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12.1 LEDANDE DOKUMENT 

Anläggnings AMA 13 

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. 

 

Vägmärkesförordningen, VMF 

(SFS 2007:90) 

 

Trafikförordningen 

(SFS 1998:1276) 

 

Siktdokument 

Fri sikt - klipp häcken - Huddinge kommun 

 

Tillgänglig utemiljö 

Tillgänglig utemiljö - Huddinge kommun 

 

Ripark 06 (Riktlinjer för SL:s infartsparkeringar)  
Ripark 

 

Riplan 15 (Riktlinjer för planering av kollektivtrafik) 

 

Ribuss 16 (Riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik) 

Ribuss 

 

Ritill 08 (SLs riktlinjer för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning) 

Ritill 

 

Trast (Trafik för en attraktiv stad) 

Trafik för en attraktiv stad - Trafikverket (trafikverkets hemsida) 

 

VGU 2015 

Vägar och gators utformning, VGU - Trafikverket 

 

Trafikstrategi 

Trafikstrategi - Huddinge kommun 

 

Parkeringsprogram 

Parkeringsprogram för Huddinge kommun 

 

Mobility Managementplan 

Mobility Managementplan för Huddinge kommun 

 

Cykelplan för Huddinge kommun 

Cykelplan 

 

Handbok för tryggare stadsmiljöer 

Trygghetshandbok - Huddinge kommun 

 

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/fri-sikt-i-korsningar---klipp-hacken/
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/fri-sikt-i-korsningar---klipp-hacken/
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://www.nacka.se/globalassets/underwebbar/teknisk-handbok/dokument/trafik/sl-ripark06.pdf
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiken%20v%C3%A4xer%20med%20Stockholm/SU/Riktlinjer/Riktlinjer-infrastruktur-for-busstrafik-2016.pdf
http://b2b.sl.se/Global/Pdf/Rapporter/riktlinjer_for_tillganlighet.pdf
http://b2b.sl.se/Global/Pdf/Rapporter/riktlinjer_for_tillganlighet.pdf
http://www.trafikverket.se/trast/
http://www.trafikverket.se/vgu
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/trafikstrategi-2013
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/trafikstrategi-2013
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/parkeringsprogram.pdf
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/parkeringsprogram.pdf
http://www.huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/mobility-management/mobility-managemen-plan-for-huddinge-kommun.pdf
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/cykelplan_2016_webb.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/anvisningar-och-instruktioner/trygghetshandbok-stadsmiljoer.pdf
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12.2 FYRSTEGSPRINCIPEN 

Fyrstegsprincipen ska följas vid all planering. Den utgår från att transportsystemet ska 

utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. Principen används i ett tidigt skede i 

planeringen, innan vi väljer eventuella åtgärder. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga åtgärder 

för att lösa problem eller brister i transportsystemet. 

 

Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg: 

1) Tänk om 

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka 

behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

2) Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

3) Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

4) Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. 

Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 
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12.2.1 MOBILITY MANAGEMENT 

Mobility managementåtgärder bör tillämpas parallellt med fysiska åtgärder för att öka nyttan 

av genomförda investeringarna. Hårda åtgärder, som byggandet av ny infrastruktur, ska 

kombineras med mjuka åtgärder vilket på så sätt ska effektivisera användning av den 

befintliga infrastrukturen. Mjuka åtgärder innebär ett arbete med attityd och 

beteendeförändringar, däribland information, kampanjer och marknadsföring. I maj 2014 

antogs en mobility managementplan för Huddinge. I planen anges mål och riktlinjer för 

arbetet med mobility management. Vissa mål och riktlinjer i mobility managementplanen 

omsätts i byggd miljö via planprogram, detaljplaner, bygglov och faktiskt byggande. Det är 

viktigt att riktlinjerna för mobility management kontinuerligt följs upp under hal 

samhällsbyggnadsprocessen, även genomförande. Bland annat anges som riktlinje för 

mobility management att:  

 

- Åtgärder för hållbara trafikslag sker före förbättringar för biltrafiken. 

- Tillfälliga lösningar under byggtiden ska prioriteras för gående, cyklister och 

kollektivtrafikresenärer framför bilister. 

- Infrastruktur för gång-, cykel och kollektivtrafik ska byggas senast i samband med 

byggande av infrastruktur för biltrafik.  

 

Vid strategiskt viktiga projekt med stor påverkan på transportefterfrågan ska särskild mobility 

management-kompetens delta på arbetsmöten.  

