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BESKRIVNING AV UPPDRAGET 

Tinghuset 1 & 2 är ett exploateringsprojekt i centrala Huddinge med ytor för bostäder, förskola,  
kontor och verksamhetslokaler. Totalt planeras för cirka 440 bostäder i detaljplaneområdet med en 
total bostadsyta på närmare 22 700 kvadratmeter. Därtill planeras en förskola på cirka 950 
kvadratmeter och lokaler på drygt 1 250 kvadratmeter.  
 
ALM Bostad & Småa är fastighetsutvecklare för Tinghuset 1 & 2. Målet för exploateringsprojektet är att 
skapa ett hållbart kvarter med attraktiva livsmiljöer. ALM har stora visioner för området som idag 
primärt består av kontorsverksamheter och markparkering. Målsättningen är att utveckla ett hållbart 
och livskraftigt område där det är enkelt att bo och verka utan bil. Gång, cykel och kollektivtrafik ska 
vara självklara val för vardagsresandet och det ska finnas gott om alternativ till den egna bilen i form 
av mobilitetstjänster och delade fordon.  
 
I denna trafikutredning beskrivs förutsättningarna för trafik och mobilitetslösningar för planområdet. I 
trafikutredningen beskrivs den nuvarande trafiksituationen samt de konsekvenser som förväntas följa 
av den tillkommande bebyggelsen med avseende på trafikstruktur, trafikalstring, kapacitetsbelastning 
och parkering. Syftet med utredningen är att fungera som underlag för det fortsatta detaljplanearbetet.  
Arbetet med trafikutredningen har utförts av Sweco på uppdrag av fastighetsutvecklaren ALM.   

ORGANISATION 

Uppdraget har genomförts av Sweco på uppdrag av ALM. Organisationen för uppdraget har varit 
följande: 

▪ Abdallah Azam, uppdragsledare på ALM 

▪ Therese Fyhn, biträdande uppdragsledare på ALM 

▪ Björn Sax Kaijser, uppdragsledare på Sweco 

▪ Edgars Gotlands, utredare på Sweco 

▪ Leila Goletic, utredare på Sweco 

▪ Johan Ericsson, expertstöd och ombud på Sweco 
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1. INLEDNING 
Tinghuset ligger i ett attraktivt och expansivt område. Detaljplaneområdet ligger inom gångavstånd 
från Huddinge Centrum som är en viktig kollektivtrafiknod med byten mellan pendeltåg och buss. I 
närområdet finns även handel, samhällsservice och arbetsplatser vilket innebär att boende i området 
har nära avstånd till viktiga samhällsfunktioner och tjänster.  
 
Tinghuset har även goda kopplingar till lokala och regionala cykelstråk. Detaljplaneområdet ligger i 
nära anslutning till flera regionala cykelstråk såsom Salemstråket och Gömmarenstråket. Det innebär 
att det finns goda möjligheter till cykelpendling till och från området, både till centrala Stockholm och 
till viktiga lokala målpunkter som Flemingsberg och Kungens kurva.  
 
Med pendeltåg från Huddinge station tar det cirka 15 minuter till Stockholms centralstation. 
Pendeltåget avgår ungefär var 15:e minut och gångavståndet till Huddinge station är cirka 400 meter. 
Med cykel är avståndet till centrala Stockholm cirka 15 kilometer. Det innebär att restiden till centrala 
Stockholm är cirka 30-45  minuter beroende på hastighet (den kortare restiden gäller främst elcykel).  

STYRDOKUMENT OCH PLANFÖRUTSÄTTNINGAR   

Arbetet med Tinghuset har sin utgångspunkt i ett flertal kommunala styrdokument. Samtliga åtgärder 
som presenteras i trafikutredningen har stämts av med Huddinge kommun för att säkerställa att de 
överensstämmer med kommunens intentioner och planeringsprinciper. Nedan följer en beskrivning av 
ett antal styrdokument som har haft påverkan på planeringsförutsättningarna för detaljplaneområdet.   

Huddinge kommun – Översiktsplan 2030 

I Huddinge kommuns översiktsplan från 2014 beskrivs hur kommunens ka utvecklas fram till år 2030 
med avseende på bostäder, arbetsplatser, grönområden etc. Det övergripande målet är en hållbar 
utveckling med goda livsmiljöer att bo, besöka och verka i samtidigt som större grönområden värnas 
och klimatutsläppen minskar. I översiktsplanen anges fyra inriktningar för hur kommunen ska 
utvecklas.  
 

• Fler arbetsplatser inom tillväxtbranscher samt levande stadsmiljöer. 

• Ett grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull samhällsutveckling. 

• Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att kommunens olika delar binds samman och 

levandegörs. 

• De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom kommunen prioriteras gång, cykel och 

kollektivtrafik.  

Trafikstrategi för Huddinge kommun 

I Huddinge kommuns trafikstrategi formuleras en vision om ett hållbart transportsystem som är 
tillgängligt, tryggt och säkert och som stödjer en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer. I 
trafikstrategin lyfts tre områden fram som särskilt viktiga att arbeta med för att uppnå visionerna om 
ett hållbart transportsystem. 
 

• Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. 

• Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkt för all planering. 

• Bebyggelse och trafikplanering ska vara samordnad. 

 
För att trafikstrategin ska få så stor effekt som möjligt har den konkretiserats i nio underliggande 
trafikplaner. Flera av trafikplanerna har bäring på detta projekt, däribland cykelplanen, gångplanen, 
parkeringsplanen, trafik- och miljöplanen, trafiksäkerhetsplanen och mobility managementplanen.  
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PLATSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Huddingevägens breddning 

Det finns en vision om att tillgodose bättre framkomlighet för busstrafik på Huddingevägen, vilket 
potentiellt kan innebära att vägen breddas mot exploateringsområdet. Det finns även en vision om att 
förändra anslutningarna till Huddingevägen från det lokala vägnätet i området genom utveckling av 
trafikplatserna Storängen och Fullersta. Det är dock oklart när detta kommer att ske. För att hålla 
frågan öppen för framtida förändringar planeras planområdet utifrån förutsättningen att det befintliga 
övergripande vägnätet gäller tillsvidare.               

