden. Även höjdpartiet mellan Saab och fastigheten öster om 

Nettovägen utgör en barriär. Området är lokaliserat mellan Järfällavägen och 

järnvägen med bostadsområde i norr och industriområde i sydost, vilket 

påverkar både genhet och möjlighet till promenader och cykling i 

rekreationssyfte. 

 

Figur 25. Barriärer och passager för gång- och cykeltrafik respektive biltrafik. 
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2.7 TRAFIKTÅLIGHET 

Järfälla kommuncentrum har i dagsläget år 2017 vissa 

framkomlighetsproblem i vägnätet. Det är enligt bedömning främst problem 

vid respektive trafikplats (Barkarby och Jakobsberg) och vid 

signalkorsningarna Järfällavägen – Viksjöleden, Veddestavägen – 

Viksjöleden och Järfällavägen – Mälarvägen. Påfarterna till Viksjöledens 

norra del leder även till framkomlighetsproblem på Järfällavägen och 

Ynglingavägen. I och med de barriärer som finns nämnda i föregående 

avsnitt är vägnätet relativt känsligt för ökade trafikmängder. Tidigare har 

bostäder och industriområden varit åtskilda av barriärer som behöver 

bryggas över för att skapa en mer stadsmässig struktur för de befintliga och 

kommande bostadsområdena. Det finns idag ett begränsat antal passager 

förbi dessa barriärer och för biltrafiken innebär det hög belastning på 

Järfällavägen och Viksjöleden norra och södra mellan Järfällavägen och 

E18). Sett till hela årsvardagsmedeldygnet (ÅVMD) är trafikplats Barkarby 

den mest belastade av de två trafikplatserna. Denna trafikplats har även en 

mer ojämn trafikfördelning eftersom de flesta ska söderut eller kommer 

söderifrån. ÅVMD varierar för de olika ramperna mellan 2 800 och 7 500 

enligt Järfälla kommuns mätningar från 2013. Trafikplats Jakobsberg har 

mer jämn fördelning med ÅVMD för ramperna mellan 5 400 och 6 300.  
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3 STURKTURFÖRSLAG 

De skisser som finns framtagna i detta skede är en situationsplan från Saab 

2017-12-04 (Figur 26) och ett strukturförslag framtaget av Järfälla kommun 

(Figur 30). Dessa förslag beskrivs och utvärderas i avsnitt 3.1.1 respektive 

3.1.2. Efter granskningen av dessa förslag har Saab tagit fram en slutgiltig 

situationsplan som Järfälla kommun har godkänt. Denna visas i avsnitt 3.1.3. 

3.1 GRANSKNING AV STRUKTURFÖRSLAG 

3.1.1 Situationsplan Saab 171204  

Situationsplanen har setts över med avseende på områdets gatustruktur och 

vilka krav som behöver uppfyllas gällande tillgänglighet m.m.. Eventuella 

synpunkter visas i Figur 26 med numrering för efterföljande beskrivning. 

 

Figur 26. Numrerade synpunkter och förslag på ändringar av situationsplanen med avseende 
på gatustruktur och krav 

1. Generellt behöver hörnen på kvarteren ses över och eventuellt 

kapas i korsningspunkterna för att uppnå tillräckligt god sikt. 

Dessutom bör 4-vägskorsningar undvikas genom att förskjuta 

kvarteren eller gatustrukturen. De 3-vägskorsningar som då finns 

längs Nettovägen kan i vissa fall endast tillåta höger in och höger ut 
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för att underlätta för gång-, cykel- och busstrafiken, öka 

trafiksäkerheten för samtliga och minska korsningsavståndet. I de 

fall då fyrvägskorsning inte kan undvikas rekommenderas 

utformning enligt Figur 56 (behöver anpassas för området, d.v.s. 

utan separat cykelfält för kvartersgatorna) i bilaga 2 – Utformning 4-

vägskorsningar. 

 

2. Krav på angöring 25 meter från entré verkar inte kunna lösas för 

kvarteren längs med Järfällavägen. Det behöver redogöras för hur 

detta är tänkt att fungera. Det kan annars behövas någon mindre 

kvartersgata mellan Järfällavägen och de yttersta kvarteren för att 

uppfylla krav för tillgänglighet, räddningstjänst, avfallshantering m.m. 

Alternativ för att klara tillgänglighetskraven är att ha 

kvartersparkering i garage under markplan. Motsvarande lösning 

kan eventuellt klaras även för avfallshantering givet anpassad 

utformning av garageplanet samt vilken lösning som väljs för avfall, 

men räddningstjänst behöver ändå möjlighet att nå byggnader (beror 

på utrymningsstrategi som i sin tur beror på interiör och exteriör 

utformning av kvarteren). För övriga kvarter kan angöringen lösas 

om det finns gatuparkering/angöringsmöjligheter runt hela kvarteren, 

men så är inte fallet enligt situationsplanen.  

 

3. Vändplatserna inom området behöver säkerställas att de klarar av 

kraven för dimensionerande fordon, t.ex. sopbil. Alternativt 

möjliggöra att köra runt kvarteren på smalt stråk som kan vara 

enkelriktat, se olika förslag i Figur 32 och Figur 33. 

 

4. Placeringen av skolan innebär att en hastighetssänkning på 

Nettovägen kan behövas till 30 km/h, vilket kan leda till minskad 

attraktivitet för eventuell busstrafikering.   

 

5. Vid Nettovägens nya förlängning genom bostadsområdet finns det 

ett flertal korsningspunkter som antingen är placerade för tätt, 

behöver ändrad utformning med avseende på sikt eller för att de är 

otydliga. Se vilka korsningar detta gäller i Figur 26. Korsningen 

mellan befintliga Nettovägen och den nya förlängningen genom 

Bällstadalen är en av dessa korsningar som behöver justeras. 

Beroende på vilken som är överordnad kan vinklingen anpassas för 

att förtydliga detta. Rekommendationen är att ha den befintliga 

sträckningen av Nettovägen som överordnad för att försöka undvika 

genomfartstrafik och istället leda ut trafiken på Järfällavägen. 

 

6. Dessa korsningar/sträckor behöver utformas annorlunda med 

avseende på sikt. Grön markering visar förslag på justering. 

  



 

 

 

 30 (94) 

 

  

 
\\corp.pbwan.net\SE\Projects-STH1\5645\10258310 - Trafikutredning SAAB-området\3_Dokument\ÄTA 1 - sammanfatta dokumentationen\Trafikutredning Bällstadalen_2018-10-01.docx 

3.1.1.1 Järfällavägen 

Järfällavägen är en kommunal huvudväg och fungerar som en huvudled 

genom Järfälla samt är sekundärväg för farligt gods. Vägen kopplar ihop 

kommundelarna Barkarby, Veddesta och Jakobsberg, och är tillsammans 

med Viksjöleden samt Enköpingsvägen en del av det primära vägnätet i 

kommuncentrum. Järfällavägen har huvudsakligen ett körfält i vardera 

riktning med undantag för svängkörfält i samband med korsningar. 

Hastighetsbegränsningen är idag 50-60 km/h, men kommer framöver ändras 

till att bitvis utformas som en stadsgata med 30 km/h nära Jakobsbergs 

centrum. Förbi Bällstadalen kommer hastighetsgränsen 60 km/h dock att 

behållas för att fortsatt kunna fungera som en huvudled. Risken med att 

omvandla även denna del till stadsgata är att Nettovägen (som är tänkt att 

utformas som huvudgata genom Bällstadalen med 40 km/h) kan bli mer 

attraktiv för genomfartstrafik, vilket inte är önskvärt i ett bostadsområde. 

Längs Järfällavägen mellan Viksjöleden och Mälarvägen finns det i 

dagsläget endast en korsning (Nettovägen) med en direkt efterföljande 

trafiksignal för gående. Detta innebär att Järfällavägen längs med 

Bällstadalen idag har korsningsavstånd på 350 meter söder och 700 meter 

norr om Nettovägen, se Figur 27 nedan. 

 

Figur 27. Korsningsavstånd Järfällavägen, nuläge 2017. 
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Längre norrut finns ett nytt bostadsområde under utveckling, Söderdalen, 
som kommer att ha följande gatustruktur och korsningsavstånd längs 
Järfällavägen. Hastigheten på Järfällavägen är 50 km/h längs denna sträcka. 
 

 
Figur 28. Korsningsavstånd på Järfällavägen vid det nya bostadsområdet Söderdalen (norr om 
Bällstadalen) 

Enligt Trafikverket (2015) ska avståndet mellan två förskjutna 3-

vägskorsningar vara minst 50 meter (för typkorsning A, d.v.s. korsning utan 

trafiköar och normalt ett körfält i varje tillfart). I tidigare publikation från 

Trafikverket (2012) nämns dock att för VR 60 km/tim bör korsningsavståndet 

vara minst 200 meter. I och med att Järfällavägen är och kommer förbli en 

huvudled är detta krav mer rimligt än 50 meter.  

Situationsplanen erhållen från Saab föreslår följande kopplingar längs 

Järfällavägen. Med den föreslagna strukturen är det kortaste avståndet 

mellan 3-vägskorsningarna 80 meter. För högre hastigheter är det som 

tidigare nämnts lämpligt med 200 meter och separat vänstersvängkörfält 

längs Järfällavägen. Med alltför täta korsningar blir Järfällavägens funktion 

en annan än huvudled då hastigheten inte kan hållas uppe.   

A. ny koppling mot Nettovägens förlängning genom Bällstadalen (3-

vägskorsning) 

B. alternativ B1-B3 för eventuell koppling till bostadsområdena väster 

om Järfällavägen 

C. den befintliga kopplingen mot Nettovägen (som i situationsplanen 

har ändrats från 3-vägskorsning med väjningsplikt för Nettovägen till 

en cirkulationsplats) 

50 m 
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Figur 29. Föreslagna kopplingar till Järfällavägen samt korsningsavstånd mellan dessa 

Koppling A 

Denna nya koppling mellan Järfällavägen och Nettovägen behöver justeras 

med avseende på sikten, se förslag i Figur 26. I och med de höjdskillnader 

som finns där är det viktigt att se över sikten mer i detalj. Korsningen anses 

inte vara lämplig för koppling till bostadsområdena väster om Järfällavägen 

(koppling B1), dels i och med korsningsavståndet till signalkorsningen vid 

Mälarvägen och dels med avseende på anslutande gatustruktur väster om 

Järfällavägen.  

Val av korsningstyp i denna korsningspunkt behöver anpassas till 

signalkorsningen norr om området. Med avseende på avståndet till denna 

signalkorsning är det olämpligt att ha ytterligare en signalkorsning vid den 

nya kopplingen med Nettovägen. En vanlig 3-vägskorsning med 

väjningsplikt för Nettovägen skulle kunna vara lämplig med tanke på det 

beräknade flödet under maxtimmen. Det rekommenderas i så fall ett 

vänstersvängkörfält norrifrån eftersom signalkorsningen annars kan 

påverkas negativt (belastningsgrad över 0,8 utan vänstersvängkörfält, bör 

vara under 0,8). Ett kortare högersvängkörfält söderifrån kan även vara bra 

för att inte hindra trafiken på Järfällavägen alltför mycket. Alternativt skulle 

det vara lämpligt med en cirkulationsplats för motsvarande flöden, men det 

kan eventuellt bli något försämrad framkomlighet för genomgående trafik på 

Järfällavägen (beroende på flödet till och från Bällstadalen) samt sänkt 
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hastighet. Det är däremot betydligt enklare för vänstersvängande norrifrån 

och generellt mer trafiksäkert alternativ jämfört med vanlig 3-vägskorsning 

(se bilaga 1 – Trafiksäkerhet i cirkulationsplatser). Utformningen behöver då 

vara anpassad för busstrafiken. 