 

Mobility managementplan Huddinge kommun 

http://www.huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/mobility-management/mobility-managemen-plan-for-huddinge-kommun.pdf
http://www.huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/mobility-management/mobility-managemen-plan-for-huddinge-kommun.pdf
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12.3 BARN 

Barn och ungdomar ska på egen hand kunna ta sig till sina målpunkter som skola, 

fritidsaktiviteter och kompisar och känna sig trygga och utan att behöva ta långa omvägar. I 

enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter ska barns bästa komma i främsta rummet 

vid alla åtgärder som rör dem. Barn och unga ska därför vara delaktiga i planeringen. För 

barn, liksom för alla människor, spelar den fysiska omgivningen en väsentlig roll för hur vi 

lever våra liv. Barn ska ges möjlighet att påverka beslut om utformningen av den yttre miljön 

och trafikmiljöåtgärder. FN:s barnkommitté rekommenderar därför barnkonsekvensanalyser 

vid alla beslut som rör barn.  
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12.3.1 BARNKONSEKVENSANALYS 

En barnkonsekvensanalys ska göras i alla projekt som kan tänkas påverka barn. 

Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del av arbetet med att införa ett 

barnperspektiv i verksamheten. Barn har en unik kunskap om sin egen situation, och vi 

behöver lyssna till barn och unga för att skapa förutsättningar för deras delaktighet. Genom att 

göra en barnkonsekvensanalys ges barn möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör 

dem. En barnkonsekvensanalys är en metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur barn 

påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder och utformningar som är de 

bästa för barn. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att få ett allsidigt beslutsunderlag vid 

planeringen. Den ska bidra till att finna anpassade lösningar för barn. Barnkonsekvensanalys 

ska användas i all planering och projektering av trafiklösningar som berör barn.  
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12.3.2 LEKPARKER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR 

Barn och ungas behov av trygghet och säkerhet ska prioriteras i trafikmiljön i anslutning till 

anläggningar för fritidsaktiviteter så som lekparker och idrottsanläggningar. Cykel och gång 

är vanliga transportmedel för barn och ungdomar och därför är det viktigt med bra cykel- och 

gång infrastruktur till parker och idrottsanläggningar. Det ska finnas cykelställ och passager 

inom 300 meter från dessa anläggningar. 

Vid stora idrottsanläggningar ska det finnas cykelställ av hög standard, god tillgång till 

kollektivtrafik och separerade gång- och cykelvägar.  
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12.3.3 SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 

Kommunen arbetar med att skapa säkra och trygga vägar till skolor och förskolor så att 

barnen tillsammans med vuxen eller själva kan gå eller cykla till skola och förskola på ett 

trafiksäkert sätt. 

Färre bilar kring skolor och förskolor skapar en säkrare trafikmiljö för både barn och vuxna 

som går eller cyklar. I kombination med fysiska åtgärder för att göra vägarna trafiksäkra, ska 

beteendeförändrande åtgärder så som information och kampanjer genomföras framförallt i 

skolor där många barn kan gå eller cykla själva eller i sällskap med föräldrar.  

Det är av stor vikt att nya skolor och förskolor lokaliseras utifrån dess upptagningsområde för 

att främja att fler går och cyklar till skolan. En god placering av skolan och förskola där 

hänsyn tas till vart barnen bor, samt där större trafikleder och korsningar undviks bidrar till att 

fler barn har möjlighet gå och cykla till skolan och förskola. 

 

 

Åtgärder som vid behov kan genomföras vid skolor och förskolor för att öka trafiksäkerheten 

 Hastighetsbegränsning 30 km/tim kl 7-20 på vardagar 

 Övergångsställen inom 300 meter från skolan hastighetsäkras 

 Säkra bushållplatser  

 Gång och cykeltrafik separeras från biltrafik 
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12.4 HASTIGHETER  

12.4.1 HUVUDVÄGNÄTET 

Huvudvägnätet har en uppsamlande funktion och består primärt av gator med en skyltad 

hastighet på 40 km/h eller högre. Undantag, t ex 30 km/h vid skolor, kan förekomma längs 

huvudvägnätet. Huvudvägnätet består av två typer av gator: Genomfart/infart och huvudgata. 

Definitioner: 

Nättyp Funktion Skyltad hastighet 

Genomfart/infart Leder biltrafik genom eller 

till en tätort 

40 km/h eller mer 

Huvudgata Leder biltrafik mellan 

tätortens olika områden 

40 km/h  

Lager för huvudvägnätet finns i Solen. 

Hastighetsgränserna ska stämma överens med gatans utformning. På gator med 40 km/tim och 

uppåt ska gång- och cykeltrafiken separeras från biltrafiken. 

Grundprinciper för hastighetsbegränsning: 

 30 km/tim på vägar med blandtrafik och centrumgator. 