Vision för Huddinge Centrum 

I nära anslutning till planområdet ligger Huddinge Centrum med handel, service, bussterminal och 
pendeltågstation. Huddinge kommun arbetar med  ett visionsarbete för centrala Huddinge med sikte  
på 2035 och vidare mot 2050. En viktig del i arbetet är att skapa byggrätter för att möta efterfrågan på 
bostäder. Inom ramen för detta arbete ska dagens trafiksituation ses över för att möjliggöra för nya 
byggrätter samtidigt som resandet utvecklas med fokus på hållbara färdmedel.  

Järnvägens säkerhetsavstånd 

Detaljplaneområdet för Tinghuset ligger i nära anslutning till järnvägsspår, vilket medför ett 
säkerhetskrav på 30 meter mellan fastighet och spårvägsmitt från närmaste spår. Det finns även krav 
på säkerhetsavstånd mellan järnväg och parkering. För parkeringsanläggningar rekommenderas ett 
avstånd om 30 meter medan parkering på mark kan tillåtas inom 15 meter från spårvägsmitt.    

Landskapsvärden 

Intill planområdet finns en damm med stigar och bryggsystem som binder samman den norra och 
södra delen av dammen. Dammen med tillhörande växtridå av vass, pil, björk, tall och lönn har ett stort 
rekreativt värde för området. Det är därför viktigt att bevara och förstärka platsen och den växtlighet 
som skärmar av området från den intilliggande Huddingevägen.   

Planerad exploatering 

Den planerade exploateringen för planområdet omfattar cirka 25 000 kvadratmeter bestående av 
bostäder, förskola, kontor och verksamhetslokaler. Bostäderna som planeras är små och yteffektiva 
lägenheter, i huvudsak 1 rok och 2 rok, men även ett antal 3 rok. Totalt planeras för 440 lägenheter 
varav 360 är mindre än 45 kvadratmeter och 80 är mellan 45 och 70 kvadratmeter.  
 

Vid sidan av bostäder kommer planläggningen pröva möjligheten till kontor- och verksamhetslokaler 

och därigenom behålla befintlig användning. Vidare planeras en förskola med sex avdelningar för 

uppemot 100 förskolebarn. Det innebär att den planerade exploateringen ser ut som följande.  
 

• 22 700 kvadratmeter bostäder 

• 1 250 kvadratmeter kontor- och verksamhetslokaler 

• 950 kvadratmeter förskola 
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2. DAGENS TRAFIKSITUATION 

MÅLPUNKTER – BEFINTLIGA OCH FRAMTIDA   

Inom området vid Tingshuset planeras det för flertalet målpunkter. Den nya bebyggelsen planeras  
inrymma fastigheter för bostäder och kontor. Inom området föreslås även en förskola med sex stycken 
avdelningar för uppemot 100 förskolebarn.   
 
I närområdet finns förutom bostäder även handel, samhällsservice och en kollektivtrafiknod som  
möjliggör för byten mellan buss och pendeltåg.  Det finns även ett flertal närliggande förskolor, skolor 
och två gymnasieskolor I figur 1 nedan visas de målpunkter som finns i närområdet med avseende på 
service och kollektivtrafik. De hållplatser som visas i figuren har en turtäthet på cirka 10–15 minuter i 
rusningstrafik. Ytterligare beskrivning av kollektivtrafiken följer på nästa sida.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1: Målpunkter inom 500 meters avstånd från planområdet (allt inom inre vit ring är inom 500 meter). 
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RESVANOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OLIKA TRAFIKSLAG  

Trots goda förutsättningar för hållbart resande är bilen det dominerande färdmedlet i Huddinge. I figur 
2 nedan visas resultatet från de två senaste resvaneundersökningarna från 2011 och 2016 som visar 
samtliga resor till/från och inom Huddinge kommun. Som framgår av figuren står bilen för mer än 
hälften av resandet i kommunen. Vad gäller kollektivtrafiken har resandet minskat från 18 till 13 
procent mellan 2011 och 2016. Under samma period har andelen gångresor ökat från 19 till 24 
procent.   
 

 

 

Gångtrafik 

Tinghuset ligger på gångavstånd från Huddinge Centrum med handel, service, arbetsplatser och 
kollektivtrafik. Det finns goda kopplingar och gånganslutningar till Huddinge Centrum liksom till andra 
målpunkter i kommunen. Det finns även två planskilda korsningar över järnvägsspåret i anslutning till 
stationsbyggnaden samt i anslutning till Tinghuset. I figur 3 nedan visas gång- och cykelstråk i området 
i förhållande till planområdet och kollektivtrafikhållplatser.  

  

Figur 2: Färdmedelsfördelning i Huddinge kommun enligt RVU 2011 och 2016. 

Figur 3: Gång- och cykelstråk i förhållande till planområdet och kollektivtrafikhållplatser. 
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Cykeltrafik 

Tinghuset har även goda kopplingar till lokala och regionala cykelstråk. Detaljplaneområdet ligger i 
nära anslutning till det regionala cykelstråk Salemstråket som följer Huddingevägen in mot centrala 
Stockholm. Salemstråket passerar detaljplaneområdet utmed den nya gatan som planeras strax söder 
om planområdet. Tinghuset ligger även i anslutning till det regionala cykelstråket Gömmarenstråket 
som följer Huddinge stationsväg strax väster om planområdet och fortsätter norrut mot Kungens 
kurva. 

Kollektivtrafik 

Tingshuset har även goda kommunikationer med kollektivtrafik. Området ligger cirka 400 meter från 
Huddinge station med pendeltåg 40 och 41 mot Uppsala Centrum och Upplands Väsby respektive 
Södertälje Centrum. Pendeltåget avgår ungefär var 15:e minut och resan till Stockholms centralstation 
tar cirka 15 minuter. I området finns även en närliggande busshållplats på Huddinge stationsväg som 
trafikeras av stombuss 172 mot Flemingsberg och centrala Stockholm. Vidare ligger planområdet inom 
influensområdet för Spårväg Syd som planeras mellan Flemingsberg och Älvsjö via Masmo, Kungens 
kurva, Skärholmen och Fruängen. Figur 4 nedan visar placeringen av pendeltågsstation och 
busshållplatser i området. Som framgår av figuren ligger flera busshållplatser liksom 
pendeltågsstationen inom gångavstånd från planområdet. 
 

 
 
 
 

  

Figur 4: Kollektivtrafik (pendeltågstation och busshållplatser) i anslutning till Tinghuset. 
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Biltrafik och parkering 

Strax norr om Tingshuset passerar länsväg 226 – Huddingevägen. Huddingevägen är en av Stockholms 
viktigaste infartsleder söderifrån och har karaktär av stadsmotorväg med fyra filer i vardera riktning. 
Den årliga dygnstrafiken på Huddingevägen i närheten av planområdet är 35 000 fordon/dygn (2017).  
 