Koppling B 

Koppling till bostadsområdena väster om Järfällavägen rekommenderas 

endast vid B3. Denna koppling skulle då dras längs med en befintlig 

cykelväg som ansluter direkt till Bruttovägen. Detta är mest rimligt för den 

övergripande strukturen och för att det ska vara attraktivt för busstrafikering, 

samt att det annars blir för tätt mellan korsningarna på Järfällavägen. 

Kopplingen kan eventuellt förlängas in i Bällstadalen beroende på vilken 

struktur som önskas inom området. Om kvartersgatan ska kopplas till 

Bruttovägen behöver utformningen justeras på grund av sikten, se förslag i 

Figur 26. Det rekommenderas även att korsningspunkten utformas som en 

cirkulationsplats med kopplingen till Bällstadalen, men om det endast ska gå 

busstrafik från Bruttovägen till Järfällavägen rekommenderas en vanlig 3-

vägskorsning med väjningsplikt för förlängningen av Bruttovägen.  

Koppling C 

Den befintliga korsningen med Nettovägen, som idag har väjningsplikt för 

trafik från Nettovägen och separat gångsignal över Järfällavägen. Med 

beräknad trafik från det nya bostadsområdet blir det överbelastat från 

Nettovägen (över 1 i belastningsgrad, d.v.s. köer som inte avvecklas). 

Föreslagen cirkulationsplats innebär att kapaciteten ökar och klarar av att 

hantera de bedömda trafikflödena samt får ökad trafiksäkerhet generellt (se 

bilaga 1 – Trafiksäkerhet i cirkulationsplatser). Antalet gående påverkar 

cirkulationsplatsen mer än i befintlig utformning och kan eventuellt upplevas 

som mindre trafiksäker för gångtrafikanterna och cyklisterna. Denna 

utformning leder även till att hastigheten sänks och att det delvis kan bli 

minskad framkomlighet för bussar och genomgående trafik på Järfällavägen. 

Utformning måste anpassas till busstrafiken. För gående blir det dock inte så 

stor skillnad, eventuellt en viss försämring, i och med att det i dagsläget 

redan finns en signalreglering vid denna korsningspunkt. Framöver kommer 

trafiken till och från Nettovägen att öka, men inte så pass mycket i 

förhållande till tillfarterna på Järfällavägen att det är jämn flödesfördelning 

mellan tillfarterna i korsningen. Detta innebär att trafiken från Nettovägen 

kan få svårt att ta sig ut på Järfällavägen med föreslagen cirkulationsplats. 

Det bedöms istället vara mer lämpligt med signalreglering av hela 

korsningen, vilket bör utvärderas med mikrosimulering. 
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3.1.2 Strukturförslag Järfälla kommun 

Strukturförslaget från Järfälla kommun har två till tre korsningar mot 

Järfällavägen; en från Nettovägen i områdets norra del, en eventuell 

förlängning av Bruttovägen (via befintlig gång- och cykelväg nordväst om 

Postnords paketterminal), och en befintlig från Nettovägen i områdets södra 

del. Korsningsavståndet är i denna skiss ca 300 meter mellan södra delen 

av Nettovägen och Bruttovägen, ca 200 meter mellan Bruttovägen och norra 

delen av Nettovägen och ca 140 meter mellan norra delen av Nettovägen 

och Mälarvägen (signalkorsning).  

 

Figur 30. Föreslagen struktur från Järfälla kommun med korsningsavstånd på Järfällavägen. 

Med denna lösning uppfylls inte avståndet mellan signalkorsningen vid 

Mälarvägen, norr om Bällstadalen. Detta kan bli problematiskt om köer 

byggs upp bakåt till signalkorsningen från den nya korsningen med 

Nettovägen. Val av korsningstyp i denna korsningspunkt behöver därmed 

anpassas till signalkorsningen. Med avseende på avståndet till 

signalkorsningen är det olämpligt att ha ytterligare en signalkorsning vid den 

nya kopplingen med Nettovägen. En vanlig 3-vägskorsning med 

väjningsplikt för Nettovägen skulle kunna vara lämplig med tanke på det 

beräknade flödet under maxtimmen. Det rekommenderas i så fall ett 

vänstersvängkörfält norrifrån eftersom signalkorsningen annars kan 

påverkas negativt (belastningsgrad över 0,8 utan vänstersvängkörfält, bör 

vara under 0,8). Ett kortare högersvängkörfält söderifrån kan även vara bra 

för att inte hindra trafiken på Järfällavägen alltför mycket. Alternativt skulle 

det vara lämpligt med en cirkulationsplats för motsvarande flöden, men det 

kan eventuellt bli något försämrad framkomlighet för genomgående trafik på 

Järfällavägen (beroende på flödet till och från Bällstadalen) samt sänkt 

hastighet. Det är däremot betydligt enklare för vänstersvängande norrifrån 

och generellt mer trafiksäkert alternativ jämfört med vanlig 3-vägskorsning. 

Utformningen behöver då vara anpassad för busstrafiken. 
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3.1.3 Justerad situationsplan Saab 20180919 

Efter diskussioner mellan Järfälla kommun och Saab samt input från denna 

utredning så har situationsplanen från 3.1.1 reviderats 2018-09-19 enligt 

Figur 31.  

 

Figur 31. Justerad situationsplan från Saab 20180919  

Saab har i detta förslag redovisat en lösning för det kombinerade parkerings- 

och kontorshuset. Det visar på parkering från våning -1 (som är ett 

garageplan) till våning 7 (som är en takvåning). Totalt antal parkeringsplatser 

är då 960 platser för allt förutom skolor och bostäder, d.v.s.; Saab, övriga 

kontor, hotell, verksamheter samt besöksparkering (finns även möjlighet för 

dessa att parkera längs kantsten inom Bällstadalen, ca. 160 platser). Antalet 

parkeringsplatser är färre än vad denna utredning har rekommenderat 

inklusive samnyttjandeeffekter och mobilitetsinsatser, se 7.4 för 

rekommendationen samt kapitel 6 och 7 för utredningen kring dessa frågor.  

Förslaget innebär även kvartersparkering för samtliga kvarter, vilket i denna 

utredning har lyfts som problematiskt med avseende på markförhållandena. 

Dock kan det vara genomförbart med vissa byggnadslösningar, vilket 

eventuellt behöver utredas vidare beroende på resultaten från övriga 

utredningar för Bällstadalen. Kvarteren har även fler antal bostäder än 

tidigare situationsplan från 2017-12-04, avsnitt 3.1.1, vilken hade totalt 2 000 

lägenheter jämfört med 2 760 lägenheter i detta förslag från 2018-09-19. 

Antalet parkeringsplatser för bostäderna planeras vara 1 380 för samtliga 

kvarter. Detta motsvarar tidigare förhållande mellan lägenheter och 
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parkeringsplatser. Parkeringsplatserna har även fördelats jämnt över 

samtliga kvarter och har då ett faktiskt parkeringstal på 0,5 

bilparkeringsplatser/lägenhet. Därmed uppfyller situationsplanen 

kommunens minimikrav för bostadsparkering inklusive besöksparkering 

beskrivet i avsnitt 1.3.2. Om besökare kan nyttja både parkeringshus och 

gatuparkering bör kvartersgaragen kunna bestå av endast boendeparkering, 

vilket är att föredra. 

I och med att antalet lägenheter har ökats sedan denna trafikutredning 

utfördes så har inte konsekvenserna tagits hänsyn till i denna rapport. 

Observera att trafikalstringen för området och därmed också trafikprognosen 

kommer att påverkas. Istället för att Bällstadalen alstrar omkring 8 300 

fordonsrörelser per dygn, som beräknats i avsnitt 4.2.4, blir det istället upp 

mot 11 500 fordonsrörelser per dygn. 

3.2 WSP:S KOMPLETTERANDE FÖRSLAG 

Denna utredning har tagit fram två förslag på struktur för Bällstadalen; ett 

som prioriterar integrering av stadsstruktur (Figur 32), och ett som prioriterar 

framkomligheten på Järfällavägen samt för busstrafiken och trafiksäkerheten 

inom området (se Figur 33). Förslagen visas i avsnitt 3.2.1. 

Inom denna trafikutredning föreslås även en övergripande strukturförändring 

genom en ny bro från Söderhöjden över barriärerna Bällstaån och 

järnvägen, se avsnitt 3.2.1. Den väg som skulle koppla denna bro med 

Nettovägen föreslås utformas enligt avsnitt 3.2.3 för att möjliggöra framtida 

busslinjer i alla riktningar. Slutligen rekommenderas en sektion för 

Nettovägen i avsnitt 3.2.4. 

3.2.1 Strukturförslag 

Två strukturförslag har tagits fram som underlag till utveckling av 

strukturerna i Saabs och Järfälla kommuns förslag i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2 

ovan. Ett förslag prioriterar integrering av stadsstruktur (Figur 32), och ett 

förslag prioriterar framkomligheten på Järfällavägen samt för busstrafiken 

och trafiksäkerheten inom området (se Figur 33).  

Sektionerna för kvartersgatorna föreslås vara 18 meter och då fördelas enligt 

följande mått: gångbana 2,5 m, träd + lod 2,5 m, angöring 2 m, körbana 6,5 

m, angöring 2 m, gångbana 2,5 m. Då får man en konventionell stadsgata 

med god framkomlighet. Denna sektion motsvarar kvartersgatorna i det 

första förslaget, Figur 32. Man kan även tänka sig andra typer av 

gatuutformning för de korta lokalgatorna med låg trafikmängd, vilket är 

tanken med gångfartsgatorna i det andra förslaget enligt Figur 33.



  

  

 

 

Figur 32. Förslag på gatustruktur som prioriterar integrering av stadsstruktur  
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Figur 33. Förslag på gatustruktur som prioriterar busstrafik, Järfällavägen och trafiksäkerhet 
inom Bällstadalen 
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3.2.2 Bro till Söderhöjden 

I översiktsplanen, Järfälla kommun (2014a), finns det en föreslagen urban 

koppling mellan Söderhöjden söderut över Bällstaån och järnvägen, se Figur 

34. 

 

Figur 34. Urbana kopplingar (markeras med pilar över befintliga barriärer) mellan Söderhöjden 
och Veddesta samt Söderhöjden och Barkarby handelsområde (med möjlighet till urban 
struktur). Källa: Järfälla kommun, 2014a. 

För att kopplingen ska sammanlänka bostadsområden i kommunen föreslås 

att en bro mellan Söderhöjden och Bällstadalen samt Veddesta 

handelsområde utreds. I samband med detaljplanearbetet för Bällstadalen 

behöver brons läge och utrymmesbehov utredas så att möjligheten inte 

byggs bort. Bron skulle bland annat kunna leda till att möjliggöra för en 

alternativ resväg mellan det nya bostadsområdet och Jakobsbergs centrum 

samt bidra till att sprida ut trafiken i området och därmed minska 

belastningen i vissa punkter. Ytterligare alternativ med koppling till Veddesta 

handelsområde har även studerats. Flertalet skisser har tagits fram för att 

illustrera dessa möjliga sträckningar för brokoppling. Avfärdade alternativ 

visas i bilaga 3 – Avfärdade alternativ för bro till Söderhöjden. Alternativen 

som kommunen valt att utreda vidare beskrivs och visas i följande avsnitt. 
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3.2.2.1 Gemensamma förutsättningar för ny bro över järnvägen 

För båda alternativen har följande förutsättningar antagits: 

 Bredden på bron över järnvägen har antagits med en gatusektion på 

13 meter och därefter ytterligare en halvmeter på var sida för 

kantbalkar och räcken för bron. 