 Tidsbegränsat 30 km/tim vid skolor, vardagar klockan 

7-20. 

 40 km/tim på vägar med gång- och cykelbanor. 

 60 km/tim på trafikleder, vägar med stora 

korsningsavstånd samt vägar där gång- och cykelbana är 

separerad längs vägen. 

 

Lagtext. Trafikförordningen 

1998:1276, 3 kap 

14 § Ett fordons hastighet ska anpassas 

till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn 

skall tas till väg-, terräng-, väderleks- 

och siktförhållandena, fordonets skick 

och belastning samt trafikförhållandena i 

övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre 

än att föraren behåller kontrollen över 

fordonet och kan stanna det på den del 

av den framförvarande vägen eller 

terrängen som han eller hon kan 

överblicka och framför varje hinder som 

går att förutse. 
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12.4.2 LOKALVÄGNÄTET; 30-ZONER 

Lokalvägnätet där Huddinge kommun är väghållare har hastighetsbegränsningen 30 km/tim 

och ingår i 30-zoner. Dessa markeras genom hastighetsskyltar vid infart i området. Inom 

zonerna sker generellt ingen återupprepning av hastigheten. 

Trafikförordningen 3 kap. 17 § andra stycket (zon 30 km/h) 

 

Riktlinjer: 

 30-zon kan endast anläggas på lokalvägnätet. 

 Entré ska utformas enligt typritningar. 

 Hastighetsdämpande åtgärder kan ske om 85-percentilen mäter hastigheter över 37 km/h, 

se 12.5.2 

 

Utformning: 

 

TYP-13 30-zon 

TYP-14 Upphöjd cykelöverfart 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
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12.5 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER  

12.5.1 ALLMÄNT 

Ett av de största säkerhetsproblemen i trafiken är höga hastigheter, risken att skadas allvarligt 

ökar dramatiskt med ökad hastighet. För att förbättra tryggheten och säkerheten i Huddinge 

görs fysiska hastighetsdämpningar vid till exempel övergångsställen eller där hastigheterna är 

höga. Vilken typ av åtgärd som väljs beror på vägens förutsättningar, tex typ av väg, 

busstrafik, trafikmängd, antal gående, antal cyklister, tomtutfarter, markförutsättningar mm.  

Kommunens trafiksäkerhetsmål pekar tydligt på att prioritera oskyddade trafikanters situation 

och då särskilt på barns närmiljö. 

Arbete pågår med att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram där en kartläggning och prioritering 

av åtgärder ska göras. 
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12.5.2 HUVUDVÄGNÄTET 

 

Vägkuddar  

Anläggs vid övergångsställen eller passager på huvudvägar där bland annat många kör för 

fort. Busskuddarna ska kompletteras med en refug för att man inte ska kunna köra runt 

kudden, vilket kräver att vägen är tillräckligt bred. 

Utformning: TYP 09 - vägkudde 

 

Avsmalnade övergångsställen 

Vid ett avsmalnat övergångsställe syns och ser gångtrafikanten bättre, samt att passagen över 

vägen blir betydligt kortare. En effekt av avsmalnat övergångsställe är också att de flesta 

biltrafikanter saktar ner. Ibland kompletteras avsmalnade övergångsställen med upphöjda 

övergångsställen (speciellt där inte buss trafikerar) 

Utformning: TYP 12 - avsmalning 

 

Upphöjda övergångsställen 

Ett upphöjt övergångsställe är i samma höjd som trottoaren och upplevs som ett gupp för 

bilisten, som tvingas att sänka farten. 

Utformning: TYP 08 – platågupp för busstrafik 

 

Refuger 

En refug placeras mitt i vägen mellan körbanorna, vilket gör att gångtrafikanten kan stanna i 

mitten av gatan och rikta uppmärksamheten åt ett håll i taget. En effekt av refuger är att de 

flesta bilister saktar ner eftersom körbanan blir smalare. 

Utformning: TYP 12 - avsmalning 

 

Avsmalning och sidoförskjutning 

Chikaner används främst på längre raksträckor där fartgupp inte är lämpliga. 

Utformning: TYP 11 - sidoförskjutning, TYP 12 - avsmalning 

 

Timglashållplats 

Det sker många olyckor kring busshållplatser, bland annat vid omkörning av stillastående 

bussar, och timglashållplatser är ett sätt att undvika detta. Dessutom fungerar timglaset som 

en fartdämpande åtgärd på grund av avsmalningen även när bussen inte står där. 