Utgångspunkten i denna trafikutredning är att Huddingevägen även fortsättningsvis kommer att ha 
lika höga trafikflöden som idag. Viktigt att poängtera är dock att Huddingevägen på sikt kommer att få 
en karaktär som påminner mer om stadsgata med lägre trafikflöden. För tillfället pågår eller planeras 
även flera stora vägprojekt, t.ex. Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn, som kommer att 
rita om kartan över möjliga vägförbindelser i regionen. Det innebär förmodligen att Huddingevägens 
funktion som infartsled mot Stockholm kommer att minska på sikt. Det bör även nämnas att det pågår 
flera ambitiösa kollektivtrafiksatsningar i närområdet, däribland Spårväg Syd och utvecklingen av 
stombuss 172, som möjliggör en minskning och avlastning av biltrafiken på Huddingevägen.  
 
Strax söder om Tinghuset passerar den lokala bilvägen Huddinge stationsväg som kopplar samman till 
Huddingevägen. I höjd med planområdet har Huddinge stationsväg en årsdygnstrafik på cirka 3 500 
fordon/dygn. Längre upp mot Huddingevägen, i höjd med korsningen Norrängsvägen, är trafikflödet 
cirka 7 500 fordon/dygn (2015).  
 
Vad gäller bilparkering finns idag cirka 230 parkeringsplatser i planområdet. Parkeringen utgörs av 
cirka 90 parkeringsplatser för arbetsparkering till verksamheterna i Tinghuset och cirka 120 platser 
för infartsparkering till pendeltåget. Därtill finns en länga parkeringsgarage som hyrs ut av kommunen 
till boende i närområdet, se figur 5 nedan. 
 

 

Utveckling av trafiken Figur 5: Dagens utformning av arbetsparkering, infartsparkering och parkeringsgarage. 

Arbetsparkering 
för verksamheter  

Infartsparkering 
 

Parkeringsgarage 
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FRAMTIDA UTVECKLING AV TRAFIKEN I OMRÅDET  

När Tinghuset är fullt utbyggt kommer det att ge plats för cirka 440 bostäder samt förskola, kontor och 
verksamhetslokaler. Den totala ytan kommer att uppgå till cirka 25 000 kvadratmeter, vilket är en stor 
ökning jämfört med idag. Den tillkommande bebyggelsen kommer att innebära en ökning av trafiken i 
området.. Målet är dock att kvarteret ska präglas av hållbart resande och att det ska vara enkelt att bo 
och verka utan bil. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara självklara val för vardagsresandet och det 
ska finnas gott om alternativ till den egna bilen i form av mobilitetstjänster och delade fordon. 

Gångtrafik 

Tinghuset ligger inom gångavstånd från Huddinge Centrum med handel, service, arbetsplatser och 
kollektivtrafik. För att ta tillvara på detta och uppmuntra till ett högt kollektivtrafikresande är det 
viktigt att säkerställa att det finns goda gångkopplingar till pendeltågsstationen och centrumområdet.  
En viktig del av exploateringen är därför de gångstråk som planeras inom och till/från planområdet. 
Gångstråken kommer att koppla samman kvarteret till Huddinge Centrum och pendeltågsstationen 
samt till det lokala gångnätet som ger bra anslutning till busshållplatser och rekreationsområden.  

Cykeltrafik 

Tinghuset ligger i nära anslutning till två regionala cykelstråk – Salemstråket och Gömmarenstråket. 
Salemstråket följer den nya gatan med arbetsnamnet mobilitetsgatan som planeras mellan Tinghuset 
och järnvägsspåret. Cykelstråket får en standardhöjning enligt rekommendationerna i den regionala 
cykelplanen. I anslutning till cykelstråket anläggs även en lokal koppling till det framtida parkområdet 
norr om Tinghuset. Även Gömmarenstråket, som följer Huddinge stationsväg väster om Tinghuset, får 
en standardhöjning enligt riktlinjerna för regionala cykelstråk. Se cykelstråken i figur 6 nedan.  

 

 Figur 6: Tinghusets placering i förhållande till de regionala cykelstråken Salemstråket och Gömmarenstråket.  

Kvartersgatan 2 

Kvartersgatan 1 

 

Mobilitetsgatan 
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I och med standardhöjningen av Salemstråket och Gömmarenstråket får de boende och verksamma i 
planområdet en direkt tillgång till högkvalitativa cykelstråk för vidare färd mot Stockholms innerstad, 
Flemingsberg och Kungens kurva.  

Biltrafik 

Huddinge stationsväg är huvudgata för biltrafiken i området. Gatan kommer även fortsättningsvis att 
vara huvudgata för biltrafiken eftersom den kopplar samman planområdet med Huddingevägen via 
trafikplats Fullersta. Huddinge stationsväg kommer även att ha en viktig funktion som sekundär 
infartsväg till Huddinge Centrum. Det är från Huddinge stationsväg som alla motorfordon till 
planområdet kommer att ansluta via mobilitetsgatan som planeras mellan Tinghuset och 
järnvägsspåret.  

Kollektivtrafik 

Huddinge stationsväg är även ett viktigt stråk för busstrafiken i området och primärt för stombusslinje 
172. Huddinge stationsväg kommer även fortsättningsvis att fungera som huvudstråk för busstrafiken 
i området, och för att underlätta för bussarnas framkomlighet föreslås att trafiken på mobilitetsgatan 
får väjningsplikt gentemot trafiken på Huddinge stationsväg. Utöver detta sker inga förändringar för 
kollektivtrafiken jämfört med dagens situation.  
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3. PARKERING FÖR BIL OCH CYKEL 

BILPARKERING  

Idag finns cirka 230 bilparkeringsplatser i anslutning till planområdet. Av dessa utgörs cirka 90 platser 
av arbetsparkering till befintliga verksamheter i Tinghuset samt cirka 120 platser av infartsparkering 
till pendeltågsstationen. Därtill finns en länga av parkeringsgarage som hyrs ut av kommunen till 
boende i närområdet.  

