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1 Sammanfattning 

Lindholmen är en tätort i Vallentuna kommun i Stockholms län. Vallentuna kom-

mun har för avsikt att utveckla centrala Lindholmen med fler bostäder och verk-

samheter och därmed skapa en mer stadslik karaktär i centrum. 

Exploateringen planeras ha en varierad bebyggelsestruktur med bostäder, han-

del, kontor och en förskola. Två olika alternativ för området är framtaget. Det 

ena alternativet innebär en exploatering på cirka 300 bostäder och det andra al-

ternativet innebär en exploatering på cirka 500 bostäder. För båda alternativen 

planeras det för cirka 700 kvm handel varav 500 kvm för livsmedel och cirka 

1400 kvm kontor.  

Syfte med föreliggande utredning är att utreda hur den planerade exploate-

ringen av Lindholmen kommer att påverka omkringliggande gatunät samt tre 

korsningar som ansluter till Lindholmsvägen. Trafikverket är väghållare för Lind-

holmsvägen som är en huvudväg med genomfartstrafik som delar tätorten.  

Trafikanalysen grundar sig på trafikmätningar erhållna av Vallentuna kommun 

och information om befintlig och planerad bebyggelse. Vidare har maxtim-

mestrafiken i korsningspunkterna beräknats för att användas som input till en 

kapacitetsanalys av tre korsningar som ansluter mot Lindholmsvägen. Resultatet 

av kapacitetsanalysen visar att det inte finns några kapacitetsproblem i någon 

av korsningarna till följd av planerad exploatering av området utifrån alternati-

ven 300 respektive 500 bostäder.  

Trots att kapacitetsanalysen inte påvisar några kapacitetsproblem kan utform-

ningen av vägar och korsningar medföra begränsningar i framkomligheten för 

alla trafikslag. Utformningen i korsningarna har därför studerats för att säker-

ställa god framkomlighet för alla trafikslag och åtgärdsförslag har tagits fram 

som ökar framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag.  

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget leda till god framkomlighet och till-

gänglighet för alla trafikslag. Nya gång- och cykelbanor skapar goda förutsätt-

ningar för oskyddade trafikanter och redovisade åtgärdsförslag säkerställer även 

en god framkomlighet i korsningspunkterna mot Lindholmsvägen. På befintligt 

vägnät längs Lindholmsvägen och Trädgårdsvägen kvarstår dock brister i fram-

komlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Lindholmen är en tätort i Vallentuna kommun i Stockholms län och ligger 

cirka 7 km norr om Vallentuna centrum, se Figur 1. I Vallentuna kommuns över-

siktsplan beskrivs ambitioner om att förtäta Lindholmen. Vallentuna kommun 

har därmed för avsikt att utveckla Lindholmen och utöka tätorten med fler bo-

städer och verksamheter och skapa en mer stadslik karaktär i centrala Lindhol-

men.  

 

Figur 1. Lindholmen. 

2.2 Syfte  

Syfte med föreliggande utredning är att beskriva och utreda hur den planerade 

exploateringen av Lindholmen centrum kommer att påverka omkringliggande 

gatunät samt tre korsningar som ansluter till Lindholmsvägen.  

Kapaciteten i korsningarna kommer att utredas för morgonens och eftermid-

dagens maxtimme för prognosår 2040. Konsekvenser för gång- och cykeltrafik 

beskrivs kvalitativt och konsekvenserna för busstrafik utreds med avseende på 

framkomlighet i aktuella korsningar.  

Vid eventuella kapacitets- eller framkomlighetsproblem kommer åtgärdsförslag 

att redovisas.  
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2.3 Avgränsning 

Trafikutredningen omfattar det geografiska området som avgränsas i Figur 2 ne-

dan med utpekade korsningspunkter. Utredningen omfattar analys av befintliga 

samt tillkommande trafikflöden inom utredningsområdet. Utredningen utgår från 

basprognos 2040 samt Trafikverkets trafikalstringsverktyg för beräkning av tra-

fikflöden utifrån tillkommande exploatering. För kapacitetsanalysen har beräk-

ningsverktyget Capcal version 4.5 använts för att beräkna belastningsgrad och 

kölängder i de tre aktuella korsningarna.  

 

Figur 2. Utredningsområdet samt korsningspunkter. 

Som underlag i skisserna används föreslagen plankartan för det nya området 

samt grundkarta som erhållits av Vallentuna kommun för de områdena som inte 

är inkluderade i plankartan. Skisserna förutsätter att grundkartan är korrekt. 