Utformning: TYP 04 - timglashållplats 

 

Cirkulationsplats 

Den största fördelen med cirkulationsplatser är att hastigheterna är lägre och de olyckor som 

sker därför blir betydligt lindrigare än i korsningar. En cirkulationsplats görs också för att 

förenkla trafikflödet i en korsning med mycket trafik eller med en svår trafiksituation. 

Speciell hänsyn ska tas till utformning för de oskyddade trafikanterna. 
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12.5.3 LOKALVÄGNÄTET, 30-ZONER 

Hastighetsdämpande åtgärder görs på lokalvägnätet då hastigheterna är för höga (85:e 

percentilen mäter hastigheter över 37 km/h), gatan är en viktig skolväg eller viktig för äldre 

personer. 

 

Vid om- eller nybyggnad ska behovet av åtgärder prövas utifrån ovanstående kriterier. 

 

Fartgupp: 

Åtgärder som görs är främst utplacerande av fartgupp.  

Utformning: TYP 10 - standardgupp 

 

Avsmalning och sidoförskjutning: 

Kan vara en alternativ åtgärd då tex inte markförhållanden tillåter gupp. 

Utformning: TYP 11 – sidoförskjutning, TYP 12 - avsmalning 
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12.5.4 TRAFIKSPEGLAR 

Trafikspeglar är att sådana anordningar inte ger de trafiksäkerhetshöjande effekter som många 

förväntar sig. Den mycket förvrängda spegelbilden gör att många trafikanter missbedömer 

såväl hastighet för som avståndet till det faktiska fordonet. Snö, regn, fågelspill m m som 

fastnar på spegelytan liksom stenskott och vandalisering minskar ännu mer den förväntade 

effekten. Inga speglar placeras ut på kommunalt vägnät. 
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12.6 ÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH PASSAGER 

12.6.1 ALLMÄNT 

 

Övergångsställe eller passage ska anläggas där ett flertal oskyddade trafikanter har behov av 

att korsa en väg och det är mycket trafik. Främst i syfte att öka framkomligheten. 

Ett nytt övergångsställe ska alltid kombineras med någon form av hastighetsdämpande åtgärd 

och utföras tillgänglighetsanpassade. 

När ska ett övergångsställe utföras: 

- Trafikflödet överstiger 1000-1500 fordon/dygn 

- Ett övergångsställe behöver göras tydlig för vissa grupper, t.ex. personer med nedsatt 

funktionsförmåga, äldre eller barn. 

När ska en passage utföras: 

- Trafikflödet understiger 1000-1500 fordon/dygn och ett behov av att korsa gatan finns. 

 

 

Lagtext. Trafikförordningen 2014:1035, 3 kap, 61 §  
Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på 

övergångsstället. 

   En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för 

cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen. 

   En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en 

obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just 

ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. 
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12.6.2 ÖVERGÅNGSSTÄLLEN 

Utformning av övergångställen vid ny- och ombyggnation ska följa framtagna typritningar. 

Det är viktigt att beakta den anslutande gång- och cykelbanans bredd för att välja rätt 

utförande av kantsten vid övergångsstället. 

 

Utformning: 

TYP 01A - övergångsställe (gångbana smalare än 3m) 

TYP 01B - övergångsställe (gång- och cykelbana bredare än 3m) 
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12.6.3 PASSAGER 

På huvudgatunätet där inte övergångsställe anläggs men det ändå finns behov för fotgängare 

att korsa gatan ska säkra gångpassager anläggas. I vissa fall kan säkra gångpassager behöva 

anläggas även på lokalgator. Det gäller om det är många barn, äldre och eller personer med 

nedsatt rörelseförmåga som behöver passera gatan och trafikflödet är högt för att vara en 

lokalgata. 

Enkla gångpassager med enbart nedsänkt kantsten ska göras på gångbanor i lokalvägnätet där 

det finns behov att passera och i gatuhörn så att rullstolsburna eller personer med barnvagn 

enkelt kan passera. 

 

Utformning: Typ 02 - gångpassage 
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12.6.4 GENOMGÅENDE GÅNG- OCH CYKEL 

Det är viktigt att korsningspunkter och passager utformas på ett sådant sätt att cykeltrafikens 

framkomlighet och trafiksäkerhet prioriteras. Där cykelstråken i huvudvägnätet löper 

parallellt med gator och vägar ska samtliga passager av anslutande gator och vägar utformas 

med hastighetssäkring och genomgående cykelbana där korsande biltrafik lämnar företräde 

för cyklister. Detsamma gäller vid in- och utfarter till parkeringar och fastigheter. Samtliga 

passager i cykelvägnätet ska ha nedfasade kantstenar, se tabell nedan.  