Grundtal för bilparkering 

Huddinge kommun har antagit ett parkeringsprogram med grundtal för parkeringstal. I programmet 
anges ett grundintervall för bilparkering i nybyggnadsprojekt som innebär att 0.25-0.80 platser ska 
anordnas för varje lägenhet plus 0.05-0.10 besöksparkeringsplatser. Det exakta antalet platser är 
beroende av geografiskt läge där kommunen delas in i tre zoner – A, B och C. Zonerna är definierade 
utifrån hur god tillgång de har till kollektivtrafik där zon A är den mest stationsnära zonen. Tinghuset 
tillhör zon A vilket innebär att parkeringstalet ligger i det lägsta intervallet.  
 
Vidare beror parkeringstalet på fördelningen av lägenhetsstorlek där lägenheterna delas in tre 
kategorier, små, mellanstora och stora lägenheter. Små lägenheter i zon A har ett parkeringstal på 0.25 
och mellanstora lägenheter har ett parkeringstal på 0.45.  I Tinghuset planeras 360 små lägenheter och 
80 mellanstora lägenheter, vilket ger följande parkeringstal.   

• 360 x 0.25 = 90 platser för boendeparkering (varav 5 platser anpassade för funktionsnedsättning) 

• 360 x 0.05 = 18 platser för besöksparkering 

• 80 x 0.45 = 36 platser för boendeparkering (varav 2 platser anpassade för funktionsnedsättning) 

• 80 x 0.05 = 4 platser för besöksparkering 
 
Vid sidan av boendeparkering och besöksparkering tillkommer parkering för verksamheter och 
infartsparkering. Riktlinjerna från kommunen är att antalet infartsparkeringsplatser i området ska 
bevaras i möjligaste mån, vilket ger ett behov av 120 platser. Vidare finns ett behov av 7 platser för den 
nya förskolan i området samt 50 platser för verksamheterna. Det innebär ett totalt behov av 325 
bilparkeringsplatser enligt Huddinge kommuns grundtal för parkering.  

Flexibla parkeringstal 

Huddinge kommun arbetar med så kallade flexibla parkeringstal, vilket gör det möjligt för byggherrar 
att sänka det projektspecifika parkeringstalet genom att vidta mobilitetstjänster. Syftet med åtgärden 
är att minska antalet parkeringsplatser vid bostaden genom att erbjuda de boende mobilitetstjänster 
som minskar behovet av bil. Därmed finns möjlighet att främja ett klimatsmart resande med hållbara 
och effektiva färdmedel vilket i sin tur bidrar till attraktiva livsmiljöer och en trygg och säker 
gatumiljö.  
 
För att möjliggöra flexibla parkeringstal ställer kommunen två övergripande krav på byggherrarna. 
Kraven ger i sig ingen reduktion av antalet parkeringsplatser, men är en viktig del i arbetet med att 
planera och implementera verkningsfulla mobilitetståtgärder.  

1. Informationsinsatser och marknadsföring av de mobilitetsåtgärder som exploatören avser 
genomföra behöver ske kontinuerligt för att få maximal effekt. Detta är särskilt viktigt i samband 
med säljprocess, första inflyttning samt vid framtida nyinflyttning. Exploatören ska därför, i 
samband med ansökan om bygglov, visa upp en plan som redogör för hur informationsinsatser 
och marknadsföring kommer att ske. Utöver detta ska åtgärderna som genomförs vid första 
inflyttningsperioden rapporteras in till kommunen. 

2. För att möjliggöra en utvärdering av genomförda mobilitetsåtgärder är det viktigt att följa upp 
bilinnehavet bland de boende. Exploatören ska säkerställa att årlig uppföljning och rapportering 
av bilinnehavet sker under fem års tid, räknat från första inflyttningsdatum.  
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För att erhålla maximal reduktion av antalet parkeringsplatser kräver kommunen att byggherren 
vidtar ett paket av mobilitetstjänster. Totalt är det möjligt att erhålla en maximal reduktion om 30%. 

Förslag på mobilitetstjänster för Tinghuset  

För att uppnå bästa möjliga effekt föreslås ett brett utbud av mobilitetstjänster för Tinghuset som 
motsvarar den högsta nivån av reduktion enligt Huddinge kommuns parkeringsprogram. Med en 
sådan nivå på mobilitetstjänsterna finns goda möjligheter att uppnå ett lågt bilinnehav i kvarteret 
vilket i sin tur ger attraktiva livsmiljöer och en trygg och säker gatumiljö.  
 
Syftet med mobilitetstjänsterna är att erbjuda hållbara, klimatsmarta och effektiva resealternativ och 
på så sätt minska behovet av bil för de boende och verksamma i området. Ett ytterligare syfte är att 
förenkla vardagspusslet genom att kombinera mobilitet och annan service, exempelvis hemleverans av 
varor, vilket gör det enklare och smidigare att bo utan bil.  
 
Nedan presenteras de mobilitetstjänster som föreslås för Tinghuset. Viktigt att poängtera är dock att 
mobilitetstjänsterna på sikt kan komma att utvecklas, kompletteras och ersättas av andra tjänster som 
passar bättre in i området. Arbetet med mobilitetstjänster är följaktligen en pågående process som 
behöver ske i samråd med kommunen och utvärderas över tid. Då tekniken och utvecklingen går 
snabbt inom detta område är det viktigt att möjliggöra för flexibla lösningar.  

1. Cykelförvaring och cykelservicestationer 

För att möjliggöra en trygg och säker förvaring av cyklar i området kommer det att finnas gott om 
attraktiv cykelparkering. Totalt planeras för cirka 1 050 cykelparkeringsplatser som kommer att 
anläggas både som korttidsparkering på gårdarna och som långtidsparkering i särskilda cykelrum. 
Cykelparkeringarna kommer att ha plats för olika modeller och storlekar på cyklarna och det kommer 
att finnas gott om ladduttag för laddning av elcyklar. De cykelparkeringar som anläggs utomhus 
kommer att vara väderskyddade och försedda med belysning och ramlåsning.  
 