Därmed har skisserna inte kunnat ta hänsyn till exempelvis de kraftledningsstol-

par som inte är markerade i grundkartan. 
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3 Förutsättningar  

3.1 Området och nuvarande vägnät 

Lindholmen är en tätort lokaliserad cirka 7 km norr om Vallentuna tätort. Genom 

Lindholmen går Lindholmsvägen som har anslutningar till många målpunkter och 

bostadsområden inom Lindholmen. Alla lokalgator ansluter till Lindholmsvägen 

och de främsta målpunkterna i orten ligger i norra och centrala Lindholmen. I 

norr ligger en lokal ICA butik samt en skola och förskola. Centralt i Lindholmen 

ligger Lindholmen station där Roslagsbanan går, en infartsparkering samt över-

fart över Roslagsbanan till Lindholmens östra bostadsområden. 

3.1.1 Vägtrafik 

Lindholmsvägen är en central uppsamlingsgata i Lindholmen. Årsmedeldygnstra-

fiken (ÅDT) (2021) på Lindholmsvägen varierar från cirka 2600 strax norr om 

Lindholmen (Lindholmsvägen NVDB) till cirka 3900 strax norr om cirkulations-

platsen i södra Lindholmen (Lindholmsvägen 3), se Tabell 1 och Figur 3. Träd-

gårdsvägen leder in till stationen och överfarten och har därmed något högre 

ÅDT än resterande lokalgator. ÅDT (2021) på Trädgårdsvägen är cirka 1000 där 

mycket av trafiken antas vara till infartsparkeringen samt hämta/lämna vid stat-

ionen.  

Tabell 1. Trafikflöden på Lindholmsvägen och Trädgårdsvägen. 

Trafikflöden Mätår ÅDT Mätår  ÅDT 2021 

Lindholmsvägen NVDB 2017 2480 2642 

Lindholmsvägen 1 2015 2517 2768 

Lindholmsvägen 2 2015 2708 2978 

Lindholmsvägen 3 2013 3449 3913 

Trädgårdsvägen Ö 2012 856 986 

 

 

Figur 3. Aktuella mätpunkters placering. 
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Hastighetsbegränsningen på Lindholmsvägen är 50km/h inom Lindholmen med 

undantag vid Gustav Vasa skola och förskolan där hastighetsbegränsningen är 

30 km/h mellan 7–20, resterande tid gäller 50km/h, se Figur 4. Längre söderut 

på Lindholmsvägen är hastighetsbegränsningen 70 km/h. På lokalgatorna inom 

Lindhomen tätort är hastighetsbegränsningen 30 km/h.  

 

Figur 4. Hastighetsbegränsning längs Lindholmsvägen. 

Trafikverket är väghållare på hela Lindholmsvägen och vägbredden genom Lind-

holmen varierar enligt primärkarta mellan 5,5 och 6 meter vilket är smalt för att 

säkerställa en god framkomlighet för busstrafik.  

3.1.2 Kollektivtrafik 

Öster om Lindholmsvägen går Roslagsbanan med en station i centrala Lindhol-

men. Busstrafik går längs Lindholmsvägen med ett par busshållplatser, både 

körbanehållplatser och fickbusshållplatser. Busshållplats finns även vid Lindhol-

men station och vid Gustav Vasa skola. 

Roslagsbanan går genom Lindholmen och kopplar samman Lindholmen med Val-

lentuna och Stockholm Östra. Det är regelbunden trafik med mellan 5– till 10-

minuterstrafik under högtrafik och halvtimmestrafik under resterande tider. Buss 

662 går tre gånger per dag, två på morgonen och en på eftermiddagen mellan 

Vallentuna och Lindholmen och två turer på morgonen mellan Lindholmen och 

Vallentuna. Buss 661 går mellan Gustav Vasaskolan och Vallentuna med en tur 

till Vallentuna på morgonen, två under dagen och två på eftermiddagen. I mot-

satt riktning går fyra turer under eftermiddagen. 
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3.1.3 Gång- och cykeltrafik 

Det finns en separerad gång- och cykelbana längs den västra sidan av Lind-

holmsvägen inom tätorten. Gående och cyklister måste dock dela på utrymmet. 

Söderut kopplas gång- och cykelbanan från Lindholmen station och ner vidare 

till Vallentuna tätort. På resterande gatunät inom Lindholmen sker cykling i 

blandtrafik. Gångbana finns längs Trädgårdsvägen som leder in till Lindholmen 

station. Gång- och cykelvägar visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Gång- och cykelvägar inom Lindholmen (källa: Vallentuna kommun). 