 
Åtgärd Utformningskrav i: 

Nedfasade kantstenar Hela cykelvägnätet 

Hastighetssäkring av passage enligt 
typexempel från den regionala cykelplanen 

Hela cykelvägnätet 

Anpassade trafiksignaler (detektor alt. Grön 
våg för cyklister) 

Övergripande nätet 

Viloräcke eller fotstöd vid trafiksignaler Övergripande nätet 

Utformning vid busshållplats Minst 1 m bakom väderskydd/räcke. Om 
kurva i anslutning till busshållplatsen, minst 
40 m radie 

Cykelboxar i korsningar Övergripande nätet 

 

Längs lokalnätet ska samtliga passager vara utformade med hastighetsäkring så att god 

trafiksäkerhet uppnås i hela det identifierade cykelvägnätet. Åtgärder på skolvägar ska 

prioriteras. När ett cykelstråk korsar en lokalgata på sträcka ska om möjligt cykelstråket göras 

genomgående tex genom ett platågupp utan övergångsställe. För exempel på principlösningar 

för passageutformning hänvisas till Regional cykelplan för Stockholms län, sid 24.  

 

Cykelplan för Huddinge kommun KS-2015/47 Antagen av Kommunfullmäktige den 12 

september 2016 publiceras under hösten 2016 på huddinge.se 

 

Typritningar: 

Typ 14 – Upphöjd cykelöverfart 

Typ 07 – platågupp 

 

Upphöjda gc-passager med röd sten 

I områden där utfarter och anslutande lokalgator sedan tidigare är utformade med SF-sten 

föreslås att även resterande utfarter ska utföras med SF-sten för att få det enhetligt. Typritning 

för detta finns att tillgå hos Gatu- och trafikavdelningen men redovisas inte i handbok. 

 

 

http://trafikverket.se/contentassets/4aa902c4497449c29e82df1ce5482d54/regional_cykelplan_stockholms_lan_2014.pdf
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12.7 TRAFIKDATA 

12.7.1 GÅNGTRAFIK 

Huddinge kommun gör mätningar av gångtrafiken varje år. Det görs genom manuell räkning 

vid 10 geografiskt spridda punkter under september månad. Den första mätningen av 

gångtrafiken i Huddinge gjordes 2007. Resultaten finns på Huddinge kommuns hemsida, 

gångmätning 

För enskilda projekt där fotgängardata saknas får enskilda manuella räkningar genomföras. 

https://www.huddinge.se/contentassets/a6aae1400fa046fb9cd6e36fa896f5dc/arlig-gc-matning2017.pdf
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12.7.2 CYKELTRAFIK 

Huddinge kommun gör mätningar av cykeltrafiken varje år. Det görs genom manuell räkning 

vid 10 geografiskt spridda punkter under september månad. Resultaten finns på Huddinge 

kommuns hemsida cykelmätning. 

 

För enskilda projekt där cykeltrafikdata saknas får enskilda manuella räkningar genomföras. 

 

För att kunna följa utvecklingen av cyklingen i kommunen och se trender har Huddinge 

kommun tagit fram ett cykelräkningsprogram. Programmet innehåller ett handlingsprogram 

för mätningar av cykelflöden i kommunen som kan ge en uppfattning om hur cyklandet 

utvecklas i Huddinges huvudcykelvägnät. Handlingsprogrammet fokuserar på manuella 

mätningar som kan fungera som underlag för att i framtiden omvandla dessa till fasta 

mätpunkter.  

https://www.huddinge.se/contentassets/a6aae1400fa046fb9cd6e36fa896f5dc/arlig-gc-matning2017.pdf
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12.7.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Huddinge kommun saknar en strategi för mätningar av kollektivtrafiken. Det finns således 

behov av att ta fram en metod för hur kollektivtrafiken i kommunen kan mätas. 

Uppgifter om resandestatistik kan hämtas från Trafikförvaltningen SLL. Uppgifter om 

busslinjer och busshållplatser finns i trafikkartan i Solen. Skiktet heter SL-trafik.  

I början av 2017 beräknas Huddinge kommuns första kollektivtrafikplan antas av 

Kommunfullmäktige. Det övergripande målet för kollektivtrafikplanen är att andelen 

kollektivtrafikresor i kommunen ska öka. Kommunens vision är att kollektivtrafiken ska vara 

attraktiv med kortare restider, högre turtäthet, smidigare byten och ökad pålitlighet. Strategier 

för hur kommunen kan bidra till att uppnå detta är en del av vad den kommande 

kollektivtrafikplanen ska hantera.  
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12.7.4 BILTRAFIK 

2007 beslutade sig Huddinge kommun för att trafikmätningar inklusive ett 

årsmedeldygnsvärde (under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per 

dygn, axelpar per dygn) en genomsnittlig vardag (v-ÅDT) skulle mätas med ett 

återkommande mätintervall på 3 år. Mätningarna genomförs på det kommunala 

huvudvägnätet, som har delats in i tre etapper. Totalt finns det ca 300 mätpunkter på 

huvudvägnätet.  