För att underlätta att hålla cyklarna i gott skick föreslås att cykelrummen förses med servicestationer 
och enklare reparationsmöjligheter. Utöver det kommer en större cykelservicestation att anläggas i 
området med möjlighet till cykeltvätt och ordentlig rengöring. 
  

https://www.cyklos.se/produkt/offentlig-servicestation-grand/
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2. Cykelpool 

I respektive cykelrum kommer det även att finnas cyklar som ingår i en gemensam cykelpool. Cyklarna 
kommer att utgöras av olika modeller, varav ett antal kommer att vara eldrivna lastcyklar som gör det 
möjligt att utföra vardagsärenden som storhandling och hämtning och lämning av barn. Cykelpoolen 
innebär även att de som inte äger en egen cykel får möjlighet att prova på hur det är att cykla, vilket 
kan sänka tröskeln till att köpa en egen cykel. För att underlätta administrationen av cykelpoolen 
föreslås att en aktör handlas upp som tillhandahåller cyklarna och servicen av cyklarna. För själva 
bokningssystemet används mobilappen ”Your block” som tillhandahålls av ALM.  
 
I Huddinge kommuns parkeringsprogram ges rekommendationer för antalet cykelpoolsfordon som 
krävs för att uppnå ett välfungerande cykelpoolsystem. För ett område som Tinghuset med totalt 440 
lägenheter rekommenderas totalt 45 cyklar i cykelpoolen, varav 18 lådcyklar. Samtliga cyklar, 
inklusive lådcyklarna föreslås vara eldrivna.  

 

3. Cykelmekaniker 

Ibland kan mindre brister, exempelvis en punka eller en trasig växel, vara en tillräcklig anledning för 
att välja bort cykeln. För att undvika detta föreslås att de boende och arbetande erbjuds professionell 
hjälp med cykelreparationer vid två tillfällen per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vid dessa 
tillfällen kommer en cykelverkstad till kvarteret och ställer upp en mobil servicestation där de boende 
och arbetande kan lämna in sina cyklar på morgonen. På eftermiddagen, när arbetsdagen är slut, är 
cyklarna färdiga att hämta ut och redo för nästa cykelsäsong.   

4. Bilpool 

Även om många ärenden kan ersättas med elcykel finns det tillfällen då bilen är oumbärlig, exempelvis 
vid längre avstånd och tunga transporter. För att möjliggöra för de boende och arbetande att uträtta 
denna typ av ärenden kommer en bilpool att etableras i kvarteret. Bilpoolen kommer att finnas på 
plats från första inflyttning för att underlätta för de boende att flytta in utan bil. Medlemskapet i poolen 
kommer att garanteras i minst fem år och inkluderas i bostads- och kontorshyran/avgiften. Bilarna i 
bilpoolen kommer att få egna platser i garaget som är strategiskt placerade och enkla att nå. Liksom 
cykelpoolen kommer en bilpoolsaktör att handlas upp som tillhandahåller fordonen och servicen av 
bilarna. För bokning av bilarna används mobilappen ”Your block”.  
 
I Huddinge kommuns parkeringsprogram ges rekommendationer för antalet bilpoolsfordon som krävs 
för att uppnå ett välfungerande bilpoolsystem. För Tinghuset med 440 lägenheter rekommenderas 9 
fordon i bilpoolen. Samtliga bilar föreslås vara eldrivna.  

5. Leveransskåp 

För att underlätta för e-handel och hemleverans av varor kommer leveransskåp med särskilda kylfack 
att installeras i kvarteret. Leveransskåpen kommer att utrustas med lås som öppnas med mobilappen 
”Your block”. Skåpen kommer att placeras så att de är enkla och smidiga att nå för de boende och för att 
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tjänsten ska fungera på bästa möjliga sätt kommer det att finnas skåp i olika storlek - små skåp för 
mindre paket och stora skåp för matkassar etc.  

6. Prova-på-kort i kollektivtrafiken 

Resvanor är ofta kopplade till fasta rutiner och beteenden. Ett bra sätt att bryta resvanor är därför att 
genomföra testkampanjer där resenärerna får möjlighet att pröva nya färdsätt under en begränsad 
försöksperiod. I Tinghuset föreslås att de boende erbjuds ett prova-på-kort till kollektivtrafiken som 
gäller under en månad efter inflyttning. Syftet med kampanjen är att ge ett ekonomiskt incitament att 
åka med kollektivtrafik under den första perioden för att på så sätt etablera hållbara vanor som sedan 
består.    

7. Välkomstpaket 

Prova-på-kortet föreslås ingå som en del av ett välkomstpaket som delas ut till de boende i kvarteret. 
Välkomstpaketet delas ut vid säljstart för att underlätta för de boende att planera sitt resande redan 
innan de flyttar in. Därefter delas välkomstpaket ut till samtliga nyinflyttade personer i området för att 
säkerställa att alla som bor och arbetar i området får samma möjlighet att ställa om till ett mer hållbart 
resande. Välkomstpaketet innehåller information om vilka möjligheter som finns att resa med hållbara 
färdmedel i området samt vilka tjänster som erbjuds i form av bilpool, cykelpool och prova-på-kort till 
kollektivtrafiken. I paketet ingår även erbjudande om flyttservice med Move By Bike eller liknande 
cykelåkerier som erbjuder miljövänliga transporter. Det innebär att trafiksituationen vid inflyttning 
blir betydligt lugnare och tryggare med färre flyttbilar och tunga transporter. Även arbetande i 
området förses med välkomstpaket i samverkan med deras arbetsgivare.   

8. Personlig resecoach 

Vid kontraktsskrivningen föreslås även att de boende erbjuds en personlig resecoach som ger 
individuell reserådgivning. Syftet med resecoachen är att ge personlig information om hur de boende 
på bästa sätt kan resa med hållbara färdmedel och vilka effekter som detta får för deras hälsa och 
ekonomi. Personlig resecoaching har visat sig vara väldigt framgångsrikt när det kommer till att 
påverka människors resvanor och beteenden. Dels för att deltagarna blir mer engagerade och känner 
större ansvar när de får en egen personlig coach, och dels för att coachingen är det bästa sättet att 
föreslå skräddarsydda åtgärder som är speciellt anpassade för respektive person.  

9. Uppföljning 

För att möjliggöra en utvärdering av mobilitetstjänsterna kommer en årlig uppföljning att göras av 
bilinnehavet i området. Uppföljningen föreslås ske under minst fem år från första inflyttningsdatum.  

Reduktion av bilparkeringsplatser genom flexibla parkeringstal  

Mobilitetstjänsterna ovan motsvarar den högsta nivån enligt Huddinge kommuns parkeringsprogram, 
vilket innebär en reduktion på 30 % med undantag från parkeringsplatserna anpassade för 
funktionsnedsättning som inte omfattas av reduktionen. Det ger följande parkeringstal för 
boendeparkering i området.  