 Gatusektionen på bron över järnvägen är gång- och cykelbana 5,5 + 

körbana 7 + skyddsremsa 0,5 = 13 meter. 

 Alla förslag visar en ny fyrvägskorsning med Dackevägen-

Vasavägen-Snapphanevägen-ny väg över järnvägen. 

 Nya korsningen visas med cirkulationsplats med en rondell med radie 

10, R10. R10 innebär att en 12 meter lång bil kan vända runt i 

rondellen med fullt rattutslag, men inte större fordon.  

 Nya kopplingen har antagits få en mer övergripande än lokal karaktär. 

 Nya kopplingen kallas Brovägen i denna rapport. Eventuell anslutning 

till Matvärldens, Willys och Biltemas parkering kallas 

Parkeringsvägen. 

 Lutningarna görs max 5 %, utom då underlagsskisser illustreras. 25 

meter vilplan i 3,5% visas. 

 Släntlutningar visas 1:3. De är översiktligt uppskattade för att 

ungefärligt visa intrånget i miljön. Det behövs vidare studier av 

vägalternativen digitalt, med sektion, plan, profil och tvärsektioner i 

3D. Marken är mycket kuperad. Det är stora höjdskillnader och 

komplicerat att anpassa gata/or och bro på ett funktionellt och vackert 

sätt samtidigt som byggkostnader hålls nere. I sådana studier är det 

möjligt att ersätta slänter med stödmur eller att vägen kan mötas upp 

med bebyggelse. Gatuprojektör, trafikplanerare, geotekniker och 

brokonstruktör bör vara med i dessa studier. 

 Nya gator visas på bro och i naturmark med gatusektion 13 meter. 

 Dackevägen-Vasavägen-Snapphanevägen ligger på ca +29,5, 

järnvägen på ca +13, Saabs parkering på ca 19-20 och Matvärldens 

parkering på ca +31-32. 

Underlag för illustrationerna är följande skisser från Järfälla kommun. 
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Figur 35. Underlag för illustrationer. Källa: Järfälla kommun. 

  

Figur 36. Underlag för illustrationer. Källa: Järfälla kommun. 

Grundkartan och senast erhållna förslag med kvarters- och gatustruktur för 

Bällstadalen, Figur 26 i avsnitt 3.1.1, är använt i skisserna med 

gatualternativ. 
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3.2.2.2 Förslag brokoppling 

Det rekommenderade förslaget för brokoppling mellan Söderhöjden och 

Bällstadalen visas med röda linjer i Figur 35. I första illustrationen, Figur 37, 

är brokopplingen med de röda linjerna i Figur 35 tolkad så noga som möjligt. 

Det innebär stora bankfyllnader och skärningar för både Brovägen och 

Parkeringsvägen samt att Parkeringsvägen ligger i 7 % lutning. Lutningen 7 

% möjliggör för framtida busstrafikering. Denna lutning innebär att det södra 

brofästet måste höjas till +23. 

 

Figur 37. Rekommenderad brokoppling variant 1. 

En ca 205 meter lång bro över järnvägen ligger i 5 % lutning till strax söder 

om spåren. Därefter kommer ett vilplan ner till en ny korsning mellan 

Brovägen och Parkeringsvägen. Brovägen från nya korsningen ner till 

Nettovägen ligger ungefär plant med stora bankfyllnader och skärningar. 

Parkeringsvägen innebär även den en hög bank och skärningar. Det blir 

mycket lite kvar av naturmarken.  

Brovägens anslutning mot Nettovägen går inte att kombinera med den 

gatuanslutning som visas i kvartersstrukturerna i Figur 26 och Figur 30. I 

Figur 37 visas möjlighet att ansluta kvartersstrukturen annorlunda och låta 

Brovägen vara överordnad och kvartersgatan ansluta till Brovägen och inte 

till Nettovägen. 

Klassificeringen av vägnätet enligt detta förslag, samt en illustration av 

brokopplingen, redovisas i Figur 38 nedan. 
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Figur 38. Rekommenderad brokoppling variant 1, klassificering av vägnät inklusive illustration av 
ny brokoppling. 

 
Om korsningen dras närmare Nettovägen minskar påverkan på naturmarken, 

men bron förlängs till 230 meter enligt nedan. I förslaget i Figur 39 visas alla 

nya gator med max 5 % lutning. 

  

Figur 39. Rekommenderad brokoppling variant 2, med justerat läge på korsning. 

Klassificeringen av vägnätet enligt detta förslag, samt en illustration av 

brokopplingen, redovisas i Figur 40 nedan. 
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Figur 40. Rekommenderad brokoppling variant 2, klassificering av vägnät inklusive illustration av 
ny brokoppling. 

3.2.2.3 Konsekvensbedömning 

Ovan nämnt förslag har analyseras utifrån brokopplingens påverkan på 

framkomligheten och tillgängligheten till de viktigaste målpunkterna främst för 

boende och verksamma i Bällstadalen och Söderhöjden. 

Förslaget innebär att Brovägen från Dackevägen kopplas till Nettovägen och 

Veddesta handelsområde. I denna korsningspunkt är Nettovägen 

överordnad vägen till handelsområdet, vilket innebär något mindre gen väg 

till Viksjöleden. Detta är bra för att inte få alltför mycket trafik till trafikplats 

Barkarby och genomfart vid handelsområdet. Utformningen visar på att 

kopplingen mellan bostadsområdena är det primära.  

Förslaget finns i två varianter där skillnaden är hur Brovägen kopplas med 

Nettovägen och handelsområdet. Trafikmässigt innebär det inte några 

avgörande skillnader och därför bedöms varianterna som ett förslag. 

Förslaget avlastar Nettovägen i och med att bilister från Söderhöjden väljer 

att åka direkt via handelsområdet då de ska söderut via trafikplats Barkarby. 

Det bedöms genereras mer biltrafik från Söderhöjden i jämförelse med 

endast en koppling till Bällstadalen eftersom dragningen är mer gen för 

södergående trafik. Den ökade trafikmängden beror även på att det endast 

är en korsningspunkt och en cirkulationsplats mellan Söderhöjden och 

trafikplats Barkarby jämfört med att bara koppla till Nettovägen som har två 

3-vägskorsningar, en signalkorsning och en cirkulationsplats däremellan. 

Förslaget innebär dock att trafik från Brovägen/handelsområdet kommer att 

ha företräde gentemot trafik som kommer västerifrån på Viksjöleden, vilket 

leder till försämrad framkomlighet på Viksjöleden och kan framförallt påverka 

signalkorsningarna negativt. Denna påverkan är svår att åtgärda med 

signalreglering av cirkulationsplatsen, men med samordning skulle det 

eventuellt vara möjligt. Fördjupad utredning krävs för att få reda på om det 

går att genomföra en sådan åtgärd.    
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3.2.3 Busshållplatser 

Om hållplatser läggs i alla frånfarter i korsningen Nettovägen-Brovägen kan 

busslinjer dras i alla kombinationer på gatorna. 

 

Figur 41. Hållplatser i Nettovägen och Brovägen.  
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3.2.4 Nettovägen 

Se Figur 41 för möjlighet att lösa korsningen mellan Nettovägen och 

Brovägen med att dra ny kvartersgata till Brovägen istället för till Nettovägen. 

Här behöver gatunätets hierarki bestämma vilken gata som är överordnad.  

Nettovägen visas med ca 19 meter gaturum i nya gatunätet i Figur 26.19 

meter brett gaturum kan disponeras på följande vis: 

G3+A2+K7+A2+GC5=19 

Gaturummet behöver breddas vid hållplatserna om cykel ska dras bakom 

busskuren. I illustrationen Figur 41 visas i Nettovägens västra hållplats att 

bussar som stannar vid hållplatsen blockerar sin körriktning. I de andra 

hållplatslägena kan annan trafik passera förbi buss som angör vid 

hållplatsen.  

Nettovägen har diskuterats få en sektion på 28 meter tidigare i projektet. 

Med ett 28 meter brett gaturum kan följande gatusektion erhållas. 

Enkelriktade cykelbanor visas i gatusektionen i Figur 42. 

 

Figur 42. Gatusektion 28 meter (Källa: Remissversion Gata Stockholm). 

  



 
 

 

 
10258310 •  Trafikutredning Bällstadalen  | 47   

4 TRAFIKALSTRING 

I samband med exploateringen av Bällstadalen kommer trafikgenereringen 

att förändras, dels med avseende på riktningsfördelning och dels med 

avseende på trafikmängd. Trafikalstringen beräknas baserat på 

kommunstatistik, parkeringstal/bilinnehav och trafikalstringstal för de olika 

byggnadstyperna i området (bostäder, skolor och kontor). Följande avsnitt 

beskriver vilka antaganden som beräkningarna baseras på, vilket 

parkeringstal som är rimligt för området och vilka trafikalstringstal som 

bedöms vara rimliga för respektive byggnadstyp. Därefter följer antaganden 

och slutsatser kring hur mycket trafik som bedöms genereras av dessa 

byggnadstyper. 

4.1 TRAFIKALSTRINGSTAL 

För beräkning av trafikalstring måste ett flertal antaganden göras. I största 

möjliga mån har statistik från SCB (2016) använts som grund för hur det nya 

bostadsområdet antas vara representerat med avseende på andel 

förvärvsarbetande, andel in- och utpendlande och antal barn per hushåll. 

Denna statistik har kompletterats med bilinnehav från SCB (2014) och 

färdmedelsfördelning från SL (2016). 

Några av grundantagandena för beräkningen av trafikalstring är med 

ovanstående indata följande: 

 Området har i snitt parkeringstal 0,5 platser/lägenhet inklusive 

besöksparkering (se avsnitt 1.3.2)  

 Parkeringstalet på 0,5 platser/lgh motsvarar även statistik från SL 

(2016) som visar bilandel 51 % och även bilinnehavet enligt SCB 

(2014) i NYKO-områdena Månadsvägen/Veckovägen samt 

Söderdalen (del av större område) är omkring 50 % (inkl. 

förmånsbilar), vilket visar på rimligt parkeringstal för bostäderna. 