3.2 Planerad exploatering 

Exploateringen i centrala Lindholmen planeras ha en varierad bebyggelsestruk-

tur med bostäder, handel och kontor. Två olika alternativ för området är framta-

get. Ena alternativet (Scenario 1) innebär en exploatering på cirka 300 bostäder 

och det andra alternativet (Scenario 2) innebär en exploatering på cirka 500 bo-

städer. För båda alternativen planeras det för cirka 700 kvm handel varav 500 

kvm för livsmedel och cirka 1400 kvm kontor. Planerad bebyggelse visas i Figur 

6 nedan. Utökningen av bostäder för Scenario 2 är planerad i den norra delen av 

planområdet, inom område 2, 3, 6 och 7. 
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Figur 6. Plankartan uppdelad i delområden för exploateringen i Lindholmen centrum. 

Gata 1/Humlevägen planeras att byggas om i och med exploateringen och bli 

huvudgata genom området och fortsätta ner mot Lindholmen station. Vägen 

kommer att kantas av bostäder, handel och kontor. Busstrafik kommer även att 

trafikera vägen.  

Körbanebredden ska vara totalt 7 meter i enlighet med Teknisk handbok och Ri-

Buss. Vägen kommer ha parkering/trädrad på båda sidor och gångbana respek-

tive gång- och cykelbana längst ut. Gata 1/Humlevägen antas trafikeras av bo-

ende och verksamma till och från område 8–10. 

Gata 2 som idag är en smal grusad väg planeras den nya körbanebredden att bli 

totalt 5,5 meter med parkering/trädrad samt gång- och cykelbana på ena sidan 

och gångbana på andra. Friliggande gång- och cykelbanor planeras även inom 

området. Gata 2 antas trafikeras av boende från område 1–7. Då de områdena 

planeras för bostäder kommer det främst vara biltrafik som kommer trafikera 



 

 

     
 14  TRAFIKUTREDNING LINDHOLMEN C 

 A225277-4-02-RAP-001 

korsningen samt en del underhållsfordon. Oskyddade trafikanter kommer även 

att trafikera sträckan och korsningen. 

I anslutning till Lindholmen station planeras det för infartsparkeringar på båda 

sidor om spåren. Totalt planeras det för cirka 150 parkeringsplatser. Vid beräk-

ning av antal platser har det antagits att varje parkeringsplats tar cirka 30 m² i 

anspråk, 10 m² för själva platsen och cirka 20 m² för körytor inom parkeringen. 

Trafikalstringen till infartsparkeringarna beräknas ske via Trädgårdsvägen och 

beläggningen beräknas vara 90 %.  
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4 Trafikanalys 

4.1 Trafikprognos  

Trafikanalysen grundar sig i trafikmätningar på Lindholmsvägen och östra delen 

av Trädgårdsvägen erhållna av Vallentuna kommun samt information om nuva-

rande och planerade bostäder och verksamheter. Trafikalstring från befintliga 

bostäder och den nya exploateringen har beräknats med Trafikverkets trafikal-

stringsverktyg. Andelen biltrafik är däremot beräknad utifrån Region Stockholms 

Resvaneundersökning 20191 som redovisar att i genomsnitt för veckan transpor-

teras 64 % av de boende inom Vallentuna kommun med bil. Färdmedelsfördel-

ningen för bil utifrån trafikaltringsverktyget blev något lågt för några av områ-

dena där det i några fall beräknades att cirka 30 % av alla resor var med bil. Det 

bedömdes inte som representabelt för området varför Resvaneundersökningens 

resultat användes.  

De erhållna trafikmätningarna har räknats upp enligt Trafikverkets basprognos 

för 2040, se Tabell 2, till dagens situation år 2021 samt till prognosår 2040. 

Tabell 2. Trafikuppräkningstal utifrån Trafikverkets basprognos 2017–2040. 

Trafikuppräkning 

2017–2040 

Personbil Tung trafik Årlig ökning 

personbil 

Årlig ökning 

tung trafik 

Stockholms län 1,43 1,52 1,6% 1,8% 

 

Beräknade trafikflöden för aktuella gator visas i Tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Beräknade trafikflöden på aktuella gator utan exploatering samt för Scenario 1 

och Scenario 2 för år 2040 (PB - personbilar, TT - tung trafik). 
 

