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1

Förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för de trafikutredningar som
har genomförts. Förutsättningarna bygger på planeringsläget i kommunen under hösten
2015.

1.1

Kommunala planprocesser
Vallentunas gällande översiktsplan antogs i maj 2010 och spänner över åren 2010 till
2030. Den anger bland annat att mark reserveras för en förlängning av Arningevägen
öster om Ormsta, och att denna förlängning är viktig. Vidare anges att möjligheterna att
förflytta sig inom Vallentuna framförallt bör bli bättre i öst-västlig riktning. Det nämns
också att en förlängning av Banvägen kan bli en aktuell åtgärd för att öka tillgängligheten
till Vallentuna centrum.
I nuläget pågår planprocesser för ett antal större utvecklingsområden. För Centrala
Vallentuna har ett program för detaljplaner tagits fram som går ut på samråd i januari
2016.
För Norra Vallentuna och Lindholmen pågår arbetet med en fördjupning av
översiktsplanen. Detta utvecklingsområde har en stor betydelse för kommunens framtida
bostadsförsörjning. Planen omfattar utbyggnadsområdena Molnby, Lindholmen, Norra
Vallentuna Nordväst och ett strategiskt område för tätortsutveckling runt ny station på
Roslagsbanans avgrening till Arlanda.
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Figur 1. Utveck lingsområden i Norra Vallentuna och Lindholmen. (ur FÖP Nordvästra Vallentuna,
arbetsmaterial, feb 2016)
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1.2

Befolkning och bostadsbyggande
Vallentunas befolkning förväntas öka enligt kommunens befolkningsprognos 2014-2024.
Kommunen har även gjort en bostadsbyggnadsprognos fram till 2024 som redovisar hur
antalet nya bostäder förväntas fördela sig mellan kommunens olika områden. Denna
prognos har legat till grund för de trafikprognoser som redovisas i rapporten. I samband
med fördjupning av översiktsplanen har dock kommunen gjort nya bedömningar kring
bostadsbyggandet. Detta har hanterats i trafikanalysen genom att
bostadsbyggnadsprognosen har justerats upp i två olika scenarier; ett med hög
exploatering (HÖG) och ett med en mer måttlig exploatering (BAS).

1.3

Roslagsbanans förlängning
För att förbättra störningskänslighet och kapacitet upprustas ett flertal sträckor till
dubbelspår. För Vallentunas del kommer dubbelspår finnas från Vallentuna station och
söderut år 2018, då delsträckan Täby kyrkby – Kragstalund väntas vara färdigställd.
I en förstudie från 2012 finns två utredningskorridorer för utbyggnad av spår till Arlanda
redovisade. Korridorerna skiljer sig inte särskilt mycket inom Vallentunas gränser, de är
identiska från Molnby fram till Markimsvägen. I båda alternativen finns möjligheten att
ansluta till befintlig bana antingen norr eller söder om Molnby station.

1.4

Arningevägens förlängning och andra förstärkningsåtgärder i vägnätet
Förlängningen av Arningevägen öster om Ormsta som nämns i översiktsplanen har
diskuterats under många år. I samband med framtagandet av Översiktsplan 2001 lät
Vallentuna kommun konsultbolaget J&W (numera en del av WSP) ta fram ett program för
utredningar av vägsträckning för en förlängd Arningeväg öster om Ormsta. Detta innehöll
även programskisser för hur vägen skulle kunna dras. Målsättningen med vägens
förlängning var att avlasta Lindholmsvägen och göra nya exploateringsområden
tillgängliga. En problemanalys av nollalternativet, att låta Lindholmsvägen förbli
genomfartsväg, pekade bl.a. ut följande;
•

Köer uppstår på Lindholmsvägen på grund av Angarnsvägens plankorsning med
Roslagsbanan (Plankorsningen är idag ersatt med cirkulationsplats och planskild
järnvägskorsning).

•

Bullerstörda fastigheter befaras finnas längs Lindholmsvägen. Antalet riskerar att
bli större med ökade trafikmängder.

•

Kommunens trafikplan anger anspråk för oskyddade trafikanter att kunna korsa
vägen genom Ormsta.
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•

Vägen var enligt Vägverket en av länets farligaste i förhållande till sin trafikmängd
i början av 90-talet. Förbättringsåtgärder sattes in men problem kvarstår t.ex. i
form av för snäva kurvor.

