S AMMANFATTNING
Förslag till Vattenland med kontor i
Rosersberg, Sigtuna kommun, har
redan
i
förstudien
mycket
omsorgsfullt och noga planlagts för
att
inte
negativt
påverka
trafikförhållanden på Norrsundaleden och berörda cirkulationsplatser. Besöksmålet Vattenland
med kontor är tillgängligt för
besökare på tider som inte
sammanfaller
med
rusningstrafiken. I detta PM beskriver vi hur
målet trafiksäkerheten och god
framkomlighet på Norrsundavägen
har uppnåtts samtidigt som
besökarna i Vattenlandet kan
erbjudas bekväma, effektiva och
säkra transporter till och från
besöksmålet.
Hans Lindberg
Arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt
emeritus.
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PM TRAFIK, SÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET
VATTENLAND MED KONTOR I ROSERSBERG

FÖRUTSÄTTNINGAR
BESKRIVNING AV PROJEKTET, VATTENLAND OCH KONTOR VID ROSERSBERG, ÖSTER
NORRSUNDAVÄGEN
Byggnad
Den föreslagna byggnaden är ca 190 meter lång och ca 40 meter bred. Under hela byggnaden anläggs ett
parkeringsgarage. Källargaraget sträcker sig ytterligare 42 meter mot norr men nu enbart som garage under
mark. Den del av exploateringsområdet som byggnaden upptar på marken är ca 7 700 kvm och därutöver ett
terrassbjälklag på ca 1 500 kvm (taket på källargaraget). Den del av byggnaden som är vattenlandet med
vattenrutschbanor är en hallbyggnad i en våning. Kontorsbyggnaden är 8 våningar hög, där de nedre
våningsplanen är vattenlandets entré, omklädning och spa-avdelning.
Trafik och parkering
Angöring: All angöringstrafik sker samordnat med den trafiklösning som utformats för den hotellbyggnad som
projekteras söder om planområdet, med byggstart 2001. Hotellet ingår i hotellkedjan AC Hotels Marriott och
uppförs enligt den gällande detaljplanen 276, verksamheter vid trafikplats Rosersberg. I denna detaljplan
regleras att angöring till hotellet ska ske från cirkulationsplatsen vid Norrsundavägen.
Hotellet projekteras för att få fyra anslutningar till lokalgatan som utgår från cirkulationsplatsen. Två entrégator
med ett körfält i vardera riktningen som anläggs på vardera sidan om hotellbyggnaden (entrégata 1 och 2) och
två nedfarter med ett körfält i vardera riktningen ner till källargaraget (ramp 1 och 2). Den totala längden på de
fordonsmagasin som dessa anslutningar möjliggör, är ca 700 m1. Dessa fordonsmagasin kan teoretiskt rymma
mer än 500 fordon. Trafiklösningen har utformats tidigt i projektet för att tillgodose behovet för angöring och
parkering vid hotellet utan att risk för köbildning och stopp ska kunna uppstå i cirkulationsplatsen på
Norrsundavägen.
I förslaget till detaljplan samordnas körvägar och parkering med de som projekteras för det nya hotellet. Inga
nya anslutningar föreslås från planområdet till Norrsundavägen.

Figur 1 Bilder visar hur källargaraget utformats med två parkeringsgator och hur angöringstrafiken möjliggörs i fyra åtskilda körvägar.
Som framgår av bilden är planområdet helt fritt från biltrafik och noga avskilt från Norrsundavägen och Arlandabanan.
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För att garantera funktionen kompletteras p-garaget med ett intelligent anvisningssystem och/eller manuell anvisning av p-plats.
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Räddningsvägar: Utmed Vattenlandets långfasader anläggs 6 meter breda räddningsvägar vilka skyddas mot
påkörning av dubbla vägräcken utmed Norrsundavägen och en bakfylld stödmur utmed Arlandabanan.
Markmaterialet på dessa räddningsvägar är genomsläppligt t.ex. gräsarmerad marksten eller grus. Det sker inga
fordonstransporter på dessa vägar annat än vid underhåll och för tillträde till servicebyggnad vid Arlandabanan,
enligt servitut.
Planområdets areal
Den östra delen av detaljplanen har en areal på ca 25 350 kvm. 14 850 kvm2 kommer fortsatt, efter utbyggnad
av vattenlandet, att utgöra natur med ängsytor, trädvegetation och fördröjningsdammar med översilningsytor.