• 90 – 5 = 85 x 30 % = 60 platser för boendeparkering (plus 5 platser för funktionsnedsättning) 

• 360 x 0.05 = 18 platser för besöksparkering 

• 36 – 2 = 34 x 30 % = 24 platser för boendeparkering (plus 2 platser för funktionsnedsättning) 

• 80 x 0.05 = 4 platser för besöksparkering 
 
Vid sidan av boendeparkering och besöksparkering tillkommer parkering för verksamheter och 
arbetspendling. Riktlinjerna från kommunen är att antalet infartsparkeringsplatser i området ska 
bevaras i möjligaste mån, vilket ger ett behov av 120 platser. Vidare finns ett behov av 7 platser för 
förskolan samt 50 platser för verksamheterna. Det innebär ett totalt behov av 267 parkeringsplatser.  



 

 Trafikutredning för Tinghuset 1 och 2 15 

 2021-01-26  

 

 

 

CYKELPARKERING  

I Huddinge kommuns parkeringsprogram finns även grundtal för cykelparkering. I programmet anges 
att små lägenheter (mindre än 45 kvm) har ett parkeringstal på 2 cykelplatser per lägenhet inklusive 
besöksparkering. För mellanstora lägenheter (mellan 45 och 70 kvm) är parkeringstalet 2.5 platser 
inklusive besöksparkering. Det innebär ett behov av cirka 900 cykelplatser för boende i planområdet. 
 
För kontorsverksamhet anges ett parkeringstal på 13 cykelplatser per 1000 kvadratmeter BTA vilket 
innebär ett behov av cirka 75 cykelplatser i området. För förskolor är parkeringstalet 0.4 cykelplatser 
per anställd och 0.4 platser per barn. Bedömningen för planområdet är att det ger ett behov av cirka 50 
cykelplatser. Det innebär att det finns ett totalt behov av drygt 1 000 cykelparkeringsplatser i området. 
 
Cykelparkeringen planeras både som korttidsparkering på gårdarna och som långtidsparkering i 
särskilda cykelrum. På gårdarna finns det plats för cirka 170 cyklar och i cykelrum i anslutning till 
trapphusen finns plats för närmare 850 cyklar.   
 
Cykelparkeringarna kommer att ha plats för olika modeller och storlekar på cyklarna och det kommer 
att finnas möjlighet till laddning av elcyklar. Samtliga cykelparkeringar kommer att vara försedda med 
ramlåsning. 

PARKERINGSGARAGE  

En viktig del i planeringen av Tinghuset är det garage som planeras under bostadskvarteret. I garaget 
kommer det att finnas plats för boendeparkering och besöksparkering liksom arbetsparkering och 
platser för bilpoolsbilar. Totalt finns plats för drygt 160 bilparkeringsplatser med särskilda platser för 
bilpoolsbilarna som är strategiskt placerade och enkla att nå. I figur 7 nedan visas utformningen av 
parkeringsgaraget.  
 

 
 

 
 

Figur 7: Parkeringsgarage med tillhörande cykelrum 
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4. ANGÖRING OCH NYTTOTRAFIK 

FÖRSKOLA OCH BESÖKSTRAFIK   

Förskolans parkeringsbehov utgörs av personalparkering och angöring. Förskolans angöring har 
planerats utifrån förutsättningarna för hämtning och lämning av skolbarn. Platser för hämtning och 
lämning har placerats inom ett avstånd om maximalt 50 meter från entrén med en trafiksäker och 
tydlig gångväg mellan parkering och entré. För att beräkna behovet av avlämningsplatser till förskolan 
har följande antaganden gjorts. Av förskolan cirka 100 barn förväntas uppemot 65 % ankomma med 
bil. Av de barn som kommer med bil antas cirka 10 % samåka (barn från samma familj eller grannar). 
Sammantaget innebär det att antalet avlämningsplatser behöver dimensioneras för ett flöde om cirka 
60 bilar under två timmars tid på morgonen och eftermiddagen. Det innebär cirka 0.5 bilar per minut, 
eller en bil varannan minut. Lämningstiden uppskattas till 5-10 minuter per bil.  
 
Med dessa antaganden handlar det om som mest fyra samtidigt angörande bilar. Totalt föreslås att 12 

parkeringsplatser anläggs 
för korttidsangöring varav 
två platser anpassade för 
funktionsnedsättning, se 
figur 8 nedan. Det innebär 
att det finns tillräckligt 
med platser för hämtning/ 
lämning av skolbarn till 
förskolan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
TAXI, FÄRDTJÄNST OCH RÄDDNINGSTJÄNST   

Taxi och färdtjänst har möjlighet att hämta/lämna personer vid samtliga entréer. Därtill kommer de 
parkeringsplatser som föreslås som korttidsangöring att kunna nyttjas som taxiplatser. Gatunätet är 
utformat för att räddningstjänsten ska kunna ta sig fram på ett effektivt sätt. Vanligtvis upptar ett 
fordon från räddningstjänsten en yta på 5x12 meter. Utgångspunkten är att angöring ska kunna ske 
inom 9 meters avstånd från balkonger, dörrar eller fönster. 

AVFALL  

I Huddinge kommuns riktlinjer för avfallshantering anges att det ska vara god framkomlighet och 
tillgänglighet för avfallsfordon. I Tinghuset kommer det att finnas två miljörum som nås från gården 
samt från den nya mobilitetsgatan som planeras mellan fastigheten och järnvägsspåret, se bild ovan. 
För att underlätta arbetet med avfall kommer avståndet mellan miljörum och uppställningsplats för 
avfallsfordon att vara cirka 10 meter. Vidare kommer ytan att vara plan och asfalterad. 

Figur 8: Parkering och lastplatser i anslutning till planområdet. 
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5. FRAMTIDA TRAFIKFLÖDEN 

TRAFIKALSTRING  

När Tinghuset är fullt utbyggt kommer det att ge plats för cirka 440 bostäder samt förskola, kontor och 
verksamhetslokaler. Den nya exploateringen kommer att generera mer trafik än vad som är fallet idag, 
även om målet är att andelen bilresor ska hållas på en låg nivå till förmån för hållbart resande med 
gång, cykel och kollektivtrafik.  
 