Utan exploate-

ring 2040 

Scenario 1 2040 

  

Scenario 2 2040 

  

PB TT Tot PB TT Tot PB TT Tot 

Lindholmsvägen NVDB 3 160 411 3 571 3 523 458 3 980 3 635 472 4 108 

Lindholmsvägen 1 3 342 397 3 738 3 699 411 4 110 3 813 424 4 237 

Lindholmsvägen 2 3 595 427 4 022 4 383 487 4 870 4 727 525 5 252 

Lindholmsvägen 3 4 823 457 5 280 5 857 651 6 508 6 201 689 6 890 

Trädgårdsvägen Ö 1 242 87 1 329 1 411 87 1 498 1 411 87 1 498 

Trädgårdsvägen V 308 16 324 308 16 324 308 16 324 

Gata 1/Humlevägen 59 3 63 553 28 580 553 28 580 

Gata 2 18 1 19 891 45 935 1 377 69 1 446 

Gata 3    

 

  560 28 588 796 40 836 

Gata 4 9 0 10 71 4 74 71 4 74 

 

Utifrån antagen trafikalstring för planförslaget har årsdygnstrafiken (ÅDT) för 

vägarna i anslutning till korsningspunkterna beräknats. Beräknad årsdygnstrafik 

(ÅDT) redovisas nedan utifrån nuläge samt prognosår 2040 Scenario 1 med 300 

 
1 SLL, 2020, Resvaneundersökning 2019 
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bostäder och Scenario 2 med 500 bostäder. Scenario 2 medför en ökad trafik-

alstring från bostäder i den norra delen av planområdet, därmed sker trafikök-

ningen endast i anslutningen vid Korsning 1, se Figur 7.  

På Lindholmsvägen finns två trafikmätningspunkter (Lindholmsvägen 1 och 2) i 

anslutning till Korsning 1 som redovisas för nuläge och prognosår 2040 där till-

kommande trafik från norra delen av planområdet är inkluderat.  

Figur 7. Beräknad årsdygnstrafik för år 2021 samt scenario 1 och scenario 2 år 2040 vid 

studerade korsningspunkter. 

4.2 Maxtimmestrafik 

Utifrån framtagna och uppräknade trafiksiffror har maxtimmestrafiken under 

morgonen och eftermiddagen i korsningspunkterna beräknats.  

Andel trafik under maxtimmen är baserad på de trafikmätningar som erhållits 

från kommunen och vägens funktion och redovisas nedan:  

  Max FM Max EM  

Lindholmsvägen  10% 15% 

Lokalgata med fler funktioner 

Gata 1/Humlevägen & Trädgårdsvägen 

20% 15% 

Lokalgata bostäder 

Gata 2 

10% 15% 

Infartsparkering  50% 50% 

 

På Lindholmsvägen finns det två trafikmätningar vid Korsning 1. Maxtimmestra-

fiken på Lindholmsvägen i korsningspunkterna har därför anpassats till korsning-

arna utifrån tillkommande trafik från planområdet. Den beräknade maxtim-

mestrafiken ökar succesivt från Korsning 1 till Korsning 3 då majoriteten av den 

tillkommande trafiken åker söderut. Maxtimmestrafiken under för- och eftermid-

dagen för Scenario 1 och 2 år 2040 redovisas för varje korsning i Figur 8 nedan. 
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Figur 8. Maxtimmestrafik i korsningspunkterna för- och eftermiddag för Scenario 1 och 2 år 

2040 vid studerade korsningspunkter. 
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5  Kapacitetsanalys 

Korsningar är oftast dimensionerande för ett vägnäts kapacitet och kapacitets-

beräkningar har därför utförts med analysverktyget CapCal för de tre aktuella 

korsningar med anslutning till Lindholmsvägen. Kapacitetsanalysen har utgått 

från den beräknade maxtimmestrafiken i korsningspunkterna för Scenario 1 och 

Scenario 2 år 2040.  

Vid beräkning av kapaciteten i korsningspunkterna har det antagits att 50 % av 

maxtimmestrafiken på Lindholmsvägen åker söderut och 50 % norrut. Från de 

anslutande vägarna är riktningsfördelningen in och ut från korsningens anslu-

tande vägar under förmiddagens och eftermiddagens maxtimme uppskattad en-

ligt Tabell 4. Det innebär exempelvis att för Korsning 1 så åker 20 % av max-

timmestrafiken under förmiddagen in på Gata 2 från Lindholmsvägen och 80 % 

åker ut mot Lindholmsvägen.  

Tabell 4. Riktningsfördelning in/ut för anslutande vägar i korsningarna. 

Korsning FM 2040 (in/ut %) EM 2040 (in/ut %) 

1 20/80 70/30 

2 30/70 70/30 

3 (v) 20/80 (v) 70/30 

(ö) 30/70 (ö) 70/30 

* (v) och (ö) syftar till västra och östra anslutningen i korsningen. 