Figur 2 Bild från 3D-modellen med inlagt flygfoto. I den västra delen föreslås ett område för korttidsparkering och i det östra området
föreslås vattenland med kontor. Vattenlandets byggnad med kontor redovisas så det framgår hur placeringen är i förhållande till den nya
hotellbyggnaden. Läget för hotellbyggnaden är skrafferat då det inte ingår i förslaget till detaljplan.
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Enligt Programskiss och illustration till förslaget till detaljplan
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BESKRIVNING AV PROJEKTET, PARKERING VID HARALD ALMGRENS VÄG, VÄSTER OM
NORRSUNDAVÄGEN
Parkering utformning
Denna del av planområdet ligger väster om Norrsundavägen, i anslutning till Harald Almgrens väg.
Parkeringen föreslås att anläggas med ett minimum av hårdgjorda ytor. Enbart körytorna avses bli hårdgjorda
med t.ex. asfalt. Markbeläggningen på övriga ytor, ska anläggas så att regnvatten kan sila igenom markytan och
infiltreras. Därutöver reserveras mark inom parkeringsområdet för att anlägga gräsbevuxna planteringsytor med
träd och buskar. Dessa gröna ytor ska utformas som svackdiken för att få en dagvattenrenande funktion.
Parkeringsytor och körbanor ska luta till dessa gröna ytor.
Natur
Mellan planområdet och Rosersbergs villastad finns ett välutnyttjat närrekreationsområde med motionsspår.
Detta område berörs inte av förslaget till detaljplan.
Trafik och parkering
Denna del av planområdet når man via Harald Almgrens väg. För att skapa ett långt fordonsmagasin och
undanröja risken för stopp i cirkulationsplatsen har infarten till parkeringen placerats ca 160 meter från
rondellen vid Norrsundavägen. Parkeringen möjliggör korttidsparkering för 10 bussar och 18 husbilar. Dessa
fordon är för höga för att kunna parkera i vattenlandets källargarage. Bussar och husbilar ställs upp på denna
korttidsparkering sedan passagerarna har lämnats av vid Vattenlandets entrétorg.
I korttidsparkeringen anläggs också ett begränsat antal p-platser, 60 st för ”prioriterad” personal.
Planområdets areal
Den föreslagna korttidsparkeringen (P-område) omfattar 6 650 kvm inklusive översilningsytor, svackdiken och
trädplantering. Genom att minimera den hårdgjorda markbeläggningen till enbart körytorna får enbart 2 080
kvm hårdgjord markbeläggning.

Figur 3 De fyra bilderna visar: karta från planillustrationen, foto från gång- och cykelvägen vid Harald Almgrens väg, bild från 3D
modellen med flygfoto och inlagd byggnad för Vattenland med kontor, samt ett foto från lågpunkten i anslutning till den befintliga
transformatorstationen.
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BESKRIVNING AV BEFINTLIGA TRAFIKFÖRHÅLLANDEN

Figur 4 Gång- och cykelvägar i anslutning till planområdet. (Sigtuna web-karta.) Bilden till höger visar pendeltågens höga turtäthet från
Stockholms centrum till Rosersbergs resecentrum.

GÅNG OCH CYKELVÄGAR
I Rosersbergs villastad finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät med målpunkt i skola, idrottsområdet
och med anslutning till det regionala gång- och cykelstråket utmed Norrsundavägen.
I anslutning till Råbergsvallen ligger Råbergsskolan med 270 elever i årskurs F-6. Här finns också
Nyborgens förskola med plats för 110 barn uppdelade på sex avdelningar. Skolområdet nås från
Nyborgsvägen. Råbergsvallen har två fotbollsplaner och där ligger också de två inomhushallarna
Råbergshallen och Rosershallen. Hallarna har läktare och mindre serveringar. Parkering vid dessa hallar
och idrottsplanerna görs vid den södra delen med infart från Harald Almgrens väg.
Från Rosersbergs pendeltågsstation finns sammanhängande gång- och cykelvägar ända fram till
cirkulationsplatsen Harald Almgrens väg/Norrsundavägen. Vid Norrsundavägen finns vägvisning med
texten 1 km till Rosersbergs centrum.
I anslutning till cirkulations-platsen finns utbyggda övergångsställen där väjningsplikt gäller för fordon
som kör på Norrsundavägen och Harald Almgrens väg.
Norrsundavägen i sin nya utformning med cirkulationsplatser och gång- och cykelbanor 3 invigdes i juni
2013. Lagen om väjningsplikt för fordonsförare mot fotgängare vid obevakat övergångsställe infördes
2000. Vi kan nu förutsätta att utformningen tillgodoser dagens krav på framkomlighet och trafiksäkerhet.
Norrsundavägen är här en väg med ett körfält i vardera riktningen och med en generöst tilltagen
mittrefug (Fig. 6.) Övergångsstället är också placerat i anslutning till cirkulationsplatsen vilket innebär

Figur 6 Vägvisningsskylt vid cirkulationsplatsen visar 1 km
till Rosersbergs centrum.
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Figur 6 Cirkulationsplatsen vid Harald Almgrens väg med
lokalgatan gemensam för befintlig verksamhet och tillkommande i
förslag till detaljplan.