 Bällstadalen har motsvarande fördelningar som övriga kommunen (in- 

och utpendling, förvärvsarbetande, natt- och dagbefolkning) 

 67 % arbetar och bor i kommunen 

 33 % arbetar utanför kommunen och bor i kommunen 

 96 % inom Stockholms län 

 4 % övriga län 

4.1.1 Trafikalstringstal 

Trafikalstringstal används för att beräkna trafikgenerering från olika 

funktioner i samhället, bl.a. bostäder, skolor och kontor. I detta fall gäller det 

ny trafik som genereras från Bällstadalen, vilket kräver flertalet antaganden 

som beskrivs i avsnitten nedan.  
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4.1.1.1 Bostäder 

Baserat på andra liknande områden inom Järfälla kommun, bland annat 

Veckovägen/Månadsvägen, har följande trafikalstringstal tagits fram för 

bostäder: 

 3 fordonsrörelser per lgh (d.v.s. 6 fordonsrörelser per parkeringsplats) 

 Inklusive nytto- och besökstrafik (alltså behöver inte 

parkeringsplatserna nyttjas vid alla 6 fordonsrörelser per 

parkeringsplats, istället kan gatuparkering vara aktuellt) 

4.1.1.2 Skolor 

Skolorna som planeras inom Bällstadalen är dels en grundskola F-6 med ca 

450 elever och 2-3 förskolor med 110-120 elever/förskola. Enligt kommunens 

parkeringsnorm, Järfälla kommun (2017), behöver inte parkeringsplatser 

anläggas om förskolan är integrerad i ett bostadsområde. Förskolornas 

lokalisering är inte heller beslutad ännu och därmed beräknas trafikalstringen 

i ett senare skede. Enligt parkeringsnormen, Järfälla kommun (2017), ska det 

minst finnas 4 platser/1 000 BTA för grundskolor. 

Beräkningen av antalet nya fordonsrörelser för grundskolan har delats upp 

dels för anställda och dels för hämtning/lämning av elever. Antalet anställda 

baseras på statistik om personaltäthet för grundskolor från Skolverket 

(2016). Av de anställda antas, motsvarande som för bostäderna, hälften ta 

sig till och från arbetet med bil.  

 2 fordonsrörelser per dygn och anställd som åker bil (ca. 50 % enl. 

statistik från SL (2016)) 

 En fordonsrörelse på förmiddagen och en på eftermiddagen 

Andelen elever som blir hämtade/lämnade vid grundskolan bedöms vara 

relativt liten (uppskattas till 30 % baserat på statistik från SL (2016)) i och 

med att de flesta från 10 års ålder tar sig själva till skolan, speciellt de som 

bor i närområdet. De som ändå anländer till skolan med bil bör dels ha 

tillgång till korttidsparkering i anslutning till skolan, men även vanlig parkering 

för längre besök (behöver inte vara i direkt anslutning till skolan utan kan 

vara i parkeringshus eller garage).  

 4 fordonsrörelser per dygn och elev som blir hämtad/lämnad med bil  

 2 fordonsrörelser på förmiddagen för lämning 

 2 fordonsrörelser på eftermiddagen för hämtning 

4.1.1.3 Kontor 

Trafikalstringen för kontoren bedöms vara i snitt 3 fordonsrörelser per 

parkeringsplats och dygn. 

 Kontor, 3 fordonsrörelser per parkeringsplats och dygn 

 En fordonsrörelse på förmiddagen 

 En fordonsrörelse på eftermiddagen 
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 Vissa anställda åker även fram och tillbaka vid lunchtid, men inte 

alla och därmed antas att det i snitt är en fordonsrörelse under 

lunchen 

4.2 TRAFIKALSTRING RESULTAT 

I följande avsnitt redovisas resultaten från trafikalstringsberäkningen för 

respektive del i Bällstadalen; bostäder, skolor och kontor.  

4.2.1 Bostäder 

Med trafikalstringstalet 3 fordonsrörelser per lägenhet (inklusive nytto- och 

besökstrafik) och ungefär 2 000 lägenheter, enligt förslag på struktur i avsnitt 

3.1.1, alstras ca 6 000 fordonsrörelser per dygn för Bällstadalens bostäder.  

Dessa fordonsrörelser har antagits motsvara fördelningen av 

vardagsmedeltrafik på Järfällavägen från år 2013 (trafikmätningar från 

kommunen), vilken är följande: 

 7 % på FM (kl.8) både norr och söderut 

 8 % på EM (kl.16) söderut 

 10 % på EM (kl.16) norrut 

Denna fördelning visas även nedan för Nettovägen: 

 4 % på FM (kl.8) söderut 

 13 % på FM (kl.8) norrut 

 15 % på EM (kl.16) söderut  

 7 % på EM (kl.16) norrut  

Baserat på den ovan nämnda statistiken från SCB (2016) har utpendlingen 

från Bällstadalen beräknats till omkring 280 till 360 fordonsrörelser under för- 

respektive eftermiddagens maxtimme. Även fördelningen norrut och söderut 

har baserats på pendlingsstatistiken som visar på andel utpendlande inom 

Stockholms län samt till övriga län: 

 Pendlar ut från kommunen norrut 5 % (via Järfällavägen) 

 Pendlar ut från kommunen söderut 95 % (via E18 trafikplats 

Barkarby) 

 Baseras på statistiken som visar att 96 % pendlar ut från 

kommunen till annan kommun inom Stockholms län  

Motsvarande beräkning för förvärvsarbetande som bor och arbetar inom 

kommunen resulterar i ca. 560 till 720 under för- respektive eftermiddagens 

maxtimme. Fördelningen av denna trafik har tillsammans med kommunen 

bedömts vara lika mycket norrut och söderut.  

4.2.2 Skolor 

Som nämnts tidigare har det i detta skede endast tagits hänsyn till 

trafikalstringen från grundskolan eftersom förskolorna är integrerade i 

bostadsområdet. Enligt parkeringsnormen, Järfälla kommun (2017), ska det 

minst finnas 4 platser/1 000 BTA. Därmed behövs det, med 6 000 BTA enligt 

uppgifter från Järfälla kommun 2017-11-10, minst 46 parkeringsplatser för 
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Bällstadalens grundskola. Trafikalstringen beräknas vara ca. 585 

fordonsrörelser per dygn med ovanstående trafikalstringstal. Platserna bör 

vara reserverade för skolan och anläggs med fördel i anslutning till skolan, 

men inte längs Nettovägen då det är Bällstadalens huvudgata (undviks 

därmed av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl). 

4.2.3 Kontor 

Samtliga kontor har antagits vara i den östra delen av Bällstadalen. Enligt 

Järfälla kommun (2017), Figur 7 i avsnitt 1.3.2, behövs det minst 7 

parkeringsplatser/1 000 BTA för kontorslokaler och 5 parkeringsplatser/1 000 

BTA för hotell. Med ytuppgifter från Järfälla kommun som motsvarar 75 000 

BTA kontor och 12 660 BTA hotell behöver minst 588 parkeringsplatser 

anläggas. Dessa platser beräknas alstra omkring 1 700 

fordonsrörelser/dygn. Fördelningen av denna trafik har bedömts utifrån 

närhetsprincipen och antalet hindrande korsningar till att vara följande för 

trafiken söder om Bällstadalen: 

 70 % väljer Nettovägen  

 30 % väljer Järfällavägen 

Detta är minimalt antal platser som måste anläggas för kontor och hotell, 

men utredningen kring parkering (kapitel 6 och 7) har kommit fram till att det 

är för få platser med avseende på Bällstadalens förutsättningar. Järfälla 

kommun och Saab gör samma bedömning angående kontorsparkeringen för 

Saab. Se mer detaljerad utredning av resplan för Saab i kapitel 6 samt 

förslag på parkeringslösningar för hela Bällstadalen i kapitel 7. 

4.2.4 Total trafikalstring för området 

Sammanfattningsvis är den bedömda trafikalstringen för Bällstadalen 8 285 

fordonsrörelser per dygn, uppdelat på följande byggnadstyper: 

 Bostäder: ca 6 000 

 Skolor: ca 585 

 Kontor: ca 1 700 
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5 TRAFIKPROGNOS 

En preliminär trafikprognos har 2018-05-04 tagits fram som underlag till 

inledande bullerberäkningar. Trafikprognosen från Järfälla kommuns 

översiktsplan för 2030 har använts som grund och sedan kompletterats med 

trafikalstringen som beräknats i kapitel 4. Se förutsättningar beskrivna i 

avsnitt 5.1 nedan.  

Som jämförelse presenteras även en prognos som baseras på att trafiken i 

övrigt inte förändras (baserat på kommunens trafikmätningar från 2013, här 

benämnt ”nuläge 2013”). Trafikflödena i närområdet kring Bällstadalen kan 

därmed förväntas vara mellan de två trafikprognoserna: 

 Trafikalstring Bällstadalen med nuläge 2013, avsnitt 5.2.1 

 Trafikalstring Bällstadalen med trafikprognos ÖP för Järfälla kommun 

2030), avsnitt 5.2.2  

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1.1 Nuläge 2013 

Förutsättningar för nuläget:  

 Trafikflöden från kommunens trafikmätningar 2013 

 Flödena anges i årsdygnstrafik (ÅDT) 

 

Figur 43. Trafikflöden från kommunens trafikmätningar 2013 

5.1.2 Trafikalstring Bällstadalen 

Förutsättningar för trafikalstringen (2018-05-04):  

 2 000 lägenheter med 1 000 parkeringsplatser i garage under kvarter 

 Kontor, gym, hotell och skola har, utan åtgärder för minskat 

bilberoende (kapitel 4) totalt 1 615 parkeringsplatser i ett 

parkeringshus (antal platser baseras på planerad BTA, befintligt p-

behov för Saab och kommunens parkeringstal för skola, övriga kontor 

och verksamheter) 

 Saab: 50 000 BTA 
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 Grundskola: 6 000 BTA 

 Hotell: 12 660 BTA 

 Övriga kontor och verksamheter: 25 000 BTA 

 Flödena anges i dygnstrafik 

 

Figur 44. Preliminärt beräknad trafikalstring för Bällstadalen 

5.1.3 Trafikprognos ÖP Järfälla kommun 2030 

Förutsättningar för trafikprognosen:  

 Trafikflöden hämtade från Swecos rapport Järfälla ÖP trafikanalyser, 

version 1.0.0, 2013-09-04 

 Flödena anges i vardagsdygn avrundade till jämna 500 

 Scenario 2 2030 – alla förändringar i ÖP medtagna 

 

Figur 45. Trafikprognos 2030 ÖP Järfälla kommun 
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5.2 TRAFIKPROGNOS RESULTAT 

Den första trafikprognosen baseras på att ingen generell trafikökning sker 

från trafikmätningarna 2013 förutom den preliminärt beräknade tillkommande 

trafik som genereras från Bällstadalen. Detta scenario är inte troligt, eftersom 

flertalet områden i Järfälla kommun planeras att utvecklas med bostäder 

och/eller kontor, men kan ändå visa på ett tidigt skede då övriga områden 

inte är fullt utbyggda.  

Den andra trafikprognosen baseras på den prognostiserade trafikökningen 

för full utbyggnad av ÖP för Järfälla kommun 2030. Utöver detta tillkommer 

även den preliminärt beräknade trafikalstringen för Bällstadalen. Scenariot 

visar på hur trafikflödena skulle kunna bli omkring år 2030 givet att samtliga 

förändringar i ÖP genomförts och att förutsättningarna för dess trafikprognos 

överensstämmer med utfallet.  

5.2.1 Trafikalstring Bällstadalen med nuläge 2013 

Trafikprognos för Bällstadalen om trafiknivåerna skulle vara enligt nuläget 

2013:

 

Figur 46. Preliminärt beräknad trafikalstring med trafikflöden från kommunens trafikmätningar 
2013 
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5.2.2 Trafikalstring Bällstadalen med trafikprognos ÖP Järfälla 
kommun 2030 

Trafikprognos för Bällstadalen om trafiknivåerna skulle vara enligt 

trafikprognos ÖP för Järfälla kommun 2030 (den befintliga delen av 

Nettovägen saknar dock trafikflöde i ÖP-prognosen och därmed är flödet 

troligen närmare 8 300 (som i trafikprognos 1 ovan) eller mer istället för 4 

900 som visas nedan med röd markering): 

 

Figur 47. Preliminärt beräknad trafikalstring med trafikprognos 2030 ÖP Järfälla kommun 
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6 RESPLAN SAAB 

Trafikutredningen omfattar även åtgärder för minskat bilberoende. Detta 

kapitel presenterar åtgärder och avgörande faktorer som exploatören och 

kommunen behöver arbeta med för att minska bilberoendet för Saab-

anställda i området. Detta benämns även som en resplan. 