Fig 2. Programsk isser för Arningevägens förlängning öster om Ormsta. Röda linjer mark erar de sträck ningar
som har studerats vidare i denna rapport. (J&W, 2001)
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För vägsträckningen norr om Ormsta presenterade J&W:s rapport fyra alternativ för att
leda ned vägen från Ormsta till det mer låglänta området öster om Molnby och Ubby. Alla
alternativen rundar en höjd; tre av dem på västra sidan och en på den östra sidan. I
denna rapport har den västligaste dragningen och den östligaste bedömts som mest
intressanta då de har bäst förutsättningar att ta upp lutningar utan allt för stora kostnader
och ingrepp i landskapet.
Förlängningen, i denna rapport kallad förbifarten, är alltjämt under utredning. Att bedöma
behovet av den kopplat till de aktuella bebyggelseplanerna och samtidigt bedöma
lämpliga vägsträckningar är något som denna rapport ska bidra till.
En planerad åtgärd på befintliga Arningevägen som ingår som förutsättning i
trafikanalysen är ombyggnaden av korsningen Arningevägen/Bällstabergsvägen till
cirkulationsplats. I trafikanalysen förutsätts att en kapacitetsstark utformning väljs med två
körfält i vardera riktningen i anslutning till cirkulationsplatsen.
En annan förstärkningsåtgärd som ingår som förutsättning är att förstärka den befintliga
cirkulationsplatsen vid Angarnsvägen/Arningevägen/Lindholmsvägen med två körfält i
vardera riktningen i anslutning till cirkulationsplatsen.
I programmet för Centrala Vallentuna ingår vissa förändringar i vägnätet kring Vallentuna
station. Som en förutsättning i trafikanalysen är cirka 30 meter av Banvägen vid
Vallentuna station omgestaltad till gångfartsområde. Skördevägen har också
sammankopplats med Banvägen och Åby gatas plankorsning med järnvägen har utgått
och ersatts av en vägkoppling från Åby gata till Smidesvägen.
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2

Trafikförsörjning

2.1

Nuläge

Figur 3. Befintligt väg- och spårnät.

Det övergripande vägnätet utgörs av två regionala stråk. Det ena i öst-västlig riktning;
Väsbyvägen/Angarnsvägen (väg 268) och det andra i nord-sydlig riktning; Arningevägen
(väg 264)/Lindholmsvägen. Ett ytterligare stråk i nord-sydlig riktning, men av mer lokal
karaktär, är Stockholmsvägen/Banvägen. Angarnsvägen är den högst nyttjade
vägförbindelsen för trafik till och från övriga regionen.
Alla de ovan nämnda vägarna utom Arningevägen har funnits i åtskilliga decennier.
Vägarnas standard har höjts successivt, men på flera sträckor (särskilt längs
Lindholmsvägen) präglas vägarnas standard av de gamla landsvägarna. De största
förändringarna på senare är Lindholmsvägens koppling till Arningevägen samt den
planskilda korsningen med Roslagsbanan och Väsbyvägen.
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I västra Vallentuna finns spår av 1960- och 1970-talens trafikplaneprinciper med
Ekebyvägen och Teknikvägen som karakteristiska uppsamlings- respektive matargator.
Roslagsbanan utgör en barriär som delar upp bebyggelse och vägnät i en västlig och en
östlig del. Vägpassagerna är glest placerade.
Trafikflödena i huvudvägnätet varier mellan ca 2 000 frd/dygn till drygt 10 000 frd/dygn.
Detta får betraktas som låga nivåer ur ett storstadsperspektiv.

Fig 4. Trafik flöden, nuläge.
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Figur 5, Framk omlighet i vägnätet, dagens situation.

Kapaciteten är till övervägande del god. Analyser av trafiksituationen under
eftermiddagens maxtimme visar att lättare fördröjningar (medelhastighet 70 - 50% av
skyltad hastighet) förekommer i flera av anslutningarna till det regionala huvudvägnätet
och att kraftigare fördröjningar (medelhastighet < 50% av skyltad hastighet) förekommer i
enstaka korsningar. Särskilt märks korsningen Arningevägen/Angarnsvägen och
Väsbyvägen/Banvägen.
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Detta mönster är förklarligt med tanke på att det endast finns ett fåtal stora vägar och att
den mesta trafiken kanaliseras dit. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan även
framkomlighetsproblem sägas vara till nackdel pga påverkan på kollektivtrafiken, som är
störningskänslig och där många resenärer kan drabbas av enstaka förseningar. – särskilt
om det går ut över tidspassning mellan exv buss och tåg eller förares möjlighet till vila.