Det har även antagits att 80 % av trafiken från de anslutande vägarna kör sö-

derut och 20 % norrut under förmiddagens maxtimme och att 70 % kör söderut 

och 30 % norrut under eftermiddagens maxtimme.  

Maxtimmestrafiken och riktningsfördelningen har sedan använts som input i 

CapCal för att beräkna belastningsgrad och kölängd i de aktuella korsningspunk-

terna. Kapaciteten i de aktuella korsningarna kommer att redovisas utifrån Sce-

nario 1 och 2 år 2040. Kapaciteten i korsningarna kommer att redovisas för 

både förmiddagens och eftermiddagens maxtimme.  

Korsning 1 och Korsning 2 är trevägskorsningar där anslutande väg från öster 

har väjningsplikt mot trafik på Lindholmsvägen. Korsning 3 är en fyrvägs-

korsning där anslutande väg från öst och väst har väjningsplikt. 

Till varje korsning redovisas belastningsgrader och kölängder för alla anslut-

ningar. Belastningsgrad är ett mått på utnyttjad kapacitet där 1,0 motsvarar ka-

pacitetstaket. För korsningar i tätort reglerade med väjnings- eller stopplikt mot-

svarar en belastningsgrad på B <0,6 under dimensionerande timme önskvärd 

standard. Under maxtimmen bör inte belastningsgraden överstiga 1,0.2 Köläng-

den (antal fordon) anges som en 90-percentil, vilket innebär att kön överskrider 

detta mått 10 % av tiden.   

 
2 Trafikverket, 2021, Krav – VGU, Vägars och gators utformning 
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Nedan redovisas för kapacitetsanalysen för de tre korsningarna som påverkas av 

planförslaget.  

Tabell 5. Belastningsgrad (B) och kölängder i korsningarna för Scenario 1 och Scenario 2 

år 2040. 

2040 Scenario 1 FM EM 

Korsning 1 B Kölängd 90-percentil B Kölängd 90-percentil 

Lindholmsvägen N 0.13 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 

Gata 2 0.22 0.2 0.2 0.07 0.0 0.0 

Lindholmsvägen S 0.14 0.0 0.0 0.21 0.0 0.0 

Korsning 2 B Kölängd 90-percentil B Kölängd 90-percentil 

Lindholmsvägen N 0.15 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0 

Gata 1  0.12 0.1 0.1 0.05 0.0 0.0 

Lindholmsvägen S 0.15 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 

Korsning 3 B Kölängd 90-percentil B Kölängd 90-percentil 

Trädgårdsvägen V 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 

Lindholmsvägen N 0.19 0.1 0.1 0.27 0.1 0.1 

Trädgårdsvägen Ö 0.37 0.4 0.7 0.15 0.1 0.1 

Lindholmsvägen S 0.15 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 

2040 Scenario 2 FM EM 

Korsning 1 B Kölängd 90-percentil B Kölängd 90-percentil 

Lindholmsvägen N 0.13 0.0 0.0 0.20 0.0 0.0 

Gata 2 0.34 0.3 0.7 0.11 0.1 0.1 

Lindholmsvägen S 0.15 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 

Korsning 2 B Kölängd 90-percentil B Kölängd 90-percentil 

Lindholmsvägen N 0.16 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 

Gata 1  0.11 0.1 0.1 0.05 0.0 0.0 

Lindholmsvägen S 0.16 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 

Korsning 3 B Kölängd 90-percentil B Kölängd 90-percentil 

Trädgårdsvägen V 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 

Lindholmsvägen N 0.18 0.1 0.1 0.26 0.1 0.1 

Trädgårdsvägen Ö 0.38 0.4 0.7 0.14 0.1 0.1 

Lindholmsvägen S 0.16 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 

 

Resultatet visar att det inte finns några kapacitetsproblem i någon av korsning-

arna i och med den nya exploateringen av området. De högsta beräknade be-

lastningsgraderna är i den östra anslutningen från Trädgårdsvägen i Korsning 3 

utifrån Scenario 1 och 2 år 2040 samt i den östra anslutningen från Gata 2 i 

Korsning 1 utifrån Scenario 2. Belastningsgraderna är 0,37 och 0,38 respektive 

0,34 vilket är under riktvärdet för god standard på B <0,6 under dimension-

erande timme. 
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6 Framkomlighet och åtgärdsförslag 

Trots att kapacitetsanalysen inte påvisar några kapacitetsproblem kan utform-

ningen av vägar och korsningar medföra begränsningar i framkomligheten för 

alla trafikslag. Korsningarna har därför studerats utifrån framkomlighet och ut-

formning för att säkerställa god framkomlighet för alla trafikslag.  