Under åren 2008 – 2010 genomfördes den första hela mätomgången. Under 2011 och 2012 

genomfördes några specialmätningar i de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens 

kurva. Den andra hela mätomgången gjordes under 2013 - 2015.  

Metoden liknar den som används av Trafikverket för att ta fram ÅDT-värden på det statliga 

vägnätet, men med skillnaden att endast vardagar mäts. Huvudvägnätet är fördelat i tre 

etapper. Inom varje etapp genomförs två mättillfällen per år på varje mätpunkt, en på våren 

och en på hösten. Vid varje mättillfälle mäts 24 timmar. För att förbättra beräkningarna av v-

ÅDT används ett index till varje mätpunkt. Index beräknas från helårsmätta punkters mätdata. 

Helårspunkter är nödvändiga för att kunna ta hänsyn till trafikflödenas årstidsvariationer när 

årsdygnstrafiken och trafikarbetet ska kunna fastställas. 

Resultatet från trafikmätningarna presenteras i trafikdataprogrammet TRIO som är 

webbaserat. 

Behövs ytterligare trafikflödesinformation i enstaka projekt får kompletterande mätningar 

genomföras. 



23 

HANDBOK  

KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen 

Huddinge Kommun   

 

12.8 PARKERING, LASTNING OCH LOSSNING 

12.8.1 ALLMÄNT 

Ett parkeringsprogram för Huddinge kommun antogs i mars 2016. I parkeringsprogrammet 

anges mål och riktlinjer för parkering på kvartersmark, tomtmark och gatumark. 

Parkeringsprogrammet utgår från att prioritera kollektivtrafik bland annat genom att undvika 

ytkrävande markparkeringslösningar i kollektivtrafiknära lägen. Grundprincipen ska vara att 

den som nyttjar parkeringsplatsen ska betala kostnaden för platsen. Principen bör inte 

tillämpas där kollektivtrafiken är bristfällig och där det inte råder konkurrens om marken. 

Cykelparkering prioriteras före bilparkering.  

 

Parkeringsprogram Huddinge kommun 

http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/parkeringsprogram.pdf
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/parkeringsprogram.pdf
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LAGRUM 
Parkering behandlas i plan- och bygglagens (PBL) kapitel 4 paragraf 13 samt kapitel 8 paragraf 9-11.  

 

4 kap.  

Parkering 

13 § I en detaljplan får kommunen bestämma 

 

1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4, 
2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och 

3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering. 
 

Parkering är en bygglovspliktig åtgärd. Kraven på parkering tolkas av 

kommunen.  
 
8kap. 

Tomter 

9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att  

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser 

kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om 

det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 

6. risken för olycksfall begränsas. 
   Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan 

jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det 

inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 

 
10 § Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig 

utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd. 

 

11 § I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad som kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 7 § eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § ska 9 § 
tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Lag (2011:335). 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM#K8P9S1N4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM#K8P9S1N4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM#K8P9S1N4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM#K8P9S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM#K16P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM#K16P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.HTM#K8P9
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12.8.2 PARKERINGSTAL 

Parkeringstalen är kommunens riktvärden för erforderligt antal parkeringsplatser. De är 

rekommendationer, som skall prövas av samhällsbyggnadsnämnden i det enskilda fallet. 

Parkeringstalen är en utgångspunkt för de förhandlingar med byggherrar, som normalt äger 

rum i plan- och bygglovsärenden. Överenskommelsen skall sikta till att tillfredsställa både 

kraven på tillräcklig parkering och en god miljö. Parkeringstal finns för cykel- såväl som 

bilparkering.  

 

Kommunen har olika parkeringstal beroende på hur långt ifrån kapacitetsstark kollektivtrafik 

som exploateringen sker. Kommunen har deltas upp i olika zoner , A, B och C.  

 

Kommunen tillämpar flexibla parkeringstal för bil. Detta innebär att en exploatör kan sänka 

parkeringstalet för bil genom att genomföra mobility managementåtgärder.  

 

Zonindelning  

 

Parkeringstal 

http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/kartunderlag-parkeringsprogram-bilaga-tre.pdf
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/parkeringstal-bilaga-ett.pdf
http://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/strategi/trafikstrategi/parkeringstal-bilaga-ett.pdf
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12.8.3 P-TILLSTÅND 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande 

parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. 

Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är 

förbjuden samt vanligtvis även avgiftsbefrielse. 

 

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra 

samhället tillgängligt för alla. 

 

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder 

som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 

 

Transportstyrelsen anser att bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör 

motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på 

sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Styrelsen anser vidare att 

bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga 

funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. 

 

Läs mer på Huddinge kommuns hemsida 

P-tillstånd 

 

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/parkering/parkeringstillstand-for-rorelsehindrad/
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12.8.4 UTFORMNING 

Utformning av parkeringsplatser på gatumark ska följa VGUs riktlinjer för tvärställd 

parkering.  

Länk: VGU Biluppställning på gatumark 

 

För kantstensparkering (längsgående) gäller 

God standard: 2,5 x 7 m 

Minimikrav: 2,3 x 6 m

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Vag/Vagutformning/Dokument_vag_och_gatuutformning/Vagar_och_gators_utformning/Sektion_tatort-gaturum/12_biluppstallning_pa_gatumark.pdf
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12.8.5 TIDSREGLERING OCH AVGIFTER 

Kommunen tar i dag inte ut någon avgift på de allmänna parkeringarna utan upplåter 

parkering med P-skiva. Antal timmar som fordonet får parkera framgår av P-skylt på 

parkeringen. På gator där parkering är tillåten gäller normalt parkering i högst 24 timmar i 

följd. 

 

I kommunen finns infartsparkeringar i anslutning till pendeltågsstationerna i Stuvsta, 

Huddinge, Flemingsberg, Skogås och Trångsund. Från början av mars 2015 infördes en ny 

reglering för infartsparkeringarna. Infartsparkeringarna i Skogås, Trångsund och Stuvsta är 

avgiftsbelagda. De som har SL-kort laddat med 30 dagar eller längre periodbiljett parkerar 

avgiftsfritt fram till midnatt medan de som inte har SL-kort betalar 10 kr i timmen och max 40 

kronor per dag. Syftet med parkeringsavgifter på infartsparkeringarna är att förbättra 

tillgängligheten på parkeringsplatser för de som behöver ta bilen till stationen. Det är Q-Park 

som driftar infartsparkeringar i Skogås, Stuvsta och Trångsund.  

 

På infartsparkeringen vid Kommunalvägen i Huddinge centrum råder parkeringsförbud 

mellan klockan 02 och 05. 

 

Kommunen utreder i enlighet med det beslutade parkeringsprogrammet att ta ut avgift på 

gatumark i parkeringsprogrammets zon A och B.  
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12.8.6 ÖVERVAKNING 

Natur- och gatudriftsavdelningens parkeringsvakter övervakar parkering på gatumark. 

 

Parkeringsvakterna  

 handlägger skrotbilshanteringen.  

 informerar trafikanterna om parkeringsmöjligheter, parkeringsregler och delar ut P-

skivor. 

 hjälper fastighetsägare/fastighetsbolag med flyttning av fordon efter beställning. 

Beställning sker på en hemställan som finns på Huddinge kommuns hemsida. Natur- 

och gatudriftsavdelningen debiterar kostnaderna direkt till beställaren. 

 är behjälpliga vid arbete på väg där ej flyttade fordon utgör ett hinder, t.ex. vid snö- 

och sandupptagning. 

 arbetar med trafikövervakning dagtid 08.00-17.00 vardagar samt vissa kvällar, nätter 

och helger efter behov. 
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12.9 SIKT 

Dålig sikt är en källa till incidenter och olyckshändelser i trafiken. Omvänt gäller att 

tillräcklig sikt är en förutsättning för en säker, trygg och komfortabel trafik. 

 

Sikten bör anpassas till den hastighet som eftersträvas på gatan eller avsnittet av gatan. 

Om detta inte går att uppfylla bör hastigheten begränsas till tillgänglig sikt och därmed ge 

trafikanten förutsättningar att hinna se faror för att undvika olyckor. 

 

Självklart skall det vara en strävan efter att åstadkomma en god standard. Vid nyplanering och 

nybyggnad skall alltid god standard tillämpas medan det i befintliga bostadsområden kan 

accepteras att låg standard tillämpas. 

 

 

Se även SIKT (tomtinfarter) i kapitel 2. 

 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-utforare/gatas-handbok-inkl-typritningar/gatu-trafik-handbok-kap-2-byggnation.pdf
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12.9.1 STRÄCKA 

Huvudgata och lokalgata 

 
a och b i figuren är avstånd från körytekant. 