Vägmärken, påbjuden gång- och cykelbana samt övergångsställe.
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att förarna sänker hastigheten. Bilisterna på Norrsundavägen har också väjningsplikt mot fordon som är
inne i cirkulationen vilket ytterligare sänker medelhastigheten.
KOLLEKTIVTRAFIK
Ryggraden i Rosersbergs kollektivtrafik är Pendeltågstrafiken, linjerna 41 och 42 som erbjuder en
turtäthet på 15 minuter under dagtid. Avståndet mellan stationen och besöksmålet vattenland är ca 1 400
meter.
På Norrsundavägen mitt emellan cirkulationsplatserna vid Harald Almgrens väg och Rosersbergsvägen
finns busshållplatser för linje 592 som enbart trafikeras av nattrafik till Arlanda flygplats. Busstrafik,
linjerna 576 och 538 som ansluter till Rosersbergs station har enbart trafik under vardagar och syftar
främst till att tillgodose behovet av skolskjuts.
Busstrafiken är för närvarande inget alternativ för att komma till besöksmålet vattenland med kontor
eller övrig service vid cirkulationsplatsen vid Harald Almgrens väg. I Trafikverkets arbetsplan redovisas
nya busshållplatser i anslutning till cirkulationsplatsen. De kan ersätta sämre placerade busshållplatser på
Norrsundavägen men också vara en tillgång om busstrafiken utökas i takt med att arbetsområdet vid
trafikplats Rosersberg utvecklas.
GATOR
Trafikplatsen Rosersberg invigdes i juni 2013. Därmed erhöll Rosersbergs villastad och Rosersbergs
industriområde en direkt anslutning till E4 Uppsalavägen. I projektet ingick två cirkulationsplatser på
Norrsundavägen, en vid Skansvägen och en vid Harald Almgrens väg. Norrsundavägen, väg 859 byggdes
om i en delvis ny sträckning anpassad till trafikplatsen. Samtidigt byggdes det ut en ny gång och
cykelväg utmed Norrsundavägen, planskild vid Skansvägen. Entreprenadkostnaden uppgick till 140 Mkr.
Planområdet som ligger ca 330 meter norr om trafikplatsen Rosersberg, gränsar till väg 859
Norrsundavägen. Angöring till besöksmålet vattenland med kontor sker från cirkulationsplats Harald
Almgrens väg – Norrsundavägen. Fyra nya ”entrégator” ansluts till lokalgatan öster om
cirkulationsplatsen, för att tillgodose trafik till det projekterade hotellet och till det nya planområdet.
Lokalgatan är en gemensamhetsanläggning för trafik till handelsområdet där det finns restauranger,
bilverkstad, försäljning av reservdelar och en bensinstation. Gemensamhetsanläggningen har också
tillkommit för trafik till fastigheten Vallstanäs 2:344, där det nya hotellet AC Hotels Marriott projekteras
för byggstart 2021 i enlighet med den för hotelltomten gällande detaljplanen 276.
För all trafik till besöksmålet vattenland med kontor, föreslås ett samutnyttjande av den trafik- och
parkeringslösning som projekterats för det nya hotellet. För att effektivt avleda trafik från lokalgatan
anläggs två entrégator och två ramper för trafik till det gemensamma källargaraget. Entrégator och
ramper byggs breda med ett körfält i vardera riktningen för största möjliga framkomlighet.

Figur 7 Bilderna illustrerar hur parkering anordnas och hur trafik till vattenlandet organiseras.
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BESKRIVNING AV FÖRVÄNTADE BESÖK TILL VATTENLANDET
Vattenlandets besökare
Vattenlandet är ett besöksmål som planeras för att kunna rymma 2 000 samtidigt besökande gäster. I anslutning
till större helger och vid t.ex. skolavslutning och skolstart beräknas antalet besökare nå uppställt max-värde.
Under ”vanliga” vardagar beräknas antalet besökare vara högst ca 900 samtidiga gäster.
Besöksmålets öppettider är alla dagar mellan klockan 10:00 till 21:00. Besökarna beräknas komma till
vattenlandet i utspridda flöden under hela dagen. Det betyder i stort att besökstrafiken sker på tider som inte
sammanfaller med den rusningstrafik som uppstår vid arbetspendling.
För att beskriva hur besöksmålet vattenland kan komma att påverka trafiken och trafiksäkerhet på intilliggande
gator lämnar vi först en redogörelse för hur besökare till vattenlandet antas komma till anläggningen. Vi väljer
att redogöra för ett av de tillfällen på året då vattenlandets besökare når besöksmålets max-gräns, 2000
samtidigt närvarande i vattenlandet. Varje besökare beräknas vara i vattenlandet fyra till fem timmar. Det
maximala antalet besökare kan antas uppstå mellan klockan 12 och 15.
Vattenlandet kan som attraktion inte jämföras med en teaterföreställning, fotbollsmatch eller konsert. Dessa har
en tydlig start- och sluttid då alla besökare under kort tid kommer till eller lämnar attraktionen. Besökarna till
vattenlandet kommer erfarenhetsmässigt mer fördelat över tid. Vi försöker därför beskriva konsekvenserna för
trafiken både på dygnsnivå och nerbrutet till referenstimme.
Hotellgäster: Vattenlandet planeras i anslutning till det nya hotell som ska uppföras för den internationella
hotellkedjan AC Hotels Marriott. Vi beräknar att 100 besökare i vattenlandet samtidigt är hotellets gäster och
således går till vattenlandet.
Beställningstrafik: De tillfällen då vattenlandet har flest besökare antas många komma till besöksmålet med
bussar i beställningstrafik. Det kan gälla t.ex. skolklasser och föreningar. Entrégatorna har projekterats för
effektivt kunna ta emot passagerare från dessa bussar med långa fordonsmagasin (entrégata 2). I anslutning till
Harald Almgrens väg planeras en korttidsparkering för fordon som är för höga för att köra ner i källargaraget.
Där planeras 10 bussuppställningsplatser. En vanlig turistbuss har mellan 40 och 50 sittplatser. Passagerarna
ska stiga av vid vattenlandets entré varefter föraren parkerar på anvisad plats. Vi beräknar att 450 besökare
kommer till vattenlandets entré i buss. Beställningstrafik är schemalagd. Vi antar att bussarna anländer vid två
tillfällen under dagen, fem bussar mellan klockan 10 och12 och fem bussar mellan klockan 14 och16.
Ett känt besöksmål, Artipelag anordnar gratis bussresor från Stockholms centrum till anläggningens entré på
Värmdö. Motsvarande lösning kan bli aktuellt också för vattenlandet när så anses motiverat.
Husbilar: Antalet husbilar har de senaste åren ökat rejält i Sverige. Under år 2019 passerades en magisk gräns
då det nu sammanlagt finns 100 000 registrerade husbilar. Vattenlandet beräknas dra till sig besökare från
denna kundkrets. Ägare till husbilar som tillsammans med barn och barnbarn väljer att åka till vattenlandet
erbjuds korttidsparkering vid Harald Almgrens väg, där det planeras 18 platser för korttidsparkering av
husbilar. Sedan passagerarna lämnats av vid vattenlandets entré, parkeras husbilen på korttidsparkeringen.
Vi beräknar att 80 besökare kommer till vattenlandet i husbilar. Ägarna till husbilar bedöms vara mer flexibla i
valet av ankomsttid, vilket kan antas bero på ett längre reseavstånd. Vi antar att husbilarna ankommer till
besöksmålet mellan klockan 11 och 14.
Kollektivtrafik: Kollektivtrafiken till Rosersberg är väl utbyggd med hög turtäthet. Avståndet mellan
besöksmålet och Rosersbergs station är endast 1 400 meter. Som jämförelse kan nämnas att avståndet mellan
tågstationen och besöksmålet, till ett av Skandinaviens kanske mest besökta museum utanför en stadskärna,
Lousiana Museum of Modern Art i Humlebäck är 1 km. Avståndet innebär 12 minuters promenad. I vårt fall,
vattenlandet i Rosersberg blir gångavståndet 1,4 km4 vilket innebär knappt 17 minuters promenad.
Pendeltågstrafiken på Rosersberg innebär översiktligt, fyra ankommande tåg varje timme mellan 10-21 alla
dagar. På övrig tid ankommer två pendeltåg varje timma.
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Detta gångavstånd motsvarar det som är från Dramaten utmed Strandvägen till Vasamuseét.