6.1 VAD ÄR EN RESPLAN? 

En resplan är ett helt paket av olika åtgärder som anpassas efter det 

specifika företagets förutsättningar och ambitioner. Åtgärderna kan vara 

informationsinsatser, styrningsåtgärder samt åtgärder som förbättrar 

förutsättningarna för hållbart resande. Resplaner för företag syftar på att dels 

skapa förutsättningar för ökat hållbart resande, dels skapa 

beteendeförändringar hos de anställda till att resa mer hållbart både i 

tjänsten och när de pendlar.  

Det finns flera fördelar med att arbeta med mobility management på företag. 

Dels är det förhållandevis enkelt att nå ut till och kommunicera med 

målgruppen, men även att följa upp och utvärdera åtgärder. Dels finns det 

från företagens (och ett samhälleligt) perspektiv ekonomiska incitament då 

regelbunden gång och cykling kan ge positiva effekter både gällande fysisk 

och psykisk hälsa, exempelvis minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Faskunger, 2008). En annan fördel är att anställda som i högre utsträckning 

går, cyklar och åker kollektivt till arbetsplatsen samt i tjänst tenderar att vara 

nöjdare, friskare samt ha lägre sjukfrånvaro, vilket kan innebära ekonomiska 

vinster/besparingar för företaget (Roby, 2010). 

Forskning visar på att införande av resplaner på företag kan ge mycket goda 

effekter. En sammanställning av arbete med resplaner på 21 företag i 

Storbritannien visar att effekterna varierar kraftigt men att den genomsnittliga 

minskningen av arbetsrelaterade bilresor var 18 % samtidigt som andelen 

kollektivtrafik-, gång- och cykelresor fördubblades på de berörda företagen. 

Bland de företag som använde parkeringsåtgärder minskade bilresorna i 

genomsnitt med 24 % till skillnad från ett genomsnitt på 10 % där 

parkeringsrelaterade åtgärder inte genomfördes (Anable et al, 2004). 

Erfarenheter har visat att arbetet med resplaner måste ha stark förankring i 

företagets ledningsgrupp och implementeringen av resplanen kräver ett stort 

engagemang från företagets sida. Det är också grundläggande för ett 

framgångsrikt genomförande att på ett strukturerat sätt kartlägga företagets 

förutsättningar. Kartläggningen sker bland annat i form av en målgrupps- och 

strukturanalys. Därefter kan mål och åtgärder väljas. Resplanen bör även 

innefatta en uppföljningsplan för att kunna mäta effekterna av resplanen. En 

del av arbetet sker med fördel i form av workshops med ledningsgrupp och 

medarbetare.  
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6.2 KARTLÄGGNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR 

6.2.1 Målgruppsanalys 

För att ta fram åtgärdsförslag är det grundläggande att göra en gedigen 

målgruppsanalys. I målgruppsanalysen ingår insamling av information om 

hur och när de anställda reser, var de bor etcetera. En sådan analys är 

grunden för att kunna bedöma vilken potential det finns att ändra de 

anställdas resor och vilka åtgärder som är användbara och ger bäst effekt. 

Dessutom kan denna data användas som nollmätning för senare mätningar 

och uppföljningar av åtgärdernas effekt.  

Till denna utredning har det inte funnits möjlighet att göra en 

målgruppsanalys och det saknas således information om hur de anställda 

reser till och från Saab. Därför har vi valt att göra en rad antaganden för att 

åtgärdsförslag ska kunna utformas. Antaganden presenteras i avsnitt 6.2.2. 

Det är möjligt att i senare skede komplettera med en resvaneundersökning 

och därefter uppdatera åtgärdspaketet efter det att mer underlag om de 

anställdas resvanor har samlats in. 

6.2.2 Antaganden och utgångspunkter 

En rad antaganden har gjorts som utgångpunkt för åtgärdsförslagen. Dessa 

baseras på uppgifter från Saab1. 

 Idag finns cykelparkering för anställda innanför Saabs område. Det 

finns ungefär 400 cykelparkeringsplatser. Under sommarhalvåret är 

dessa förhållandevis högt belagda. Uppfattningen är att många 

anställda cyklar till kontoret. 

 Saabkontoret har i dagsläget cirka 1 500-1 600 anställda och cirka 1 

000 parkeringsplatser, varav 70 för besökare. Parkeringen har oftast 

hög beläggning. Parkeringen avsedd för besökare används även av 

anställda. 

 Efter ombyggnationen kommer cirka 2 000 personer arbeta på 

kontoret.  

 I dagsläget är parkeringsplatserna inte avgiftsbelagda (bortsett från 

en sektion som har utrustats med elaggregat och är avgiftsbelagd 

under vinterhalvåret). Efter ombyggnationen kommer 

parkeringsplatserna bli avgiftsbelagda, exakt avgift är inte beslutad. 

 Saabkontoret har ungefär 100 besökare per dag. 

 Det är få som parkerar på Saabs parkering utan att arbeta 

på/besöka Saab. 

 Kortare arbetsresor är sällan förekommande, det är vanligare med 

resor över en eller ett par dagar, ofta med Linköping och andra 

städer som målpunkt. Dessa resor görs i regel med tåg. 

 Det finns en bilpool (Nextrent).  

 Saab har tre egna fordon för expatriater. 

 I dagsläget genomförs många möten i form av 

telefonmöten/konferenser. 

 Arbetspendlingen i sig kan inte minskas eftersom de anställda av 

säkerhetsskäl behöver arbeta från kontoret. 

                                                      
1 Information från Saab, möte daterat 2018-03-21 samt mailväxling daterad 
2018-04-16. 
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6.2.3 Fördjupad strukturanalys 

Resplanen fokuserar på resor till och från Saab. Därför har den tidigare 

strukturanalysen kompletterats med förutsättningar för anställda på Saab och 

Saab som målpunkt.  

6.2.3.1 Startpunkter 

Saab är den näst största arbetsgivaren i Järfälla kommun. Enligt uppgift från 

Saab är många anställda bosatta i västerort, bland annat Viksjö och 

Hässelby. Nedan visas några exempel på restider med olika färdmedel från 

fyra startpunkter: Jakobsberg, Viksjö, Hässelby och Hässelby Gård, se 

Tabell 1. Även de adresser som har använts för beräkningarna visas i 

tabellen nedan. Målpunkten, dvs. Saabkontoret, representeras av adress 

Nettovägen 6. 

En kort analys pekar på att gång är det trafikslag som behöver längst tid och 

är därför knappast ett alternativ för den dagliga pendlingen. På andra plats 

ligger kollektivtrafiken. Fördelen är dock att det oftast går att åka utan byten. 

Cykel och bil får bra tidsvärden och ligger tidsmässigt väldigt nära varandra. 

Tabell 1. Restider för olika trafikslag från fyra olika startpunkter. 

Startpunkt Adress Gång Cykel  Kollektivtrafik Bil 

Jakobsberg Aprilvägen 30 34 min (2,8 km) 10 min (2,8 km) 24 min (ett byte) 6 min (2,8 km) 

Viksjö Såningsvägen 88 34 min (2,8 km) 10 min (2,8 km) 24 min (inget byte) 7-10 min (4,2 km) 

Hässelby Lindaus väg 32 1 h 5 min (5,2 km) 20 min (5,8 km) 36 min (inget byte) 12-20 min (6,6 km)  

Hässelby Gård Enspännargatan 57 1 h 6 min (5,4 km) 20 min (6 km) 27 min (inget byte) 14-22 min (7,6 km) 

6.2.3.2 Restidsanalys 

I brist på en målgruppsanalys har vi valt att ta fram en karta som visar ett 

utvalt tidsmässigt avstånd med gång och cykel till Saab. På så sätt går det 

att identifiera de bostadsområden som inom rimlig tid kan nås till fots och 

med cykel. 

Figur 48 nedan har tagits fram med hjälp av GIS. En analys har gjorts där 

befintligt gång-, cykel- och vägnät använts för att analysera restid till fots, 

med standardcykel och elassisterad cykel, med utgångspunkt från 

Saabkontoret (Nettovägen 6). Eftersom underlaget saknar vissa länkar 

gällande gång- och vägnät bör resultatet betraktas som en indikation 

avseende restider och avstånd. Detta innebär att det i verkligheten går att nå 

en större radie med gång och cykel än vad som visas i kartan. 

Utgångspunkterna för analysen är: 

 Gång – max 20 minuter, 6 km/h 

 Standardcykel – max 30 minuter, 15 km/h 

 Elassisterad cykel – max 30 minuter, 25 km/h 
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Figur 48. Kartan visar avstånd från Saabkontoret förutsatt att en person promenerar i 20 
minuter, cyklar med standardcykel i 30 minuter eller cyklar med elassisterad cykel i 30 minuter. 

Figur 48 visar att det är möjligt att pendla med standardcykel eller 

elassisterad cykel till Saabkontoret från stora delar av Järfälla kommun och 

delar av västerort (förutsatt att restiden är 30 minuter, enkel resa). Gränsen 

för elassisterad cykel i norr går vid Stäket, i öst vid Husby och i söder vid 

Hässelby Gård och Vällingby. 
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6.2.3.3 Anställda 

Information om var 80 % av de anställda är bosatta har tillhandahållits med 

en precisionsnivå om tresiffrigt postnummer. Resultatet visas i Figur 49 

nedan. Om färre än tio anställda är bosatta inom samma 

postnummerområde har dessa uteslutits från redovisningen. 

Resultatet visar att flest anställda är bosatta i Viksjö, Barkarby, Jakobsberg 

och Hässelby. I dessa områden finns tillsammans ungefär 250 anställda. 

Analysen som presenteras i Figur 48 innebär att ett par hundra anställda har 

möjlighet att gå och cykla till Saabkontoret på högst 30 minuter. Många bor 

även i Bålsta, Vällingby, Bromma, Sollentuna och Täby där både avstånd 

och kollektivtrafikförbindelser ger något mindre goda förutsättningar för gång-

, cykel- och kollektivtrafikresande.  

 

Figur 49. Antal anställda och var dessa är bosatta. 
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6.2.4 Parkering 

6.2.4.1 Cykelparkering 

I dagsläget finns cirka 400 parkeringsplatser. Dessa är placerade utomhus 

men inom Saabs avgränsade fastighet.  

Parkeringsnormen för cykel är 17 parkeringsplatser per 1 000 BTA. Efter 

ombyggnationen behöver 850 parkeringsplatser anläggas. Normen är en 

miniminorm vilket innebär att minst 850 parkeringsplatser behöver anläggas, 

men det är möjligt att anlägga fler. 

6.2.4.2 Bilparkering 

I dagsläget finns cirka 1 000 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är 

endast för anställda och besökare till Saab.  