2.2

Framtid

2.2.1 Principer för trafikförsörjningen
Kommunens Trafikstrategi (antagen 2013) ger övergripande riktlinjer för inriktning och
prioritering av trafiksystemets utveckling. Integrerad planering mellan bebyggelse och
trafiknät pekas ut som en viktig faktor för att främja ett långsiktigt hållbart
transportsystem.
Cykelplan är under utarbetande. Samrådshandling togs fram 2014.

Fig 6. Utdrag ur Cyk elplanens förslag till framtida cyk elvägnät i centrala Vallentuna.

Utbyggnad av nya vägförbindelser behöver förhålla sig till inte bara biltrafikens
förutsättningar, utan i lika hög grad till kollektivtrafik, cykel och gång. Vissa av de
tillkommande vägarna integreras med bebyggelsen och ges en stadsmässig karaktär där
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trafikslagen blandas och en tidlig prioritet ges till gång, cykel och kollektivtrafik. Dessa
gator utgör viktiga offentliga rum som sammanlänkar de nya stadsdelarna. Andra förläggs
perifert med huvudsaklig funktion att mata områdena med bil eller leda trafiken förbi. Där
separeras trafikslagen och prioritet ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet.
2.2.2 Vägkorsningar över Roslagsbanan
Roslagsbanan är starkt strukturerande för bebyggelse och rörelsemönster i Vallentuna.
Hållplatserna är noder i kollektivresandet och där finns passager av spåret – för gång,
cykel och ibland för bil. På sträckorna utgör banan en barriär som endast kan korsas på
enstaka punkter.
Idag finns endast två planskilda korsningar av Roslagsbanan i Vallentuna: Väsbyvägen
vid centrum och Lindholmsvägen mellan Molnby och Lindholmen. Plankorsningar finns
vid Åby gata i norra delen av centrum, på Ormstavägen och Molnbyvägen (den senare
dock avstängd för allmän trafik väster om Roslagsbanan). Däremellan finns enstaka GCpassager.
Plankorsningar medför problem i form av hög olycksrisk och begränsad framkomlighet.
I samband med denna utredning har frågan om passager av Roslagsbanan setts över
och olika alternativ prövats för att skapa ett säkrare och mer robust trafiksystem.
2.2.3 Arningevägens förlängning
En förlängning av Arningevägen ses som en viktig möjlighet för att möta framtida krav på
tillgänglighet och framkomlighet för den mer långväga trafiken, samtidigt som den
avlastar parallell del av Lindholmsvägen.
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2.2.4 Övergripande vägnät
Under arbetets gång har flera alternativa vägnät prövats för att analysera hur trafiken som
alstras av den planerade bebyggelsen påverkar kommunens vägnät i sin helhet. De
områden som för sin trafikförsörjning kräver nya vägar (utöver lokalgator) är:
•

Molnby

•

Vallentuna Nordväst

•

Tätortsutveckling runt en ny station på avgreningen av Roslagsbanan mot Arlanda

Primärt studeras gator som kopplar områdena till befintligt vägnät och som bildar en
stomme i områdena likväl som de förbinder respektive område med angränsande
områden. Dessa gator bildar en grund för områdenas uppbyggnad och generella
trafikförsörjning, inte minst för gång, cykel och kollektivtrafik – de utgör entréer och
centrala stråk i områdena.
Molnby kopplas österut till Lindholmsvägen med en ny gata söder om nuvarande
Molnbyvägen.
Vallentuna Nordväst kopplas söderut till Ekebyvägen med en ny gata mellan
Koltrastvägen och Västanbergavägen.
Tätortsutvecklingsområdet runt en ny station på avgreningen av Roslagsbanan mot
Arlanda kopplas åt nordost till Lindholmsvägen med en ny gata som ansluter norr om
bron över Roslagsbanan. Denna gata förbinds i söder med gatan genom Vallentuna
Nordväst.
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Fig. 7. Primära k opplingar mellan utveck lingsområdena och befintligt vägnät.