6

Vi beräknar att 500 besökare kommer till vattenlandet i Rosersberg med pendeltåg följt av en promenad.
Besökarna antas gå i grupper från pendeltågsstationen mellan klockan 09:30 till 14:30. Detta innebär
översiktligt att det under dessa fyra timmar stiger av ett trettiotal resenärer varje kvart som sedan ska gå till
vattenlandet. Vi antar erfarenhetsmässigt att hemresan med pendeltåget sker mer utspritt över tid.
Personbilar: Personbilen är fortsatt ett viktigt transportmedel genom sin flexibilitet och möjlighet att
tillgodose resan från dörr till dörr. Vattenlandets upptagningsområde är utöver närliggande områden där
kollektivtrafiken är ett naturligt och bekvämt val också områden utanför SLs linjesträckning. För att täcka det
behov av parkeringsplatser som bilburna besökare antas generera, föreslås ett källargarage som samordnas med
hotellets behov av parkeringsplatser. För att täcka vattenlandets parkeringsbehov anordnas 300
parkeringsplatser för personbilar i källargaraget. Vi beräknar att 900 besökare kommer till vattenlandet med
personbil. Besökarna antas komma fördelat över tid, men mer tydligt vid två tillfällen, ett mellan klockan 09:30
och 11:30 samt ett mellan klockan 14:00 och 16:00. Båda perioderna ligger utanför tider för rusningstrafik.
Cykeltrafik: I Rosersbergs omgivningar dominerar ett slättlandskap utan större höjdskillnader. Detta
förhållande, tillsammans med ett väl utbyggt cykelvägnät innebär goda förutsättningar för att öka
cykelanvändningen. Tillskottet av el-cyklar är ytterligare en faktor som gynnar cykelanvändningen också på
längre avstånd. Vattenlandets besökare är barnfamiljer och ungdomar. Inledningsvis räknar vi inte med att de
som besöker vattenlandet i någon större utsträckning kommer med cykel. Men för att gynna cykeln som
alternativ kommer det att anordnas väderskyddad och stöldsäker cykelparkering i källargaraget. Där ska också
finnas möjlighet för enklare service av cykeln. Detta är betydelsefullt inte bara för besökare utan kanske främst
för de anställda. Det är också en uttalad målsättning i projektet att erbjuda de arbetstillfällen som vattenlandet
skapar, till närboende och kommuninvånare i Sigtuna kommun. Med lokal arbetskraft som bor nära
verksamheten ökar också efterfrågan på bekväm och säker cykelparkering.
Sammanfattning, hur besökare anländer till besöksmålet, vattenland.
Max-alternativ 2000 samtidiga besökare, vilket beräknas uppnås efter klockan 12:00.
Färdsätt anländande
Hotellgäster
Beställningstrafik/buss
passagerare stiger av
vid vattenlandets entré
Husbil, passagerare
stiger av vid
vattenlandets entré
Kollektivtrafik
passagerare stiger av
vid pendlingsstationen
och går till
besöksmålet
Personbilar
Cykel

Dygnstrafik
100
10

Antal besökare
100
450

Uppskattat trafik/h
25
3

Antal besökare/h
25
115

18

80

6

26

16 ankomster

500

4 ankomster

1255
fördelat på fyra
grupper/h

300
900
75
225
Osäkert antal men projektet underlättar cykling från närområdet6

Totala antalet rörelser fordon och gående per dygn.
Ovanstående tabell redovisar en prognos över hur besökare anländer till vattenlandet en dag, då besöksmålet är
fullt utnyttjat. Besökarna beräknas erfarenhetsmässigt anlända mer koncentrerat men lämna vattenlandet mer
utspritt i tid. Det totala antalet fordonstransporter som besökarna genererar en sådan här besöksdag blir:
600 personbilar/dygn till källargaraget och 36 större fordon/dygn till vattenlandets entré och därefter till
parkeringen vid Haralds Almgrens väg. Antalet gångpassager över Norrsundavägen på skyltat övergångsställe

5
125 besökare anländer per timma till Rosersbergs station med 4 ankommande pendeltåg. Det innebär ca 30 besökare per femton minuter
eller 2 personer per minut som använder övergångsstället vid cirkulationsplatsen Harald Almgrens väg/Norrsundavägen.
6
Cykling ska underlättas genom väderskyddad och säker cykeluppställning i källargaraget. På denna plats tillhandahålls också viss
utrustning för service som luftpump och enklare verktyg.
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beräknas till 1000 st per dygn. Gångpassagerna sker som ovan beskrivits i grupper om ca 30 besökare/femton
minuter. Alla rörelser till besöksmålet vattenland sker i huvudsak på tider utanför de med rusningstrafik.