Nedan visas utformningsförslag för de korsningar med Lindholmsvägen som stu-

derats. Korsningarna har utgått från aktuellt typfordon och utrymmesklass A, 

det vill säga inget intrång på motriktat körfält. En översikt för korsningarna 1, 2 

och 3 visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Korsningarnas lägen i förhållande till exploateringen. Rutorna gäller utsnitten för 

skisserna T-30-1-01, -02 respektive -03. 

För korsning 1 och 2 har exploateringsområdets grundkarta kunnat användas 

medan det saknas vid korsning 3 och där visas istället primärkartan. I båda kar-

tor saknas dock en del kraftlednings- och andra elinstallationer samt träd vilket 

bör tas hänsyn till i vidare utredning och projektering. Vid ytterligare exploate-

ring av Lindholmen bör möjligheten att gräva ner kraftledningarna utredas, för 

att förenkla för eventuell förändrad utformning på korsningar och vägsektioner 

inom Lindholmen.  
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Trafikverket är väghållare för Lindholmsvägen varför ingen åtgärd görs på denna 

trots smal bredd. Ny sektion inom exploateringsområdet ansluter till Lindholms-

vägens befintliga bredd. Passager över Lindholmsvägen anpassas efter kors-

ningsutformningen men förändras inte i utformning eller regleringstyp. 

Eftersom Lindholmsvägen ägs av Trafikverket behålls även reglering och utform-

ning (i möjligaste mån) av Lindholmsvägen. Befintliga skyltar föreslås flyttas 

men det beskrivs även för respektive korsning fler rekommenderade åtgärder. 

De senare omfattar främst åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och framkom-

lighet för gång- och cykeltrafikanter som ska korsa Lindholmsvägen. Dessa åt-

gärder motiveras av att Lindholmen delar tätorten och ett tillkommande flöde i 

och med den planerade bebyggelsen. 

Förslagen på korsningsutformning utgår från erhållet material avseende bredd 

och fördelning av trafikfunktioner inom planområdet. Ytan markerad med P/T i 

skisserna är avsedd för parkering och/eller trädrad. Vid fortsatt arbete med ut-

formning inom planområdet bör det säkerställas att träd eller parkeringsplatser 

placeras så att de inte skymmer sikt för övergångsställen.  

6.1 Korsning 1 

Korsning 1 dimensioneras för typfordon Los (sopbil) som är 9,4 meter lång. Se 

Figur 10 för föreslagen utformning. Sektionen i planområdet med bredd 5,5 me-

ter ansluts till Lindholmsvägen. Utrymmet som krävs för korsningen utgår från 

körspår med typfordonet. Övergångsstället över Lindholmsvägen ligger kvar i 

befintligt läge men övergångsställets skyltar kan behöva flyttas. Det gäller även 

övriga skyltar och belysning, vilket inte finns i grundkartan. Ingen ytterligare ju-

stering behöver göras på Lindholmsvägen. 

Ett övergångsställe mellan gångbanorna föreslås för god åtkomst till Lindholms-

vägens övergångsställe. 
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Figur 10. Utformningsförslag för korsning 1 (skiss T-30-1-01) med exploateringens gata 2. 

Passagen föreslås att breddas med en cykelpassage eller cykelöverfart för bättre 

framkomlighet för cykeltrafikanter. Regleringen cykelöverfart kräver hastighets-

dämpande åtgärder, vilket förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för 

såväl cyklister som fotgängare. Även om inte cykelöverfart införs bör hastighets-

dämpande åtgärder övervägas för trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikan-

ter.  

Lindholmsvägen är huvudled i området och anslutande vägar har automatiskt 

väjningsplikt, men ny markering och skylt för väjningsplikt rekommenderas för 

att undvika missförstånd i korsningen när exploateringen innebär ökad trafik och 

anslutande väg blir bredare. 

6.2 Korsning 2 

Korsning 2 dimensioneras för typfordon Bb, boggibuss, som är 15 meter lång. 

Se Figur 11 för utformningsförslag. Vägen inne i området är enligt Vallentunas 

Tekniska Handbok (i enlighet med RiBuss) 7 meter bred eftersom busstrafik ska 

trafikera sträckan. På grund av befintlig bebyggelse söder om korsningen antas 

att vägen breddas norrut. Det innebär att även passagen över Lindholmsvägen 

behöver skjutas norrut. Anslutningen till gångbanan längs Lindholmsvägens 
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västra sida flyttas därmed också och behöver anpassas till befintliga träd, vilka 

inte finns i erhållen grundkarta. 