Dessa nya gator utformas för låga fordonshastigheter och med prioritet för gång och
cykel. Beroende på i vilken omfattning och i vilka delar norra Vallentuna exploateras kan
vägnätet kompletteras med mer kapacitetsstarka länkar. Norra Vallentuna kan då
trafikmatas med tyngdpunkten åt väster eller åt öster, eller med en mer jämn fördelning åt
både väst och öst.
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Fig. 8. Matning sk er med tyngdpunk t åt väst.

Tallhammarsvägen förlängs med en trafiktålig ny vägkoppling åt nordost mot det nya
områdets mittpunkt. En ny möjlighet att passera nordväst om tätorten skapas samtidigt
genom kopplingen mellan Väsbyvägen och Lindholmsvägen. Ny bebyggelse i Molnby
ansluter till befintliga Lindholmsvägen och saknar direkt koppling till områdena väster om
Roslagsbanan.
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Fig 9. Matning sk er med tyngdpunk t åt öst.

Områdena väster om Roslagsbanan kopplas ihop med Molnby genom en ny bro över
järnvägen söder om Molnby station. Dagens plankorsning med järnvägen i Ormsta stängs
och ersätts av den nya bron i Molnby. Ormsta förbinds med den nya bron på den västra
sidan av järnvägen genom en förlängning av Banvägen. På den östra sidan har alternativ
prövats med att förlänga någon av de befintliga lokalgatorna eller nyttja Lindholmsvägen
för förbindelse till bron. Med hänsyn till lokalgatornas låga trafikstandard och till deras
störningskänsliga omgivning förespråkas att nyttja Lindholmsvägen.
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Fig 10. Matning sk er med tyngdpunk t åt öst ink lusive Arningevägens förlängning.

Arningevägen förlängs norrut. Trafik från utvecklingsområdena väster om Roslagsbanan
med mål söder om kommunen går via den nya bron ut till den förlängda Arningevägen i
öster och vidare söderut. Lindholmsvägen avlastas.
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Fig 11. Matning sk er åt både öst och väst.

Kopplingen till Molnby och den förlängda Arningevägen kombineras med en västlig
koppling i form av den förlängda Tallhammarsvägen. Vägnätet är sammanhängande och
bildar en robust grund för framtida tätortsutveckling i norra Vallentuna och Lindholmen.
2.2.5 Koppling till Molnby
Hur det nya vägnätet i Nordväst och Molnby kan kopplas till befintliga Lindholmsvägen
och den förlängda Arningevägen har också prövats i olika scenarier.
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Fig 12. Väst 1.

Väst 1 - Arningevägens förlängning med en västlig dragning. Kopplingen från Molnby och
eventuellt området Nordväst ansluter vid en cirkulationsplats i en punkt innan
Arningevägens stigning börjar. Ett avsnitt av Lindholmsvägen norr om Molnbyvägen blir
överflödigt och kan avvecklas.

Fig 13. Väst 2.

Väst 2 - Arningevägens förlängning med en västlig dragning. Kopplingen från Molnby och
eventuellt området Nordväst nyttjar delvis befintlig sträckning av Lindholmsvägen innan
den ansluter vid en cirkulationsplats. Ett avsnitt av Lindholmsvägen norr om Molnbyvägen
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blir överflödigt och kan återställas. Lösningen innebär mindre anspråkstagande av mark
jämfört med Väst 1 men en längre resväg för trafikanter med mål söderut.

Fig 14. Syd.

Syd – Arningevägens förlängning med nyttjande av befintliga Lindholmsvägen förbi Ubby.
Förlängningen av Arningevägen blir kortare och ingreppen i naturen därav mindre än i
övriga alternativ. Kopplingen från Molnby och eventuellt området Nordväst skär genom en
stor del av detaljplanområdet Stensta.
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Fig 15. Öst 1.

Öst 1 – Arningevägens förlängning med östlig dragning. Liksom i Väst 2 nyttjas en del av
den befintliga Lindholmsvägens sträckning för kopplingen från Molnby och eventuellt
området Nordväst. Ett avsnitt av Lindholmsvägen norr om Molnbyvägen blir överflödigt
och kan återställas. Förutsättningarna för att ansluta exploateringen på höjden sydöst i
bilden till Arningevägen är inte optimala.