BESKRIVNING AV TRAFIKFLÖDEN OCH PROGNOS 2045
Nuvarande trafik
Sigtuna kommun har i en nyligen presenterad rapport ”Mesosimulering Slottsvägen, Rosersberg 2019-12-137,
låtit utreda trafiksituationen på Norrsundavägen och övrigt vägnät i anledning av att Slottsvägen är avstängd. I
rapporten studeras också effekterna av framtida ökad trafik och hur trafiksituationen påverkas om en planskild
förbindelse etableras över Ostkustbanan och Slottsvägen på nytt öppnas för trafik. Prognosåret är satt till 2045.
I denna beskrivning används kartor och uppgifter från denna rapport om inget annat anges.
Kartbild (figur 7) visar området som berörs av
trafikutredningen och planområdets två delar.
Den vänstra figuren visar var korttidsparkering föreslås för
10 bussar och 18 husbilar. I denna korttidsparkering
tillskapas 60 p-platser för anställd personal.
Den högra figuren visar var besöksmålet vattenland med
kontor föreslås. Det är enbart halva området som bebyggs. I
figurens övre hälft föreslås en naturpark och en bullervall.
Kartbild (figur 8) visar trafikmodellens vägnät. Utmed
Norrsundavägen finns tre korsningar reglerade som
cirkulationsplatser. Från norr räknat en vid
Rosersbergsvägen, nästa vid Harald Almgrens väg och
slutligen den vid Skansvägen.
Figur 8 Karta som visar utredningsområdet och
planområdet (Två röda figurer.).

Utredningen (figur 9) visar att uppmätt trafikmängd på
Norrsundavägen, norr om cirkulationsplatsen Harald
Almgrens väg är 7 200 fordon per vardagsdygn. Det
kalibrerade värdet är 8 300 fordon per vardagsdygn (vmd).
Av trafikutredningen framgår att lågtrafik anses gälla under
tiden 9-16 och natt-trafik 19-07. Dessa tidsintervaller
sammanfaller med de trafikflöden då huvuddelen av
besökstrafiken angör vattenlandet. I utredningen behandlas
enbart vardagsdygnstrafiken vars trafikmängd är större än
den som gäller under
lågtrafik. Vilket vi i den
fortsatta beskrivningen
kommer att närmare
analysera. Det finns metoder
för att bryta ner dygnstrafik
till tim-trafik där också
hänsyn tas till de olika
tidsperioder som dygnet
trafikmässigt kan indelas i.

Figur 9 Karta som visar prognosens vägmodell med start och
målpunkter. Med blått inringat område utgör studieområdet.
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Figur 10 Uppmätta och
kalibrerade trafikmängder

Arbetet har genomförts av M4Traffic AB på uppdrag av NRC Infrapro AB.
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Prognos 2045 – Slottsvägen fortsatt stängd
Mesosimuleringen har redovisat en prognos fram till år 2045 med utgångspunkten att Slottsvägen fortsatt är
avstängd. Det kan tolkas så att det i detta prognosalternativ inte har funnits medel eller motiv för att bygga ut
planskild förbindelse över Ostkustbanan. Enligt prognos 2045 kommer framkomligheten trots detta vid
eftermiddagens max-timma att vara god8. Analysens slutsats är att trafiken på Norrsundavägen norr om
cirkulationsplatsen vid Harald Almgrens väg och ända fram till cirkulationsplatsen vid Skansvägen kan hålla en
medelhastighet som till 90-70% motsvarar den skyltade hastigheten. Trafikmängden på Norrsundavägen, norr
om cirkulationsplatsen vid Harald Almgrens väg ökar med 1400 f/vmd till 9 700 f/vmd kalibrerat värde. Söder
om denna cirkulationsplats fram till cirkulationsplatsen vid Skansvägen innebär prognosens trafikökning i stort
samma trafikökning 1 500 f/vmd till 10 700 f/vmd.

Figur 12 b Trafikmängd enligt prognos 2045.

Figur 12 Framkomlighet, eftermiddagens max-timma.

Prognos 2045 – Slottsvägen utbyggd planskild med Ostkustbanan
Om Slottsvägen byggs ut med planskild förbindelse med Ostkustbanan så kommer trafiken på Norrsundavägen
att minska radikalt. Enligt prognos 2045, med Slottsvägen planskild, så minskar trafiken till 6 700 f/vmd norr
om cirkulationsplatsen vid Harald Almgrens väg och till 7 300 f/vmd söder om cirkulationsplatsen.
Trafikminskningen är 3 000f/vmd norr om cirkulationsplatsen och 3 400f/vmd söder om den. Den minskade
trafikmängden innebär naturligtvis att framkomligheten
utmed Norrsundavägen ökar mätt i procent av fordon som
kan hålla skyltad hastighet. Framkomligheten ökar så att
90% av fordonen kan hålla en medelhastighet som
motsvarar den skyltade hastigheten.
Det är trafiken på Norrsundavägen och i cirkulationsplatsen
vid Harald Almgrens väg som kommer att påverkas av
förslaget till detaljplan som möjliggör en utbyggnad av
vattenlandet. Trafik till den parkering som föreslås vid
Harald Almgrens väg och trafik till vattenlandet med dess
källargarage ökar trafikflödet i cirkulationsplatsen och på
Norrsundavägen.