På grund av det större typfordonets vändradie behöver Lindholmsvägen breddas 

vid korsningen, för att behålla vägens mittlinje och skevning. Breddningen är vid 

den bredaste punkten enligt skissen 1,2 meter. Breddningen kan möjligtvis und-

vikas om en lägre utrymmesklass accepteras. Hur mycket det påverkar behöver 

utredas vidare i projekteringsskede. Dock behöver det säkerställas att busstrafik 

kan använda hårdgjord yta (vägbanan) för att ta sig förbi refugerna. 

Ett övergångsställe mellan gångbanorna föreslås för god åtkomst till Lindholms-

vägens passage. För att säkerställa säker skolväg till Gustav Vasaskolan bör det 

finnas en lättillgänglig gångbana även längs Lindholmsvägens östra sida för fot-

gängare som föredrar övergångsställe framför passage.  

 

Figur 11. Utformningsförslag korsning 2 (skiss T-30-1-02) vid Humlevägen. 

Utformningsförslaget har utgått från Lindholmsvägens befintliga element i möj-

ligaste mån. Till följd av ökat flöde i och med exploateringen rekommenderas 

det dock att övergångsställe och cykelöverfart införs vid Lindholmsvägens pas-

sage för att förbättra framkomligheten för cyklister och gående. Vid begränsade 

åtgärder bör åtminstone passagen breddas för att ge plats åt cyklister. Även 
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hastighetsdämpande åtgärder föreslås övervägas eftersom de förbättrar fram-

komlighet och säkerhet för cyklister och fotgängare. 

Lindholmsvägen är huvudled i området och anslutande vägar har automatiskt 

väjningsplikt, men ny markering och skylt för väjningsplikt rekommenderas för 

att undvika missförstånd i korsningen när exploateringen innebär ökad trafik. 

Detta särskilt i och med att Humlevägen blir bredare än huvudleden. 

6.3 Korsning 3 

Korsning 3 dimensioneras för typfordon Bb, boggibuss. Se Figur 12 för utform-

ningsförslag. Utformningen ansluter till befintlig bredd på både Lindholmsvägen 

och Trädgårdsvägen. Typfordonets svep tillsammans med utrymmesklass A gör 

att övergångsstället över Lindholmsvägen behöver flyttas, inklusive skyltar och 

belysning. Även kraftledningsstolpar kan komma att påverkas. Breddningen kan 

möjligtvis undvikas om en lägre utrymmesklass accepteras. Hur mycket det på-

verkar behöver utredas vidare i projekteringsskede. 

Breddning kan avgränsas till östra sidan om korsningen enligt skissen. Bredd-

ningen inkräktar på befintligt dike mellan korsningens södra och östra ben vilket 

innebär att dagvattenhantering och geoteknik behöver utredas vidare. Typfordo-

net Los, sopbil, kan använda korsningen i befintlig utformning till och från kors-

ningens västra ben. 

Korsningens befintliga väjningspliktsreglering föreslås behållas.  

 

Figur 12. Utformningsförslag korsning 3 (skiss T-30-1-03) vid Trädgårdsvägen. 
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I dagsläget finns endast en gångbana och cyklister hänvisas till blandtrafik. Det 

saknas även tydlig hänvisning för hur cyklister ska ta sig till/från cykelbanan 

längs Lindholmsvägens västra sida. För att förbättra framkomlighet och säkerhet 

för cyklister föreslås en utredning för att undersöka möjligheten att anlägga en 

cykelbana i anslutning till befintlig gångbana längs Trädgårdsvägen. Främst bör 

cyklisterna ledas till en säkrare passage över Lindholmsvägen och det rekom-

menderas därför att övergångsstället över Lindholmsvägen kompletteras med en 

cykelöverfart. Det innebär ett behov av bättre åtkomst till cykelbanan längs 

Lindholmsvägens västra sida och därmed ett större grepp än enbart korsnings-

punkten. Om en studie visar att en cykelbana längs Trädgårdsvägen inte är möj-

ligt bör cyklister trots det ledas upp till en cykelöverfart i anslutning till kors-

ningen. En cykelöverfart måste hastighetssäkras till 30 km/h, vilket förbättrar 

trafiksäkerheten för såväl fotgängare som cyklister. 
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7 Konsekvensanalys 

De nya vägarna som ska trafikeras av bussar inom planområdet bedöms ha god 

standard med avseende på busstrafik. Trädgårdsvägen är något smalare än 

önskvärd standard enligt RiBuss men då det är befintligt har inga åtgärder före-

slagits på Trädgårdsvägen. 