Fig 16. Öst 2.

Öst 2 – Arningevägens förlängning med östlig dragning. Kopplingen från Molnby och
eventuellt området Nordväst skär genom en stor del av detaljplanområdet Stensta. Ett
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avsnitt av Lindholmsvägen norr om Molnbyvägen blir överflödigt och kan återställas.
Vägdragningen ger förutsättningar att ansluta exploateringen på höjden sydost i bilden till
infarten till Molnby.
Sammanfattningsvis bedöms alternativen Väst 1 och Syd bäst svara mot både en kortare
planeringshorisont med lokal anslutning till Molnby och en beredskap att på sikt etablera
en öst-västlig koppling till Vallentuna NV via ny bro över Roslagsbanan.

3

Trafikanalys
I syfte att pröva effekterna av förändringar i vägnätet har trafiksimuleringar utförts.
Vägnätsmodellen omfattar större delen av kommunen, med fokus på de centrala delarna;
Vallentuna tätort och Lindholmen.
Prognosen har horisontår 2024. För utveckling av bebyggelse och befolkning finns nivåer
framtagna; HÖG och BAS.
2024 HÖG:
•

Befolkningsökning enligt kommunal befolkningsprognos 2024 med ökningen förlagd till
områden enligt bostadsbyggnadsprognos.

•

Justering jämfört med befolkningsprognos till 3 400 nya bostäder i nordvästra
Vallentuna med ny station på ny avgrening av Roslagsbanan samt till 600 nya
bostäder i Molnby

2024 BAS:
•

Befolkningsökning enligt kommunal befolkningsprognos 2024 med ökningen förlagd till
områden enligt bostadsbyggnadsprognos.

•

Justering jämfört med befolkningsprognos till 1 000 nya bostäder i nordvästra
Vallentuna utan ny station samt 550 nya bostäder i Molnby

Framtida bilanvändning antas i huvudscenarierna ligga i nivå med dagens.
Vägnätet utgår från befintligt nät men med några beslutade förstärkningsåtgärder (punkt
3-5 i bild nedan).
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Fig 17. Förstärk ningsåtg.

1. Ny länk från Ekhammarsvägen till ny byggelse i Nord-Väst
2. Ny länk från ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen till ny bebyggelse öster om
järnvägen i Molnby. Standard varierar beroende på länkens roll i det övergripande
vägnätet.
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3. Förstärkning till 2 körfält per riktning i anslutning till cirkulationsplatsen
Angarnsvägen/Arningevägen/ Lindholmsvägen

4. Gångfartsområde, ca 30 meter, på Banvägen
5. Förstärkning till 2 körfält per riktning i anslutning till ny cirkulationsplats
Arningevägen/Bällstabergsvägen

De väglänkar som studerats redovisas i nedanstående bild.
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Fig 18. Åtgärder.

Åtgärderna är följande:
1. Förlängning av Tallhammarsvägen
2. Koppling nordost mot Lindholmsvägen
3. Arningevägens förlängning
4. Koppling mot sydost
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5. Ny bro över Roslagsbanan söder om Molnby
6. Förlängning av Banvägen
7. Koppling mellan Molnby och Arningevägens förlängning

Åtgärderna har kombinerats i ett antal scenarier A-E enligt tabell nedan.

Scenario
A
B
C
D
E

1
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X

Åtgärder
3 4 5

6

X*
X*
X

7
X

X
X
X

X
X
X

X
X

* Scenario B och D även i varianter med åtgärd 3, Arningevägens förlängning, i en
dragning längre österut
Åtgärd 1 och 2 ingår i samtliga presenterade scenarier. Åtgärd 2 betraktas nu som en
förutsättning för utbyggnad av Tätortsutveckling runt en ny station på avgreningen av
Roslagsbanan mot Arlanda. När trafikscenarierna ursprungligen formulerades fanns inte
det området med i planeringen. Åtgärd 1 har konstaterats krävs för att den centrala gatan
som kopplar till Ekebyvägen ska bli överbelastad.