För att beräkna den tillkommande trafiken i området har Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts. 
Verktyget baseras på resvaneundersökningar och indata som matas in i modellen varpå programmet 
gör en uppskattning av tillkommande trafik. Trafikalstringsverktygen beräknar tillkommande trafik 
per färdmedel och ger därmed en färdmedelsfördelning för exploateringsområdet. Verktyget har dock 
fått kritik för att överskatta andelen gångresor på bekostnad av cykelresor varför en omfördelning har 
gjorts mellan färdmedlen för att jämna ut klyftan. I tabell 1 nedan redovisas hur omfördelningen har 
gjorts mellan gång- och cykelresor.   
 

 Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

Lägenhet 200 400 50 1000 50 1700 

Kontor 200 250 50 250 0 750 

Förskola 150 100 50 350 0 650 

Nyttotrafik 30 0 0 0 0 30 

Totalt 580 750 150 1600 50 3130 

 
 Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

Lägenhet 200 400 550 500 50 1700 

Kontor 200 250 150 150 0 750 

Förskola 150 100 200 200 0 650 

Nyttotrafik 30 0 0 0 0 30 

Totalt 580 750 900 850 50 3130 

 
 

När bostäder alstras tillsammans med annan markanvändning finns en risk för dubbelräkning då 
alstringsverktyget anger vilka färdmedel som används för huvudresor och hur många huvudresor som 
genereras av den tillkommande bebyggelsen. Det innebär att det finns en risk att resor som redovisas i 
alstringsverktyget redan ingår i huvudresor. Det kan exempelvis handla om en person som lämnar 
barn på förskolan eller handlar på vägen hem från arbetet. Verktyget räknar detta som dubbla resor 
och att personen åker tillbaka till startpunkten mellan ärendena. I detta fall bedöms dubbelräkningen 
inte medföra några större avvikelser, men det är viktigt att ha med sig att antalet resor i tabellen 
förmodligen är något fler än vad som kommer att bli fallet.   

  

Tabell 1: Antal resor per färdmedel före och efter omfördelningen av gång- och cykelresor.  
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TRAFIKFLÖDEN  

I tabell 2 nedan visas antalet bilrörelser per dag. Fortsättningsvis används årsdygnstrafik (ÅDT) för att 
uppgifterna ska vara jämförbara med  kommunens uppmätta trafikflöden. Totalt antas exploateringen 
medföra 560 fordonsrörelser per dygn inklusive nyttotrafik. Det innebär 280 fordon i vardera 
riktningen, dvs 280 unika fordon. Viktigt att poängtera är dock att det redan idag finns en del trafik i 
området kopplat till kontor och pendelparkeringar. Den tillkommande trafiken genereras av de nya 
lägenheterna och förskolan, vilket innebär ett tillskott på 270 fordonsrörelser per dygn.  

 ÅDT 

Lägenhet 160 

Kontor 160 

Förskola 110 

Pendelparkering 130 

Totalt 560 

 

 
I figur 9 nedan visas hur den tillkommande trafiken förväntas belasta Huddinge stationsväg. Figuren 
visar både dagens trafikflöden och tillväxten av trafik från exploateringsområdet som är cirka 270 
fordonsrörelser per dygn och cirka hälften i vardera riktningen.  

 
 

Tabell 2: Biltrafikrörelser (ÅDT) inklusive nyttotrafik. 

Figur 9: Dagens trafikflöden samt tillkommande flöden på Huddinge stationsväg. 

+ 150 

+ 150 
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KAPACITET  

Dagens kapacitet på Huddinge stationsväg är stundtals bristfällig med bristande framkomlighet för 
busstrafiken. Detta beror till stor del på att Huddingevägen har en begränsad kapacitet vilket innebär 
att Huddinge stationsväg får en funktion som kömagasin. En ytterligare förklaring till den bristande 
framkomligheten är att korsningspunkten till infartsparkeringen (framtida mobilitetsgatan) är en 
fyrvägskorsning där två av tillfarterna ansluter till parkeringsområdet. I förslaget till ny utformning 
föreslås att en av infarterna till parkeringsytan stängs igen och att mobilitetsgatan får en sekundär 
funktion gentemot Huddinge stationsväg, dvs trafiken från mobilitetsgatan har väjningsplikt.  
 
För att studera kapaciteten i korsningspunkten har en kapacitetsanalys gjorts där trafiken på 
mobilitetsgatan har väjningsplikt gentemot trafiken på Huddinge stationsväg. Resultaten från analysen 
visar att korsningen klarar den framtida uppskattade trafikvolymen mycket väl och att 90-percentilen 
för kölängder som mest uppgår till cirka 20 meter på Huddinge stationsväg. Korsningen bedöms även 
klara en ökning om 200 % av trafikvolymen för 2030 med genomsnittliga kölängder på 30 meter samt 
90-percentila kölängder på 60 meter söder om anslutningen. Detta trots ett relativt högt antagande om 
50 fotgängare och 50 cyklister i varje riktning vid de två passagerna.   
 
Mer om kapacitetsanalysen finns att se i en bilaga till denna trafikutredning. Analysen har genomförts i 
modelleringsprogrammet Vissim där den anslutande vägen till infartsparkeringen (mobilitetsgatan) 
har modellerats med väjning mot Huddinge stationsväg. 
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6. FÖRSLAG TILL UTFORMNING 

I detta avsnitt beskrivs förslaget till utformning för det nya kvarteret med avseende på gatunät och 
trafikfunktioner. Förslaget till utformning av gator, gångstråk, cykelstråk och parkering utgår från 
tidigare behandlade funktionsbeskrivningar samt kapacitetsberäkningar baserat på den framtida 
trafikalstringen.  

ÅTGÄRDER I DET KOMMUNALA GATUNÄTET 

Korsningspunkten vid Huddinge stationsväg 

Anslutningen till planområdet sker i den korsningspunkt som leder in till dagens infartsparkering från 
Huddinge stationsväg. Korsningen föreslås även fortsättningsvis i samma läge, men med separerad in- 
och utfart till/från mobilitetsgatan som görs som en vändslinga med enkelriktad trafik. Det innebär att 
korsningspunkten för gående och cyklister blir säkrare och tryggare med kortare passage och trafik 
från endast en riktning per passage. Vidare föreslås att trafiken från mobilitetsgatan får väjningsplikt 
gentemot trafiken på Huddinge stationsväg, se figur 10 nedan. Utformningen av korsningspunkten har 
utretts i en kapacitetsanalys som visar att korsningen klarar den framtida uppskattade trafikvolymen i 
området, se föregående sida.  
 