Enligt en åtgärdsvalsstudie som genomfördes 2019 för Lindholmsvägen framkom 

det att det finns brister avseende vägens bredd, vägkvalitet och höga hastig-

heter. Eventuella åtgärder på Lindholmsvägen såsom breddning skulle även för-

bättra trafiken i korsningarna.  

Smal bredd på både Lindholmsvägen och övriga vägar försvårar för kollektivtra-

fik och kan ha uppstoppande effekt i korsningspunkter. Se exempel i Figur 13 

där vägbredden i anslutning till Korsning 2 är för smal för bussens dimensioner. 

Den smala vägen försvårar även vid möten mellan breda fordon, exempelvis 

bussar och lastbilar, och medför att hastigheten måste sänkas markant för att 

fordonen ska kunna passera varandra säkert. Förutom planerad linjetrafik före-

kommer ytterligare busstrafik i form av ersättningstrafik när arbete sker på Ro-

slagsbanan vilket bör dimensioneras för. Korsning 2 har fordrat en breddning vid 

korsningspunkten för att möjliggöra användning av kollektivtrafik utan att ju-

stera Lindholmvägens linjeföring.  

 

Figur 13. Bussens bredd (2,55m) får inte plats mellan vägkant utmed Lindholmsvägen och 

refug (ca 2,2 m). 
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Det finns också brister i tillgänglighet till busshållplatserna. En av hållplatserna 

på Lindholmsvägen är exempelvis grusbelagd utan koppling med hårdgjord yta 

från gång- och cykelbanan. Alla hållplatslägen är heller inte tillgänglighetsanpas-

sade och har smala eller otydliga plattformar. Hög hastighet på Lindholmsvägen 

i samband med smala hållplatser sänker även säkerhet och trygghet för vän-

tande kollektivtrafikanvändare. Hållplatslägena inom det nya planområdet förut-

sätts utformas tillgängligt och enligt RiBuss.  

Idag finns det även brister i gång- och cykelvägnätet inom Lindholmen. Gång- 

och cykelväg finns längs med Lindholmsvägen och gångbana längs Trädgårdsga-

tan. I övrigt hänvisas gående och cyklister till blandtrafik. I och med den nya ex-

ploateringen planeras det för gång- och cykelvägar längs med de nya gatorna i 

området. Det planeras även för friliggande gång- och cykelvägar inom området. 

Tillgängligheten för gående och cyklister till och från samt inom det nya planom-

rådet kommer därmed vara god och även öka tillgängligheten till Lindholmen 

station.  

Längs Trädgårdsgatan sker cykling i blandtrafik vilket utifrån GCM-handboken3 

är en lämplig separering mellan cyklister och motorfordonstrafik på vägar med 

hastighetsbegränsning på 30 km/h. Dock förkommer busstrafik på sträckan och 

sektionen är smal med ett antal utfarter från privata fastigheter längs vägen. 

För att öka cyklisters trafiksäkerhet och bussarnas framkomlighet bör därför en 

utredning om möjligheten att anlägga en cykelbana längs befintlig gångbana på 

Trädgårdsvägen att genomföras. En cykelbana längs Trädgårdsvägen skulle 

skapa en tydligare koppling mellan cykelbanan längs Lindholmsvägens västra 

sida och Lindholmen station. Vidare rekommenderas det att komplettera över-

gångstället över Lindholmsvägen med en cykelöverfart för att skapa en fram-

komlig och trafiksäker koppling till befintlig gång- och cykelbana.  

De åtgärder som föreslås i korsningspunkterna kommer även, förutom att öka 

tillgängligheten för bil- och busstrafik, att öka tillgängligheten för gående med 

passager både över lokalgatorna och gång- och cykelvägar som ansluter till pas-

sagerna över Lindholmsvägen. Rekommenderade åtgärder på Lindholmsvägen i 

form av cykelöverfart och hastighetsdämpande åtgärder vid aktuella korsningar 

skulle förbättra framkomlighet och säkerhet för fotgängare och cyklister på plat-

sen. I och med planerad bebyggelse kommer även antalet fotgängare och cyklis-

ter som gynnas av åtgärderna öka. 

Sammanfattningsvis bedöms det nya planförslaget leda till god tillgänglighet för 

alla trafikslag. Redovisade åtgärdsförslag säkerställer även en god framkomlig-

het i korsningspunkterna mot Lindholmsvägen. Längs Lindholmsvägen och Träd-

gångsvägen kvarstår dock brister i framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglig-

het.  

 
3 SKR, 2010, GCM-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- 

och mopedtrafik i fokus 