Resultat som hämtats ur trafiksimuleringarna av respektive scenario är:
•

Trafikflöde per dygn på länkarna i vägnätet inkl jämförelse med nuläge

•

Framkomlighet under eftermiddagens maxtimme

•

Total restid under ett vardagsdygn i nätet som helhet

•

Fördröjning pga trängsel i nätet som helhet

Restid och fördröjning för scenario A-E redovisas i samlingstabeller nedan.
Prognos 2024 HÖG:
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Figur 19. Total restid under ett vardagsdygn [antal fordonstimmar], Prognos 2024 HÖG. (M4 Traffic).

Restiden varierar gaska begränsat i spannet mellan ca 6 800 och ca 7 100 fordonstimmar
mellan scenarierna. Scenario A och D-variant är de som uppvisar längst restid.

Figur 20. Fördröjning p.g.a. trängsel under ett vardagsdygn [antal fordonstimmar], Prognos 2024 HÖG. (M4
Traffic).
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I denna tabell är skillnaderna mellan höga och låga värden betydligt större. Det framgår
tydligt att trafikströmmarna i scenario A styrs så att kapacitetsbrist uppstår i flera högt
belastade korsningar.

3.1

Trafikscenarier resultat
Det finns alltså framtaget två befolkningsprognoser; HÖG och BAS och sammanlagt 12
scenarier, varav två med undervarianter. Totalt blir det 28 kombinationer. Nedan
presenteras scenarierna A-E. En komplett sammanställning av resultat återfinns i bilaga.

3.1.1 2024 HÖG, Scenario A

Scenariet innehåller två nya väglänkar; 1 och 2.
Det stora tillskottet i befolkning med åtföljande ökning av biltrafiken medför ökningar i
trafikflöde på samtliga länkar i vägnätet. Lindholmsvägen söder om Molnby får mer än
fördubblad trafik (4,4+5,9=10,3 tusen frd/d). Väsby vägen får kraftigt förhöjda flöden
(10,3+6,4=16,7 tusen frd/d). Den nya gatan från Ekebyvägen får ett högt flöde (6,1 tusen
frd/d).
Framkomligheten är begränsad i de större korsningarna längs
Väsbyvägen/Angarnsvägen pga hög trafikbelastning under högtrafiktid. I
anslutningsvägarna mot Lindholmsvägen är det svårt att komma ut på huvudvägen –
framförallt i vänstersväng vid väjningsplikt.
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3.1.2 Scenario B

Utöver länk 1 och 2 innehåller scenariet länk3; Arningevägens förlängning.
Den största effekten är att Lindholmsvägen avlastas från trafik. På sträckan söder om
Molnby (4,4-1,8=2,6 tusen frd/d). Ett marginellt större flöde styrs från Vallentuna NV via
Lindholmsvägen; 4,7 tusen frd/d jämfört med 4,3 i scenario A.
Fördröjningar kvarstår längs Väsbyvägen/Angarnsvägen och förvärras något i korsningen
Angarnsvägen/Arningevägen pga ökad belastning.
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3.1.3 Scenario B variant

Scenariet motsvarar scenario B, men Arningevägens förlängning utgår från en punkt på
Angarnsvägen som ligger ca 1 km öster om Arningevägens södra anslutning.
Åtgärden att flytta den nya ledens läge minskar dess attraktivitet. Avlastningen på
Lindholmsvägen bli marginell. Lingsbergsvägen riskerar att belastas med ny
genomfartstrafik.
Framkomligheten ökar något längs Angarnsvägen jämfört med scenario B.
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3.1.4 Scenario C

Utgående från scenario A så adderas länkarna 4 och 6, dvs en sydöstlig länk från
Vallentuna NV som förbinds med en förlängning av Banvägen från Ormsta.
Kopplingen mellan Vallentuna NV och Vallentuna centrum förbättras med dessa åtgärder.
Den nya länken får ett flöde om 5,0 tusen frd/d. En betydande andel går dock vidare
Ormstavägen till Lindholmsvägen, vilket ger ett kraftigt ökat flöde på Ormstavägen
(1,9+3,1=5,0 tusen frd/d). Trafikökningen på Banvägen genom Centrum motsvarar
scenario A. Scenariot ger även effekten att den nya gatan från Ekebyvägen avlastas
jämfört med tidigare scenarier och når en nivå på trafikflöde som kan anses motsvara
gatans tänkta funktion.
Framkomligheten ökar något längs Väsbyvägen jämfört med scenario A.