 

BIL: 

För bil gäller att  

 a = 2 m  

 ögonhöjd (vid a) = 1,1 m 

 b = 2 m 

 hinderhöjd (vid b) = 0,35 m 

 

För respektive hastighet ska siktsträckan vara: 
Tillåten hastighet Önskvärd siktsträcka Lägsta godtagbara 

siktsträcka 

30 km/h 50 m 35 m 

40 km/h 50 m 35 m 

60 km/h 85 m 65 m 

 

BUSS: 

För buss gäller att  

 a = 2,4 m  

 ögonhöjd (vid a) = 2,05 m 

 b = 2 m 

 hinderhöjd (vid b) = 0,35 m 

 

För respektive hastighet ska siktsträckan vara: 
Tillåten hastighet Lägsta godtagbara 

siktsträcka 

30 km/h 40 m 

40 km/h 60 m 

60 km/h 120 m 
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CYKEL: 

Vid bestämning av stoppsikt för cykel ska lägen för ögonpunkt/höjd respektive 

hinderhöjd/punkt bestämmas enligt tabell nedan: 
 

Ögonhöjd 1,0 m 

Ögonpunkt (i plan) Ogynnsammaste läge inom 
vägbanan 

Hinderhöjd 0,0 m i vertikalkurva 
 

0,4 m i horisontalkurva 

Hinderpunkt (i plan) Ogynnsammaste läge inom 
vägbanan och inom 0,5 m 
utanför vägbanan. 

 

Stoppsikt för cykel ska uppfylla följande längder: 
 

Dimensionerad hastighet Önskvärd 
minsta sikt 

Minsta godtagbara 
sikt * 

Dim hastighet 30 km/h 35 m 20 m 

Dim hastighet 20 km/h 20 m 10 m 

*) Endast efter väghållarens godkännande 
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12.9.2 KORSNING 

 

Maxhöjd för föremål inom siktområdet = 80cm över gatunivå 

 

Lokalgata / Lokalgata 

 

 
 

 

Huvudgata (40 km/h) / Lokalgata 
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Huvudgata / Huvudgata (reglerad) 

 

 
 

Industrigator 

Se huvudgator  
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Cirkulationsplats 

Siktområdet skall för varje tillfart ge sådan sikt att en förare på väg mot cirkulationsplatsen 

kan se inkommande fordon i närmast föregående tillfart och närmaste kommande tillfart. 

Föraren skall också kunna se övergångsställe och cykelöverfart vid närmaste frånfart om 

sådant är anlagt. 

 

Rondellens höjd eller utförande i övrigt bör inte hindra förare att överblicka trafiken i 

cirkulationen eller i andra tillfarter. I cirkulationen bör finnas minst stoppsikt beräknad från 

möjlig körhastighet i cirkulationen. 

 

I största möjliga mån skall cirkulationer med dubbla körfält undvikas, i fall där dubbla körfält 

är nödvändig för kapaciteten bör utformningen specialstuderas.  

 

För att sänka hastigheter i cirkulationen kan komplettering av dämpande åtgärder göras, 

exempelvis upphöjda övergångsställen och avsmalnad vägbana in och ut ur cirkulationen. 

 

Separat studie ska göras av sikt m.m. för gång- och cykeltrafikanter. 
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12.10 TRAFIKSIGNALER 

• Trafikverkets föreskrifter och allmänna råd för trafiksignaler TSFS 2014:30 gäller vid 

anläggande av trafiksignalanläggning. 

• Trafiksignalanläggning utförs av trafiksäkerhets eller framkomlighetsskäl (tex för 

kollektivtrafik) där utredning visar att trafiksignal är den bästa modellen för utformning och 

regleringen av aktuella platsen. Dock är en trafiksignal inte generellt en 

trafiksäkerhetsåtgärd. 

• Signalreglerade övergångsställen utförts där fotgängare eller andra fordonsflöden behöver 

regleras eller prioriteras och/eller att korsningspunkten ofta används frekvent av syn- eller 

hörselskadade. 

• Signalreglerade övergångsställen ska alltid förses med akustisk signal. 

• Signalreglerade övergångsställen förses i normalfallet inte med skyltning. 

• Utbyte av trafiksignal vid övergångsställe ska alltid prövas mot alternativet med 

hastighetssäkring. Helt ny trafiksignal vid övergångsställe ska undvikas. 

• En total dokumentation ska finnas över varje trafiksignalanläggning (anläggningsinfo) hos 

trafiksignalsansvarig. (Minimum är kabelplan, signalplan samt signalväxlingsschema med 

fasindelning och logik.)  

 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2014/?RuleNumber=2014:30&RulePrefix=TSFS