Figur 13 Trafikmängd 1000 f/vmd prognos 2045 Slottsvägen
planskild

I den fortsatta redogörelsen beskrivs konsekvenserna av
den tillkommande trafiken.
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Trafikmängden varierar stort under dygnets timmar. I trafiksammanhang beskrivs ”rusningstrafik” inträffa under förmiddag 7 – 9 samt
eftermiddag 16 – 19. Lågtrafik gäller tiden 9 – 16 samt natt 19 – 07. Trafik till vattenlandet sker i huvudsak under tidsperioderna lågtrafik
och natt.
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TRAFIKSÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET EFTER UTBYGGNAD AV BESÖKSMÅLET
VATTENLAND

Trafiksäkerhet
Gående till vattenlandet. Antalet gående till besöksmålet vattenland har utretts ovan. Från pendeltågsstationen
till skol- och idrottsområdet sammanfaller gc-vägen till vattenlandet med den utbyggda säkra skolvägen. Den
återstående gc-vägen från idrottsområdet är utbyggd parallellt med och separerad från Harald Almgrens väg
ända fram till Norrsundavägen. Hastigheten på Norrsundavägen norr och söder om cirkulationsplatsen vid
Harald Almgrens väg är begränsad till 60 km/h.
Vid Norrsundavägen finns ett obevakat övergångsställe, med vägmärken påbjuden gång- och cykelbana samt
övergångsställe. Övergångsstället har en bred mittrefug och tillgodoser i övrigt alla krav som ställs ur
trafiksäkerhetssynpunkt9. Utbyggnad av ett övergångsställe i anslutning till en cirkulationsplats innebär att
trafikanterna, utöver att de har väjningsplikt för gångtrafikanter, också har väjningsplikt för fordon som är inne
i cirkulationsplatsen. De ska också beakta varsamhetsreglerna vilka kräver att fordonsföraren ska hålla
betydligt lägre hastighet än den för vägens högsta tillåtna när så påfordras. Det saknas skäl för att ompröva det
ställningstagande som gjordes när övergångsstället byggdes år 2013. Vår samlade bedömning är att
Trafikverket lät bygga ett övergångsställe med ”högt ställda krav på trafiksäkerhet”.
De barn som kommer till vattenlandet kan antas komma i sällskap med vuxna om de är i förskoleålder eller går
i årskurs 1-3. Det betyder att barn först i åldern 11-12 år kan antas resa ensamma med pendeltåg. Tillgänglig
forskning (Sandel 1960-talet) visar att barn i 11-12 årsåldern på egen hand kan klara sig i komplicerade
trafikmiljöer. Övergångsstället vid cirkulationsplatsen kan anses vara mindre komplicerad då övergångsstället
är uppdelat med mittrefug och då fordonens hastighet är väsentligt lägre än skyltad hastighet när de närmar sig
övergångsstället och cirkulationsplatsen där de också har dubbel väjningsplikt.
Vid en samlad bedömning och av skäl som ovan presenterats, blir slutsatsen att övergångsstället vid
cirkulationsplatsen Harald Almgrens väg – Norrsundavägen, fortsatt tillgodoser trafiksäkerheten också för de
besökare, oskyddade gångtrafikanter som ska ta sig till vattenlandet från Rosersbergs pendeltågsstation.

Framkomlighet
Vattenlandet som besöksmål medför att fordonstrafiken ökar och att fler gående kommer att använda
övergångsstället vid cirkulationsplatsen. Hur detta påverkar framkomligheten på Norrsundavägen ska nu
beskrivas. Analysen grundar sig på ovan lämnad redogörelse för antalet besökare till vattenlandet, hur dessa
kommer till besöksmålet samt uppgifter om nuvarande trafik och hur trafiken ökar enligt prognos till 2045.
Gående till vattenlandet. Enligt vad som tidigare redovisats antas 500 besökare per dag anlända med pendeltåg
till Rosersbergs station. Ett pendeltåg anländer varje kvart till stationen. Det innebär att de som går till
vattenlandet kommer till övergångsstället vid Norrsundavägen i mindre grupper om 30 personer, en grupp varje
kvart, under fyra timmar när lågtrafik råder, tidsperioden 09:30 till 14:30. Om vi istället skulle anta att de
kommer en och en och jämnt fördelat under fyra timmar (vilket är orimligt) innebär det att högst två personer
per minut ställer krav på att passera Norrsundavägen på övergångsstället vid cirkulationsplatsen. Antalet fordon
per körfält (ett i vardera riktningen) som berörs är enligt tidigare redovisning är 4 150 f/vmd. Enligt prognos
2045 har trafiken ökat till 4 850 f/vmd.
Trafikintensiteten varierar stort mellan rusningstrafik och lågtrafik. Ett relevant sätt att fånga denna skillnad är
att utgå från ”Teknisk dokumentation av kvalitetssäkring och revidering av Sampers ”SAMM”- modell”. Enligt
formel och tabell10 på dokumentets sida 15 kan vi beräkna trafikmängden uttryckt i andel resor per timme under