repo001.docx

2015-10-05

29(33)
RA P P O RT
2 0 1 6 -06-2 9
RA P P O RT

SESVHA c:\users\sesvha\documents\uppdrag\vallentuna\rapport trafikutredning vallentuna nordväst 2016-07-07.docx

3.1.5 Scenario D

I scenariot tillkommer, jämfört med scenario C, objekten 3 Arningevägens förlängning, 7,
koppling till Lindholmsvägen, samt 5 ny bro över Roslagsbanan. Banvägens förlängning
utgår.
Trafikflödet på länk 4 blir lägre än i scenario C eftersom man inte har kopplingen mot
Centrum. Arningevägens förlängning åstadkommer i princip samma effekt som i scenario
B, men flödet blir ännu större (10,1 tusen frd/d jämfört med 8,8).
Framkomligheten förbättras på de flesta punkter i vägnätet som tidigare hade
kapacitetsbrist.
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3.1.6 Scenario D variant

Scenariet motsvarar scenario D, men Arningevägens förlängning utgår från en punkt på
Angarnsvägen som ligger ca 1 km öster om Arningevägens södra anslutning.
Liksom i scenario B variant minskar åtgärden att flytta den nya ledens läge dess
attraktivitet. Avlastningen på Lindholmsvägen uteblir. Lingsbergsvägen riskerar att
belastas med ny genomfartstrafik.
Framkomligheten ökar något längs Angarnsvägen jämfört med scenario D.
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3.1.7 Scenario E

Jämfört med scenario D har ’5 ny bro över Roslagbanan’ tagits bort och ’6 Banvägens
förlängning’ lagts till.
Trafikflödesmässigt attraherar både Banvägen och Arningevägens förlängning trafik.
Fördelen är att Lindholmsvägen avlastas medan nackdelen är att Ormstavägen tillförs
trafik.
Framkomligheten är något begränsad, motsvarande scenario B.
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4

Slutsatser
Utifrån de ingångsvärden som ligger till grund för ovan presenterade trafikanalyser kan vi
konstatera att de planerade exploateringarna kommer att medföra relativt stora
belastningar av vägnätet – oavsett vilket scenario som väljs för framtida utbyggnad. Vissa
objekt är motiverade även av måttliga utbyggnadsplaner – kanske redan idag. De
viktigaste är då Arningevägens förlängning – som medför välbehövlig avlastning av
Lindholmsvägen – och ny bro över Roslagsbanan – som stärker kopplingen mellan östra
och västra Vallentuna och kan ersätta plankorsningen i Ormsta. Generellt kan sägas att
de mest innehållsrika scenarierna ger bäst spridning av trafiken, vilket ger kortare
körvägar och lägre belastning. Ett kvarstående ”problem” är att huvuddelen av trafiken
ska passera väg 268 på väg söderut eller västerut. Där erbjuds inte andra åtgärder än de
förstärkningar som redan är planerade.
Omvänt kan man ställa sig frågan hur länge dagens vägnät vid framtida exploatering
innan nya länkar behöver tillskapas. Vilka typer av mindre åtgärder i befintligt nät kan
bidra till att man kan vänta med större investeringar – om de alls kommer att krävas?
Dessa frågor har inte studerats explicit i denna utredning. De avvägningar som lett fram
till att de presenterade åtgärderna har formerats och till att åtgärderna kombinerats i vissa
scenarier bygger på en inriktning att det framtida vägnätet i Vallentuna ska hålla hög
standard med avseende på tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och
miljöpåverkan.
Samtidigt finns det marginal att belasta befintligt nät med mer trafik, successivt vartefter
områdena utvecklas. Etappvisa åtgärder för att begränsa miljöpåverkan och tillförsäkra
en hög trafiksäkerhet bör därvid vara prioriterade. Bristande framkomlighet har en viss
påverkan på attraktiviteten i de nya områdena och i Vallentuna som helhet. Det kan dock
bidra till att stärka konkurrenskraften hos alternativa transportslag, dvs gång, cykel och
bil.
En fördjupad utredning kan analysera dessa frågor mer i detalj.
Det är i sammanhanget viktigt att beakta att de mest omfattande åtgärderna;
Arningevägens förlängning och ny bro över Roslagsbanan har större syften än att
trafikförsörja de nya utvecklingsområdena. Frågan om dessa behöver därför lyftas till en
övergripande strategisk nivå.
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