Parkeringsnormen för bil är 7 parkeringsplatser per 1 000 BTA. Efter 

ombyggnationen behöver därför 350 parkeringsplatser anläggas. Detta 

innebär strax under 1 parkeringsplats på 5 medarbetare till skillnad från 

nuläget då det finns drygt 1 parkeringsplats på 2 medarbetare. Normen är en 

miniminorm vilket innebär att minst 350 parkeringsplatser behöver anläggas, 

men det är möjligt att anlägga fler. 
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6.3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

6.3.1 Åtgärder 

Eftersom kortare tjänsteresor under en arbetsdag är sällan förekommande 

samt att telefonmöten i dagsläget används i stor uträckning bedöms åtgärder 

för tjänsteresor vara mindre aktuella. Åtgärderna nedan har därför utformats 

med fokus på pendlingsresor till och från Saabkontoret. 

Kartläggningen som redovisas i avsnitt 6.2 visar att det finns stor potential att 

underlätta för och öka främst andelen cyklister, men även gående och 

kollektivtrafikresenärer. Åtgärderna har delats in i fem olika kategorier 

beroende på målgrupp: Övergripande åtgärder, Gående, Cyklister, 

Kollektivtrafikresenärer och Bilister. 

6.3.1.1 Övergripande åtgärder 

Åtgärderna nedan riktar sig till samtliga anställda. 

6.3.1.1.1 KOMMUNIKATIONSPLAN 

Saab har kunnat rekrytera anställda från ett större geografiskt område bland 

annat eftersom de anställda har möjligheten att ta bilen till arbetet och ha 

avgiftsfri parkering vid arbetsplatsen. Att ha kvar denna möjlighet anses 

därmed vara viktigt för att företaget ska behålla befintlig personal och 

fortsätta ses som en attraktiv arbetsgivare för arbetstagare inom ett stort 

geografiskt område. 

För att ta reda på hur många anställda som har behov av att åka bil till 

arbetet behöver en resvaneundersökning som kartlägger attityder och 

beteenden genomföras.  

Om parkeringen uppfyller ett viktigt behov för många så innebär ett minskat 

antal parkeringsplatser och övergång till andra resesätt en oerhört stor 

omställning för de flestas vardag. Här behöver arbetsgivaren gå varsamt 

fram och jobba förberedande och målinriktat med en ärlig och positiv 

kommunikation.  

Generellt när det gäller förändringsarbete behöver man jobba strategiskt och 

strukturerat med kommunikationen mot de anställda. Detta förutsätter en 

kommunikationsplan som pekar ut vem som ska kommunicera vad, när, mot 

vilken målgrupp och med vilket budskap. En kommunikationsplan har tidsatta 

aktiviteter och uppföljningsmoment.   

En del i kommunikationen är varför åtgärderna görs samt att lyfta fram 

fördelarna med förändrade resvanor. Fördelar med att resa med hållbara 

resesätt såsom gång, cykel, kollektivtrafik och samåkning brukar vara ökad 

hälsa och välmående, mindre sjukfrånvaro, att restid är lika med motionstid, 

lägre reskostnader m.fl.  
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6.3.1.1.2 AMBASSADÖRER 

Som i alla frågor som rör företagskultur så spelar ledarnas förebild och 

beteende en avgörande roll. För att lyfta fram att förändringar är möjliga och 

positiva kan det ha ett högt signalvärde om VD:n eller annan högt uppsatt 

person i företaget föregår med gott exempel. 

6.3.1.1.3 TÄVLING/APPLIKATION FÖR HÅLLBART RESANDE 

En tävling genomförs med hjälp av en applikation, där de anställda samlar in 

poäng baserat på resvanor och beteenden. Poängen kan sedan växlas in 

mot exempelvis hälsorelaterade produkter eller tjänster. 

Det Österrikiska företaget Omicron har implementerat ett system kallat Eco 

miles. Av de cirka 450 anställda har 350 valt att delta och 250 är aktiva 

regelbundet. De anställda anger hur de har genomfört sin pendlingsresa och 

får poäng (EcoPoints) dels för hållbart resande och dels för att inte använda 

en bilparkeringsplats. Poängen omvandlas sedan till kuponger för sport- eller 

hälsorelaterade inköp (EPOMM, 2015). Det är möjligt att registrera resor via 

både webbplats och den framtagna applikationen EcoPoints. Företag kan 

själva bestämma hur många EcoPoints de vill dela ut per kilometer och 

transportmedel (EcoPoints, 2018). 

Det finns även en liknande applikation kallad Commute Greener som 

använts av flera svenska företag, däribland Volvo. Commute Greener har 

utvecklat ett upplägg för städer, företag, organisationer och privatperson att 

ändra sina resvanor och börja resa mer hållbart (Commute Greener, 2018). 

Resultatet kan redovisas enligt exemplet nedan. 

 

Figur 51. Exempel på redovisning av resultat. Källa: Commute Greener, 2018. 

6.3.1.1.4 KLIMATVÄXLING 

Klimatväxling innebär att intäkter från parkeringsavgifter används för att 

finansiera mobilitetsåtgärderna (exempelvis, testcyklistprojekt, cykelservice 

och subventionerat kollektivtrafikkort). 

  

 

Figur 50. Applikationen EcoPoints. 
Källa: EcoPoints, 2018. 
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6.3.1.2 Gående 

Förutsättningarna för gående är förhållandevis goda, många anställda bor 

inom ett gångavstånd om högst 20 minuter till Saabkontoret. Följande 

åtgärder riktar sig till gående. 

6.3.1.2.1 OMKLÄDNINGSRUM MED DUSCHMÖJLIGHETER 

Omklädningsrum med duschmöjligheter är en förutsättning för att kunna gå 

och/eller jogga till och från Saab.  

6.3.1.2.2 GYMPASKOR/TRÄNINGSSKOR 

Gympaskor/träningsskor ingår i friskvårdsbidraget för att uppmuntra och 

underlätta gång och löpning till och från Saab. 

6.3.1.3 Cyklister 

En stor andel anställda är bosatta i områden från vilka det tar högst 30 

minuter att cykla till Saabkontoret med standardcykel eller elassisterad cykel. 

Potentialen för att öka andelen cyklister är därför stor. Nedanstående 

åtgärder riktar sig till cyklister. 

6.3.1.3.1 OMKLÄDNINGSRUM MED DUSCHMÖJLIGHETER 

Omklädningsrum med duschmöjligheter är en förutsättning för att kunna 

arbetspendla med cykel.  

6.3.1.3.2 TESTCYKLISTPROJEKT 

Testcykelprojekt går ut på att pendlare får prova att cykla. Målsättningen är 

att en del av testcyklisterna fortsätter cykla även efter testperioden och 

motiverar även andra att börja cykelpendla. För Saab är det viktigt att 

uppmuntra cyklister att cykla året runt. För många resenärer är det en sak att 

cykla sommartid men en annan att cykla på vintern då det krävs annan 

utrustning. Flera kommuner i landet har genomfört vintercyklistprojekt med 

goda resultat. Projekten syftar till att få fler resenärer att testa att cykla även 

på vintern och är också ett bra sätt att få information om rådande 

förutsättningar på cykelvägen längs sträckan då cyklister kan uppmanas att 

skriva dagbok en gång i veckan och anmäla skador eller brister i 

vägunderhållet. 

Testcyklistprojekt kan genomföras på olika ambitionsnivåer baserat på 

tillgänglig budget. Gemensamt är att ett antal deltagare förbinder sig att 

under en begränsad period cykla exempelvis tre dagar och/eller ett visst 

antal kilometer per vecka. Deltagarna erbjuds exempelvis cykel, dubbdäck, 

hjälm eller annan cykelutrustning. I en del projekt kan även 

hälsoundersökning ingå. Efter testcyklistprojektet kan deltagarna få möjlighet 

att köpa ut sin cykel till ett förmånligt pris. Detta innebär att en del av 

kostnaden kan återfås i slutet av projektet. De cyklar som inte köps ut av 

deltagarna kan, beroende på skick, återanvändas till flera testcyklistprojekt. 

Testcyklistprojekt kan genomföras både på sommar- och vinterhalvår. 
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Effekten av testcyklistprojekt förväntas vara långvarig. I ett tidigare genomfört 

projekt uppgav 67 % av deltagarna att de avsåg genomföra minst 50 % av 

sina arbetsresor med cykel efter att projektet avslutats. 

I ett projekt med 445 anställda hos 24 olika arbetsgivare i Växjö kommun 

lånades en elassisterad cykel ut till varje deltagare under tre till fyra veckor. 

Boende utanför Växjö tätort erbjöds även kostnadsfria kollektivtrafikresor för 

resor till och från arbetsplatsen. Resultatet var enligt följande: 

 Ensampendlingen i bil minskade från 25 % veckan innan 

testperioden till 3 % under testperioden. 

 Ca 8 % av deltagarna hade köpt en egen elassisterad cykel två 

månader efter testperioden. Samtliga använde den för 

arbetspendling minst en dag/vecka och 42 % 5-7 dagar/vecka.  

o Ytterligare 9 % angav att de skulle köpa en elassisterad 

cykel inom snar framtid.  

 20 % av alla deltagare angav att de ändrat sina resvanor efter 

projektet. (Göteborgsregionens kommunalförbund, 2018). 

6.3.1.3.3 CYKELSERVICE 

Denna åtgärd innebär att de anställda får möjlighet till cykelservice. Ett 

cykelserviceföretag besöker då kontoret under ett par dagar och hjälper de 

anställda att serva sina cyklar. Detta föreslås erbjudas två gånger per år, vår 

och höst/vinter. Under våren behövs cykelservice t.ex. för enkla justeringar, 

smörjning av kedjor och enklare rengöring. För att möjliggöra cykling under 

vintern behövs bl.a. byte till vinterdäck.  

6.3.1.3.4 CYKELPARKERING AV HÖG STANDARD 

Cykelparkeringen bör vara av hög standard. Detta innebär att 

cykelparkeringarna bör vara väderskyddade och erbjuda möjlighet att låsa 

fast cyklarna med ramlås. Vid cykelparkeringen bör det även finnas enklare 

cykelservice, som exempelvis cykelpump. Vidare bör det finnas 

parkeringsplatser utformade för standardcyklar, elassisterade cyklar och 

lådcyklar. Att tillhandahålla gratis laddning ökar attraktiviteten för cyklister 

med elassisterade cyklar. 

6.3.1.3.5 FÖRVARINGSSKÅP 

Förvaringsskåp för cyklister placeras i nära anslutning till cykelparkeringen 

och/eller arbetsplatsen. Förvaringsskåpen bör erbjuda laddningsmöjlighet för 

batterier till elassisterade cyklar. Det finns flera exempel på förvaringsskåp i 

vilka det är möjligt att ladda batterier till elassisterade cyklar eller andra 

elektroniska enheter, se Figur 52.  
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Figur 52. Exempel på förvaringsskåp med laddningsmöjligheter. Källa: TMI, 2018a. 

Figur 53 visar ett exempel på skåp i anslutning till cykelparkeringen. Skåpen 

finns i olika storlekar och med varierande antal eluttag. I ett större skåp finns 

möjlighet att förvara exempelvis en väska och cykelhjälm utöver batteri. 

Skåpen kan placeras både inomhus och utomhus. Skåpen kan låsas med 

kodlås eller nyckel. För en arbetsplats är nyckellås mer lämpligt än kodlås. 

 

Figur 53. Exempel på förvaringsskåp i anslutning till cykelparkeringen. Källa: TMI, 2018b. 
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6.3.1.4 Kollektivtrafikresenärer 

Nedanstående åtgärder riktar sig till kollektivtrafikresenärer. 