Se beskrivning av cirkulationsplats med övergångsställe på sidan 4.
Vi förenklar analysen genom att enbart beakta andelen arbetsresor då övriga restyper inte i någon större utsträckning påverkar analysens
resultat för låg- och nattrafik. De tider då de gående till och från vattenlandet i större omfattning passerar över Norrsundavägen.
9
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dygnets fyra tidsperioder, högtrafik fm. 26% per timme (2 timmar 7-9), högtrafik em. 2% per timme (3 timmar
15-18), lågtrafik 3,3% per timme (6 timmar 9-15) och nattrafik 1,7% per timme (13 timmar 18-07).
Detta innebär i vår analys att under rusningstrafik (högtrafik fm.) passerar ca 50% av dygnstrafiken fördelat på
2 timmar. Under perioden med lågtrafik passerar ca 20% av dygnstrafiken fördelat på 6 timmar. Under
eftermiddagens högtrafik passerar ca 6% fördelat på 3 timmar och slutligen under nattrafiken kl. 18-07 passerar
resterande ca 22%. Det är den uppmätta och prognostiserade trafikmängden under lågtrafik (och nattrafik) som
är relevant i vårt fall. Det är under dessa tider som de flesta besökarna anländer till eller åker från Rosersbergs
pendeltågsstation för att ta sig till eller från vattenlandet.
När besökarna vid tiotiden anländer till Rosersbergs station och efter 17 minuters promenad passerar
Norrsundavägen har trafiken mätt per timme minskat från 2 158 f/h tidsperioden 7-9, till 274 f/h tidsperioden
lågtrafik 9-15. Vid lågtrafik är fordonstrafiken enbart 2-3 fordon per minut eller 137 fordon per timme räknat i
vardera körriktningen. Körfälten är dessutom åtskilda av mittrefug.
Därmed har vi fått ett relevant mått på den trafik som påverkas vid passage på övergångsstället vid
cirkulationsplatsen. Slutsatsen som kan dras är att besökarna till vattenlandet inte kommer att påverka
framkomligheten på Norrsundavägen. Norrsundavägen har mätt med dagens trafikmängder mycket liten trafik
under perioden 9-15.
Ser vi sedan på prognosen fram till 2045 så förändras inte situationen på något drastiskt sätt även om
Slottsvägen fortsatt är avstängd. Trafiken på Norrsundavägen ökar till 9 700 f/vmd fram till år 2045. Beräknat
som ovan innebär det att antalet fordon under lågtrafik 9-15 som passerar övergångsstället, ökar med ca 50
fordon per timme till 320 f/h eller 160 f/h per körfält, åtskilda av mittrefug. Inte heller under prognosåret 2045
kommer de besökare som går till vattenlandet att innebära försämrad framkomlighet på Norrsundavägen.
Effekterna av fordonstrafik till vattenlandet. Enligt vad som tidigare har redovisats antas trafiken till
vattenlandet motsvara antalet parkeringsplatser. Det innebär att 10 bussar, 18 husbilar och 60 personbilar (för
anställda) angör parkeringsplatsen vid Harald Almgrens väg och att 300 personbilar angör källargaraget. Bussar
och husbilar antas även att göra uppehåll vid vattenlandets entrétorg.
Det betyder att trafiken på Norrsundavägen mellan cirkulationsplatserna vid Skansvägen och Harald Almgrens
väg ökar med ca 775 f/vmd. Av denna trafikmängd är bara den fordonstrafik som anställda genererar
ca 120 f/vmd, som antas sammanfalla med tidsperioderna med högtrafik 7-9 och 15-18.
Redan när vattenlandet i idé- och programfasen studerades gjordes bedömningen att trafik till vattenlandet sker
under helger och på vardagar utanför tidsperioder med rusningstrafik. Besökstrafiken till vattenlandet kan
därför sägas utnyttja vägarnas kapacitet på tider med lågtrafik. Nu har vi underlag för att beskriva
trafiksituationen på kort och lång sikt.
På sträckan från Skansvägen till Harald Almgrens väg uppgår trafiken till 9 200 f/mvd enligt
Mesosimuleringen. Med Slottsvägen fortsatt avstängd år 2045 beräknas trafiken öka till 10 700 f/mvd. När vi
bryter ner dygnstrafiken till de fyra vedertagna tidsperioderna, högtrafik fm. (7-9), lågtrafik (9-15), högtrafik
em. (15-18) och nattrafik (18-07) får vi följande trafikmängder att förhålla oss till.
Tidsperioder
högtrafik fm.
7-9
lågtrafik
9-15
högtrafik em. 15-18
nattrafik
18-07

2018 f/h
2500
320
194
165

2045 f/h
2780
355
215
180

Trafik vattenland & kontor f/h
60
(enbart 2 h 8-9)
165
(enbart 4 h 9:30-13:30)
30
(enbart 2 h 16-18)
165
(enbart 4 h 18-22)