Strax norr om korsningspunkten passerar två regionala cykelstråk vilket också har inverkan på 
förslaget till utformning. Åtgärderna utgår från att endast små justeringar av höjder behöver göras på 
Huddinge stationsväg. Endast justeringar på kantstensnivå och  avvattningsnivå behövs. Förslaget är 
därmed flexibelt för eventuella framtida förändringar av trafikplats Fullersta, Åvägen och Huddinge 
stationsväg. 
 

 
 
 
 

Figur 10: Korsningen med mobilitetsgatan där trafiken på Huddinge stationsväg  
(grå markering) har företräde. Cykelstråkens korsning i blå markering.  
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Mobilitetsgatan 

Mobilitetsgatan föreslås få en utformning som vändslinga med enkelriktad trafik. I gaturummet ges 
plats för kantstensparkering på den västra sidan samt en rad med dubbel tvärställd parkering i mitten 
av gatan. På den västra sidan ges även plats för grönyta/möblering längs större delen av sträckan.  
 
Förslaget redovisar en gatubredd på 3.5 meter för respektive enkelriktad gata. På den västra sidan 
föreslås kantstensangöring på 2.5 meter, en meter skyddsremsa vid sidan om angörande bilar samt en 
grönremsa mellan angörande fordon och gång- och cykelstråket. Det regionala cykelstråket får en 
kraftigt utökad bredd till 5 meter, vilket med råge uppfyller riktlinjerna i den regionala cykelplanen.  
 
Mobilitetsgatan avslutas med en vändplats dimensionerad för lastbil. Från vändplan ansluter en 
kvartersgata som sträcker sig runt kvarteret samt in- och utfart till mobilitetshuset.  

Markparkering/infartsparkering 

Idag finns cirka 230 parkeringsplatser i anslutning till planområdet. Parkeringen utgörs av cirka 90 
platser för arbetsparkering till verksamheterna i Tinghuset samt cirka 120 platser för infartsparkering 
till pendeltågstationen. Därtill finns en länga av parkeringsgarage som hyrs ut av kommunen till 
boende i närområdet.  

Området kommer även i framtiden att fungera som plats för infartsparkering. Parkeringen kommer att 
formaliseras i samband med exploateringen och omvandlas till specifik infartsparkering (idag används 
platserna även för annan typ av parkering, exempelvis arbetsparkering och boendeparkering).  
 

 
 
Figur 11: Markparkering utmed mobilitetsgatan och sträckning för regionala cykelstråk. 
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ÅTGÄRDER I DET KOMMUNALA GÅNG- OCH CYKELNÄTET 

Det är viktigt att de regionala cykelstråken som ansluter till planområdet uppfyller de krav som ställs i 
den regionala cykelplanen. Förslaget innebär att cykelstråken får en kraftig standardhöjning. Vad gäller 
cykelstråket utmed Huddinge stationsväg, Gömmarenstråket, föreslås att stråket dras genom parken 
söder om kvarteret för att ansluta till det befintliga stråket utmed Åvägen under Huddingevägen. 
Cykelstråket får en utökad bredd om 4.5 meter, se figur 12 nedan.  
 

 
 
 
 
 
Det andra regionala cykelstråket, Salemstråket, löper parallellt med mobilitetsgatan som går längs med 
järnvägsspåret. Detta stråk är utformat med en bredd om 5 meter utmed kvarteret. Stråket korsas av 
angöringstrafik till kvarteret på två ställen. Vid dessa punkter förväntas även ett stort antal gående 
korsa cykelstråket. I kommande skede behöver detaljer avseende cykelstråkets utformning tas fram 
för att säkerställa god trafiksäkerhet för gående och cyklister. Det är av stor betydelse att cyklisterna 
har företräde gentemot biltrafiken i korsningspunkterna och att korsningarna hastighetssäkras och 
förses med god belysning och bra sikt. I figur 13 nedan visas sektionen för Salemstråket utmed 
mobilitetsgatan.  
 

 
 
 

 
GATUÅTGÄRDER PÅ KVARTERMARK 

Kvartergata 1 

Två kvartersgator med anslutning till mobilitetsgatan planeras i planområdet. En av kvartersgatorna 
ansluter mobilitetsgatan ”mitt på” och utgör en entré till förskolans förgård, se figur 14 nedan. Denna 
gata är nödvändig för leveranser och avfallshantering till husen inne på gården, däribland förskolan, 
och avslutas med en torgbildning som ger utrymme för en sopbil att vända på platsen. I övrigt är gatan 
dimensionerad för att endast ett fordon i taget ska trafikera gatan. Här förväntas inte mötande trafik 

Figur 12: Sektion för det regionala cykelstråket Gömmarenstråket utmed Huddinge stationsväg. I figur 11 på 
föregående sida indikeras platsen för sektionen.  

Figur 13: Sektion för det regionala cykelstråket Salemstråket utmed mobilitetsgatan. I figur 11 på föregående sida 
indikeras platsen för sektionen. 

4.5 meter 

5 meter 
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och det är viktigt att detaljutformningen genom materialval och möblering ger intryck av att endast 
fordon med särskilda behov ska trafikera gatan. Det innebär att lämning av skolbarn och taxibesök 
med mera ska ske på korttidsparkeringen på mobilitetsgatan utanför gården.  

Kvartergata 2 

Den andra kvartersgatan sträcker sig runt kvarteret och ansluter till mobilitetsgatan i den norra delen 
av planområdet. Denna kvartersgata planeras utifrån förutsättningarna att den ska medge trafik i form 
av färdtjänst och enstaka leveranser. I övrigt ska kvartersgatan fungera som gångfartsgata som i första 
hand är en del av det lokala gångnätet omkring kvarteret. Undantaget är en kort sträcka närmast 
mobilitetsgatan som kommer att fungera som infart till garaget under bostadskvarteret.  
 
Kvartsgatan är dimensionerad för personbilar och lätt lastbil/minibuss. Vid akutsituationer kan även 
brandbil ta sig fram på gatan som är försedd med särskilda uppställningsplatser för räddningsfordon. 
Gatan avslutas med en vändplats i nordost som är dimensionerad för lätt lastbil/minibuss, men som 
även möjliggör för räddningsfordon att vända, se figur 14 nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: Sträckning för kvartergata 1 och 2 och deras anslutning till mobilitetsgatan.  
 

Kvartersgatan 2 

Kvartersgatan 1 