Kollektivtrafikförbindelserna till Saab är förhållandevis goda och det finns 

potential för ökat kollektivtrafikresande. Om en resvaneundersökning 

genomförs är det möjligt att kartlägga den faktiska potentialen för omflyttning 

från bil till kollektivtrafik. 

6.3.1.4.1 SUBVENTIONERAT KOLLEKTIVTRAFIKKORT 

Kollektivtrafikkort för de anställda subventioneras i syfte att uppmana till 

arbetspendling med kollektivtrafik. 

Forskning visar att personer lättast byter resvanor när andra vanor i deras liv 

förändras, till exempel i samband med byte av arbetsplats, då de anställda 

måste förändra sina resvanor och tänka nytt kring sina vardagsrutiner. Detta 

beror bland annat på att människor oftast använder det färdmedel som de är 

vana vid utan att överväga andra färdmedel, samt att de har anpassat sina 

aktivitetsmönster till vissa färdmedel. Ett subventionerat kollektivtrafikkort i 

samband med ny arbetsgivare och/eller ny arbetsplats kan därför ge 

incitament till de anställda att ändra sina resvanor. Testresenärsprojekt i 

Umeå visar att ca 25 % av deltagarna fortsatte resa åka kollektivt minst tre 

gånger per vecka 6 månader efter projektet avslutats (Trivector, 2014). 

6.3.1.4.2 INFORMATIONSTAVLOR 

Informationstavlor med realtidsinformation kan sättas upp i syfte att 

informera om kollektivtrafiklinjer, avgångar och hållplatslägen. Tavlorna 

placeras på strategiska platser i kontoret så som vid entréer och större 

samlingspunkter. 

6.3.1.5 Bilister 

Om en resvaneundersökning genomförs är det möjligt att med hjälp av bland 

annat de anställdas attityder gentemot olika trafikslag kartlägga potentialen 

för omflyttning från bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Nedanstående 

åtgärder riktar sig till bilister. 

6.3.1.5.1 SAMÅKNING 

Många anställda bor i Norrort och andra områden som har mindre goda 

kollektivtrafikförbindelser till Saabkontoret. För att minska ensamåkandet i bil 

föreslås att en kampanj där de anställda uppmanas att testa att samåka. Det 

finns många mobila applikationer som erbjuder ett enkelt och smidigt 

upplägg för samåkning. De som samåker får parkera sin bil på 

parkeringsplatser närmast entrén. 

6.3.1.5.2 PARKERINGSAVGIFTER 

En förutsättning är att parkeringen efter ombyggnationen ska vara 

avgiftsbelagd. Detta kan minska efterfrågan på parkering på olika sätt. Det är 

möjligt att anställda i dagsläget väljer att ta bilen till jobbet eftersom det 

kostar att parkera på gatan vid bostaden. Om parkeringen på arbetet också 

blir avgiftsbelagd är det möjligt att fler väljer att ställa bilen hemma. 
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Exempel från Norge visar att införande av parkeringsavgift påverkar 

färdmedelsvalet för anställda. I augusti 2011 införde norska vägverket 

(Statens vegvesen) daglig parkeringsavgift om 25 norska kronor per dag för 

anställda. På våren 2012 hade andelen bilister minskat från 35 till 27 % och 

kollektivtrafikandelen hade ökat från 39 till 44 %. Samtidigt ökade 

parkeringen i andra, avgiftsfria, områden från 2 till 6 %. Projektet visade även 

att medarbetarna blev mer positiva till avgiften över tid. (Transportøkonomisk 

institutt, 2012). Delar av inkomsten från parkeringsavgiften gick till ett lotteri 

där anställda kunde vinna kollektivtrafikkort (EPOMM, 2015).   

6.3.2 Uppföljning och utvärdering 

Det är viktigt att studera och utvärdera erhållna effekter av de åtgärder som 

implementeras. Åtgärderna behöver utvärderas bland annat utifrån standard, 

effekt och uppfattning av de anställda. En utvärderingsplan tas fram för att 

kartlägga hur uppföljning och utvärdering ska göras. En förutsättning för 

arbetet är att det finns en förundersökning, även kallad nollmätning, att 

jämföra med. Nollmätningen görs med fördel med hjälp av bland annat 

resvaneundersökningar och mätningar av beläggning på både bil- och 

cykelparkering. 

6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

En resvaneundersökning behöver genomföras för att kunna ta fram mer 

anpassade åtgärder baserade på de anställdas resvanor, attityder gentemot 

olika färdmedel, var de är bosatta etcetera.  

Det är viktigt med en tydlig och positivt laddad kommunikation kring både 

ombyggnationen och de åtgärder som ska genomföras. Med hjälp av 

åtgärderna (och hur de kommuniceras) kan ombyggnationen uppfattas som 

positiv även om antalet bilparkeringsplatser har minskat.  

Många bor nära kontoret och har möjlighet att gå till Saab på högst 20 

minuter eller cykla på högst 30 minuter vilket ger en stor potential gällande 

gång och cykling. Verksamheterna som planeras är av en sådan karaktär att 

även samnyttjande av parkeringsplatser har stor potential.  

Det är även viktigt att ha en helhetssyn kring hela Bällstadalen och 

anslutande trafiknät. Detta gäller exempelvis parkering och 

parkeringsavgifter. Om parkeringsavgifter ska gälla för Saabanställda (och 

övriga nyttjare) behöver gatuparkeringen i området också vara avgiftsbelagd. 

Annars riskerar gatuparkeringen öka samtidigt som tillgängliga 

parkeringsplatser i parkeringshuset inte kommer användas i samma 

utsträckning.  

Beroende på hur många parkeringsplatser som ska anläggas behöver 

mobility managementåtgärderna anpassas gällande riktning och omfattning. 

Ifall närmare 350 parkeringsplatser planeras behöver mobility 

managementåtgärderna utformas för att i första hand kompensera för 

minskat antal parkeringsplatser och för att underlätta pendlingsresor med 

gång, cykel och kollektivtrafik. Ifall mer än cirka 1 000 parkeringsplatser 

planeras är mobility managementåtgärderna nödvändiga för att i första hand 

minska behovet av bilparkering.  
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Bedömningen är att åtgärderna som presenteras i avsnitt 6.3 kan minska 

bilresorna med cirka 10 %. Effekten är dock svårbedömd eftersom den 

avgörs av ambitionsnivå, rådande förutsättningar (t.ex. hur många 

parkeringsplatser som anläggs) och vilka attityder och beteenden de 

anställda har gentemot olika trafikslag. 
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7 PARKERING 

Detta kapitel sammanfattar behovet av parkering för bostäder, kontor, skola, 

gym och hotell. Avsnitt 7.2 redovisar även beräknad potential för 

samnyttjande av parkeringsplatserna i parkeringshuset och avsnitt 7.3 visar 

hur parkeringsbehovet blir med både samnyttjande och mobilitetsinsatserna 

från resplanen i kapitel 6. Slutligen sammanfattas dessa beräkningar i avsnitt 

7.4 där rekommenderas även vilket spann på antalet parkeringsplatser som 

bör anläggas i parkeringshuset.  

7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

7.1.1 Bostäder 

Bällstadalen planeras ha kvartersparkering i garage under respektive kvarter 

söder om Nettovägen. Vissa av dessa garage behöver vara 

gemensamhetsanläggningar i och med att bostadskvarteren norr om 

Nettovägen inte kan anlägga egna garage beroende på markförhållanden. 

Antalet lägenheter som planeras enligt underlag från 2017-12-04 är totalt 2 

000 lägenheter, vilket med minsta parkeringsantalet enligt kommunen ger 1 

000 parkeringsplatser för boende. Förslag på antal våningsplan samt 

parkeringsplatser per kvartersgarage har tagits fram av Saab 2018-09-19, se 

Figur 31 i avsnitt 3.1.3.  

Kvartersparkeringen innebär att kraven uppfylls för angöring (25 meter till 

huvudentré), men samtidigt kvarstår att uppfylla krav från sophantering, 

räddningstjänst och åtkomst för flyttbilar. Förslag på hur samtliga av dessa 

krav kan lösas (genom förändrad gatustruktur) visas i de skissade förslagen i 

Figur 32 och Figur 33. Dessa förslag skulle även bidra till att lösa avståndet 

från Järfällavägen till byggnaderna, med avseende på att farligt gods kan 

transporteras längs denna väg.  

Utöver boendeparkeringen kommer det enligt Järfälla kommun att finnas 

möjlighet att anlägga 160 gatuparkeringsplatser längs kantsten. Dessa kan 

med fördel nyttjas som endast besöksparkering, lastplatser samt angöring till 

entréer och verksamheter. 

7.1.2 Skolor 

Enligt parkeringsnormen, Järfälla kommun (2017), ska det minst finnas 4 

platser/1 000 BTA. Därmed behövs det, med 6 000 BTA enligt uppgifter från 

Järfälla kommun, minst 46 parkeringsplatser för Bällstadalens grundskola. 

Skolans parkering löses lämpligen i anslutning till skolbyggnaden och 

kombineras inte med övrig parkering om det kan undvikas. Enligt 

beräkningar behövs omkring 6 kortidsparkeringsplatser för hämtning och 

lämning av elever. 
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7.1.3 Kontor 

Saab planerar att anlägga ett kombinerat parkerings- och kontorshus intill 

Bällstaån och deras egna kontorsbyggnader. Antalet 

kontorsparkeringsplatser som behövs beräknas i avsnitt 7.2 och slutlig 

rekommendation presenteras i avsnitt 7.4. 

Parkeringshuset kan områdets besökare samnyttja med kontorsparkeringen 

eftersom att deras tider till stor del är separata (helger och kvällar för 

besökare respektive morgon till kväll för kontor).   

7.2 SAMNYTTJANDE FÖR PARKERINGSHUSET 

Eftersom det planeras olika typer av verksamheter i Bällstadalen är det 

intressant att studera potentialen gällande samnyttjande av 

parkeringsplatser, det vill säga ifall samma parkeringsplats kan användas av 

olika verksamheter under olika tider på dygnet och/eller dagar i veckan. 

Nedan visas samnyttjandepotential för respektive verksamhet. 

Beräkningarna baseras på ytor för bostäder, Saabs kontor, övriga kontor, 

skola, gym och hotell, se Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. BTA för de olika verksamheterna. 

Verksamheter Bostäder Kontor (Saab) Övriga kontor och gym Skola Hotell 

BTA 198 050 50 000 25 000 6 000 12 660 

 

Handel och restauranger i bottenplan har parkeringstal 0, varför inga 

parkeringsplatser tillägnas dessa verksamheter. Specificerade ytor saknas 

för övriga verksamheter, dvs. gym och kontor (utöver Saabs kontor, nedan 

benämnt som ”Kontor (övriga)”. Därför har antaganden gjorts för att 

komplettera beräkningarna. Sammantaget blir antalet parkeringsplatser för 

övriga verksamheter 175. Av dessa väntas 10 % (dvs. 18) gå till gym och 90 

% (dvs. 158) till kontor, se Tabell 3. 

Tabell 3. Antal bilparkeringsplatser för respektive verksamhet baserat på kommunens 
parkeringsnorm. Observera att detta är en miniminivå och att det är möjligt att anlägga fler 
parkeringsplatser. 