Summa år 2045 f/h
2840
520
245
345

Tabellen tydliggör att trafik till vattenlandet och planerat kontor på inget sätt försämrar framkomligheten på
Norrsundavägen eller i de berörda cirkulationsplatserna vid Skansvägen och Harald Almgrens väg. Denna
slutsats styrks även av Mesosimuleringen som vid simulering av framkomligheten med prognosår 2045 enbart
noterar framkomlighetsproblem under förmiddagens maxtimme då mindre än 50% av fordonen kan hålla en
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medelhastighet som motsvarar skyltad hastighet. Framkomligheten vid eftermiddagens maxtrafik11 innebär att
90-70% av fordonen kan hålla en medelhastighet som motsvarar skyltad hastighet.
Framkomligheten på Norrsundavägen avgörs även av hur effektivt fordon kan lämna cirkulationsplatsen för att
komma till parkeringarna vid Harald Almgrens väg och källargaraget under besöksmålet.
Som tidigare nämnts redovisas i detaljplanen att infarten till parkeringen vid Harald Almgrens väg har placerats
160 meter från cirkulationsplatsen. Därmed tillgodoses ett långt fordonsmagasin vilket innebär att fordon kan
komma ur cirkulationsplatsen utan att förorsaka stopp i denna.
Motsvarande analys har gjorts för trafik till vattenlandet med kontor för att se till att fordon kommer ur
cirkulationsplatsen utan att förorsaka stopp i denna. Den trafiklösning som detaljplanen redovisar innebär att
fyra ”entrégator” med ett körfält i vardera riktningen anläggs. De har en sammanlagd längd på 820 meter.
Två entrégator ligger i marknivå, en gata längs vardera sidan om det hotell som projekteras inom det
angränsande planområdet. Fordonsmagasinet i dessa entrégator blir längre än 150 meter.
Två entrégator, ”ramper” med ett körfält i vardera riktningen leder ner till källargaraget. Den sammanlagda
längden på dessa två parkeringsgator är ca 700 meter, inräknat nedfarterna. Av denna längd ligger 500 meter
inom förslaget till detaljplan. Parkeringsgaragets gator har medvetet planerats för att kunna utöka längden på
fordonsmagasinet12 som kompensation för att entrégatorna ligger nära cirkulationsplatsen. På en gata som är
500 meter lång kan fordonsmagasinet teoretiskt rymma 100 personbilar.
Slutligen, för att garantera att parkeringsgatorna inte blockeras i anslutning till nerfarterna krävs ett intelligent
anvisningssystem och/eller manuell anvisning av p-plats under de mest belastade besöksdagarna, så att
parkering sker med början längst in i källargaraget för att säkerställa fordonsmagasinets uppgift.

Figur 14 Bilder som visar källargaragets utformning och hur trafiklösningen projekterats med fyra oberoende entréer. Två gator och två
ramper.
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Se figur 10 sid 9.
För att garantera funktionen som fordonsmagasin noteras att besökare till vattenlandet inte får parkera på hotellets p-platser och att
källargaraget kompletteras med ett intelligent anvisningssystem och/eller manuell anvisning av p-plats.
12
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS TRAFIKSÄKERHET OCH FRAMKOMLIGHET
Vattenlandet som besöksmål
Vattenlandet är som besöksmål inte jämförbart med en arena, teater eller annan evenemangslokal. Dessa har
tydliga schemalagda starttider och tider när evenemanget slutar. Detta medför en ansamling av besökare och ett
stort transportbehov under en kort tid. Vattenlandets besökare anländer på tider med lågtrafik och kommer mer
fördelat över tid. I detta PM har dessa förhållanden i detalj utretts.
Trafiksäkerhet
Gående till vattenlandet. Av utredningen i detta PM framgår att, det med hänsyn till de beräknade besökstalen
och hur besökarna anländer till vattenlandet, vi har funnit att den trafiklösning som Trafikverket byggde ut åren
2011-2012 och som invigdes i juni 2013 fortsatt tillgodoser dagens krav på trafiksäkerhet för gående. Följande
motiv sammanfattar grunden för denna bedömning:
. Övergångsstället ligger i anslutning till en cirkulationsplats, vilket medför låga hastigheter, väjningsplikt mot
gående och fordon inne i cirkulationen
. En bred mittrefug delar körbanan och det finns endast ett körfält i vardera riktningen
. Passage av Norrsundavägen sker när lågtrafik råder
. Barn som på egen hand åker pendeltåg och går till vattenlandet bedöms vara 11 år och äldre
Framkomlighet
Effekterna av fordonstrafik till vattenlandet. Av utredningen i detta PM framgår det att med hänsyn till antalet
besökare och den trafik dessa genererar vi har funnit att förslaget till detaljplan inte medför någon negativ
påverkan på framkomligheten på Norrsundavägen eller i berörda cirkulationsplatser. Följande motiv
sammanfattar grunden för denna bedömning:
. Trafikplatsen Rosersberg med cirkulationsplatser är nyanlagd och uppfyller dagens krav på funktionalitet.
Cirkulationsplatsen vid Skansvägen har två cirkulerande körfält och två körfält för fordon som kommer
norrifrån på Norrsundavägen.
. Trafik till vattenlandet sker under tidsperioder med lågtrafik då kapaciteten på vägsystemet innebär mycket
god framkomlighet
. Mot bakgrund av utförd Mesosimulering med framkomlighetsanalyser för prognosåret 2045 och med
beräknad trafik till vattenlandet med kontor finner vi att framkomligheten inte påverkas av tillkommande trafik
. Långa fordonsmagasin visas i förslaget till detaljplan, vilket säkerställer att fordon med mål i vattenlandet
kan komma ur cirkulationsplatsen utan att förorsaka stopp som påverkar framkomligheten på Norrsundavägen.

Figur 15 Fordonstrafik och gående på
övergångsställe vid cirkulationsplatsen
Norrsundavägen/Harald Almgrens väg

Stress-test
Är trafiklösningen känslig för ökad trafik och gående per
timma? Svaret är nej!
Trafik till besöksmålet inklusive prognos år 2045 motsvarar
mindre än 20% av max-timme trafiken. Även om all trafik till
besöksmålet skulle komma under en timme blir den
resulterande trafiken knappt 36% av högtrafiken.
Gående till besöksmålet. Om besöksmålets alla gående gäster
skulle ankomma med pendeltåg till Rosersbergs station under
två timmar, så innebär detta att 4 personer per minut passerar
övergångsstället vid Norrsundavägen samtidigt som ca 9 bilar
per minut färdas på Norrsundavägen i vardera riktningen.
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