Verksamheter Bostäder 
Boendes 
besökare 

Kontor 
(Saab) 

Kontor 
(övriga) Handel  Skola Gym Hotell Restaurang Summa 

Antal p-platser  1 000 200 350 158 0 46 18 63 0 1 834 

 

Samnyttjandefaktorerna nedan baseras på att all parkering löses i samma 

byggnad/på en gemensam yta. Samnyttjandefaktorerna, det vill säga i vilken 

grad parkeringsplatserna väntas nyttjas av olika användargrupper och olika 

tider på dygnet, baseras på Parkeringslexikon. Procentsatserna har dock 

justerats och anpassats efter förutsättningar för Bällstadalen. Resultatet 

presenteras i tabellen nedan. Den dimensionerande tiden, det vill säga 

tidpunkten då flest parkeringsplatser nyttjas, infaller torsdag kl. 10-16. Då är 

antalet nyttjade parkeringsplatser 1 654. Detta har gråmarkerats i Tabell 4 

nedan. Samnyttjande mellan bostäder och övriga verksamheter är inte 

möjligt i och med att boendeparkeringen till största del löses med 

kvartersgarage samt att det inte är lämpligt att utgå ifrån att boende ska 

använda bilen. 
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Tabell 4. Samnyttjandegrad för verksamheter inom Bällstadalen. Dimensionerande antal 
bilparkeringsplatser har gråmarkerats.  

Tidpunkt/ 
Verksamhet Bostäder 

Boendes 
besökare 

Kontor 
(Saab) 

Kontor 
(övriga) Handel  Skola Gym Hotell Restaurang Summa 

Torsdag                     

Kl. 10-16 1 000 60 350 158 0 46 9 32 0 1 654 

Kl. 16-19 1 000 100 140 63 0 5 11 32 0 1 350 

Natt 1 000 100 70 32 0 0 4 63 0 1 268 

Fredag                      

Kl. 10-16 1 000 60 280 126 0 41 9 32 0 1 548 

Kl. 16-19 1 000 200 70 32 0 5 9 32 0 1 346 

Natt 1 000 140 35 16 0 0 2 50 0 1 243 

Lördag                      

Kl. 10-13 1 000 80 35 16 0 2 18 19 0 1 169 

Natt 1 000 100 35 16 0 0 2 50 0 1 203 

 

Samnyttjandegraden under dessa förutsättningar blir 90 %. Detta innebär att 

det finns en potential att samnyttja 10 % av parkeringsplatserna och att det 

därmed går att minska antalet parkeringsplatser med 180 platser, se Tabell 

5. 

Tabell 5. Samnyttjandegrad och reduktion av parkeringsplatser. 

Samnyttjandegrad 90 % 

Reduktion av parkeringsplatser 180 
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7.3 PARKERINGSBEHOV FÖR PARKERINGSHUSET 
EFTER SAMNYTTJANDE OCH 
MOBILITETSINSATSER 

Parkeringstalet för Saab ger ett minimital om 350 bilparkeringsplatser. I 

dagsläget finns 1 000 parkeringsplatser vilka används i hög utsträckning. I 

samband med ombyggnationen kommer antalet anställda öka från cirka 1 

500 till 2 000. För att kontoret ska ha samma utbud av parkeringsplatser efter 

ombyggnationen behöver cirka 1 330 parkeringsplatser anläggas. Hur 

många parkeringsplatser som ska anläggas beslutas av Saab. 

Nedan visas hur många parkeringsplatser som behöver anläggas i 

parkeringshus respektive som kvartersparkering. Min och max motsvarar 

antal parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm respektive antal 

platser baserat på dagens parkeringsutbud för Saab. 

Tabell 6. Parkeringsbehov för verksamheter i parkeringshus. 

Verksamhet 
Min (kommunens 
parkeringsnorm) 

Max (baserat på 
dagens utbud) 

Saab 350 1 330 

Övriga 500 500 

Totalt 850 1 830 

 

Tabell 7. Parkeringsbehov för kvartersparkering. 

 

 

Behovet av parkering har beräknats utifrån två olika utgångspunkter, Min och 

Max. Därefter har reduktion av parkeringsplatser med hjälp av mobility 

managementinsatser (10 %) respektive samnyttjande (10 %) beräknats. 

Detta redovisas i Tabell 8 och Tabell 9. 

Tabell 8. Parkeringsbehov efter samnyttjande och mobilitetsinsatser – miniminivå. 

Verksamhet - Min 
Min (p-platser 
enligt p-tal) 

Reduktion 
MM-insatser 

Reduktion 
samnyttjande 

Total reduktion samnyttjande 
och MM-insatser 

Saab 350 35 32 67 

Övriga 500 0 50 50 

Totalt 850 35 82 117 

 

Tabell 9. Parkeringsbehov efter samnyttjande och mobilitetsinsatser – maxnivå. 

Verksamhet - Max 
Max (dagens 
utbud) 

Reduktion 
MM-insatser 

Reduktion 
samnyttjande 

Total reduktion samnyttjande 
och MM-insatser 

Saab 1 330 133 120 253 

Övriga 500 0 50 50 

Totalt 1 830 133 170 303 

 

Tabell 10. Antal parkeringsplatser efter reduktion – miniminivå. 

Verksamhet - Min 
Min (p-platser 
enligt p-tal) 

Total reduktion samnyttjande 
och MM-insatser 

Saab 350 284 

Övriga 500 450 

Totalt 850 734 

 

 

Kvartersparkering 
Min (kommunens 
parkeringsnorm) 

Boende (exkl. besökare) 1 000 
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Tabell 11. Antal parkeringsplatser efter reduktion – maxnivå. 

Verksamhet - Max Max (dagens utbud) 
Total reduktion samnyttjande 
och MM-insatser 

Saab 1 330 1 077 

Övriga 500 450 

Totalt 1 830 1 527 

 

Baserat på områdets förutsättningar, Saabs befintliga parkeringsbehov samt 

resultatet i Tabell 10 och Tabell 11 bedöms behovet vara minst 730 och 

högst 1 530 platser i parkeringshuset. Detta inräknat MM-insatser och 

samnyttjande. Boendes besökare (200 parkeringsplatser) skulle kunna 

parkera på gata alternativt i kvartersgarage. Vidare bör skolans parkering 

inte lösas i parkeringshuset. Detta skulle innebära att cirka 250 

parkeringsplatser skulle kunna lösas på annan mark. 

Tabellerna ovan visar ett spann från 284 till 1 077 parkeringsplatser för 

Saab. Bedömningen är att det med anledning av kontorets geografiska 

lokalisering, verksamhetens karaktär samt beläggningen på den nuvarande 

parkeringen inte är rimligt att anlägga det lägre antalet parkeringsplatser. 

Rekommendationen är därför att antalet parkeringsplatser bör vara i den 

övre delen av spannet med en flexibilitet om 200 platser. Detta ger ett mindre 

spann om 878-1 077 parkeringsplatser. 

Samnyttjandet och verksamheternas yta påverkar antalet parkeringsplatser, 

därför är det troligt att dessa beräkningar behöver justeras i samband med 

det fortsatta detaljplanearbetet. 

Det finns sannolikt potential att ändra de anställdas resvanor från bil till 

exempelvis cykel i större utsträckning än vad beräkningarna ovan visar. 

Dock krävs mer underlag i form av resvaneundersökningar för att avgöra 

omfattningen av denna potential. 

7.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Beroende på hur många parkeringsplatser som ska anläggas behöver 

mobility managementåtgärderna anpassas gällande riktning och omfattning. 

Ifall närmare 350 parkeringsplatser planeras behöver mobility 

managementåtgärderna utformas för att i första hand kompensera för 

minskat antal parkeringsplatser och för att underlätta pendlingsresor med 

gång, cykel och kollektivtrafik. Ifall mer än cirka 1 000 parkeringsplatser 

planeras är mobility managementåtgärderna nödvändiga för att i första hand 

minska behovet av bilparkering. 

Samnyttjandegraden som har beräknats i avsnitt 7.2 (10 %) innebär att 

antalet parkeringsplatser skulle kunna minskas med omkring 180 platser. 

Detta varierar dock beroende på flertalet parametrar och behöver därmed 

räknas om när ytterligare information angående verksamheterna finns.  

Baserat på resultatet i avsnitt 7.3 rekommenderas att minst 880 och högst 1 

080 parkeringsplatser anläggs för Saab. Detta efter reduktion av antalet 

platser baserat på MM-åtgärder och samnyttjande. Observera att ytterligare 

platser tillkommer för övriga verksamheter, vilket beräknats till 450 platser 

(200 platser exklusive skola och besöksparkering). Då skulle intervallet för 

parkeringshuset vara totalt 1 080-1 280 platser. 
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BILAGA 1 – TRAFIKSÄKERHET I 
CIRKULATIONSPLATSER 

Köra i cirklar från SKL nämner att det framförallt är dödsolyckorna 

och olyckor med allvarliga skador som minskar vid ombyggnation till 

cirkulationsplats. Minskningen uppges vara 70-90 % och 

nedanstående tabell visar även den procentuella ändringen av 

antalet olyckor när en korsning byggs om till cirkulationsplats.  

 
Figur 54. Tabell över hur ombyggnation till cirkulationsplats påverkar antalet olyckor. 
Källa: Köra i cirklar, SKL 
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BILAGA 2 – UTFORMNING 4-
VÄGSKORSNINGAR 

Hur kan trafiksäkerheten i 4-vägskorsningar (i bostadsområden) 

höjas? Åtgärder, utformning.  

UTGÅNGSPUNKTER 

Följande utgångspunkter baseras på SKL:s och Trafikverkets GCM-

handbok (2010). 

Reglering 

 4-vägskorsningar med medelstora eller små trafikflöden regleras 

olika. För en korsning med små flöden används ofta reglering 

genom högerregeln, förutsatt att de vägar som korsas har 

liknande karaktär. 

 Om ambitionen är att hålla hastigheterna nere rekommenderas 

flervägsstopp eller upphöjning av korsningen. 

Utformning 

 Hastigheter styrs mestadels av regleringsform, men denna kan 

kompletteras med någon form av hastighetssäkring. 

Trygghet 

 Hastighetssäkring en bit från korsningspunkten får bilisterna att 

sänka hastigheten i god tid, vilket också uppfattas av oskyddade 

trafikanter. 

 Korsningen ska vara lätt att överblicka och utrustas med god 

belysning (dock inte för stark så att den bländar). 

 Korsningen bör utformas med ett jämnt ytmaterial för att 

underlätta för oskyddade trafikanter att fokusera på övrig trafik 

istället för att se nedåt för att hålla balansen. 
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Figur 55. Utformning av 4-vägskorsning, alternativ A. Källa: (SKL och Trafikverket, 2010). 

I Figur 55 ovan visas en utformning där biltrafiken hastighetssäkras med 

vägkuddar. Korsningen har utformats med gcm-överfarter och separerade 

cm-banor. 
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Figur 56. Utformning av 4-vägskorsning, alternativ B. Källa: (SKL och Trafikverket, 2010). 

Figur 56 ovan visar en utformning där hastighetssäkring sker med hjälp av 

upphöjda övergångsställen (istället för vägkuddar som i tidigare exempel). 

Cykel och mopedtrafik har i denna utformning eget cykelfält. 
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BILAGA 3 – AVFÄRDADE 
ALTERNATIV FÖR BRO TILL 
SÖDERHÖJDEN 

Följande figurer visar avfärdade alternativ från utredningen 

kring koppling till Söderhöjden, avsnitt 3.2.2. 
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