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Trafikutredning
– kv. Tornugglan i Täby

1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Ikano Bostad planerar att riva Allégårdens äldreboende inom kv. Tornugglan, ca 1,5
km söder om Täby centrum. På fastigheten ska ett nytt vårdboende byggas samtidigt
som nya bostäder tillskapas i form av lägenheter riktade till gruppen seniorer/äldre.
Syftet med denna utredning är uppskatta den framtida efterfrågan på parkering för tillkommande bostäder och för besökare till vårdboendet med hänsyn till vilka möjligheter det finns att ta sig till området med andra färdmedel än bil. Angöring till fastigheten för nyttotrafik, såsom leveranser och sophämtning ska även studeras.
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Figur 1-1

Tornugglans lokalisering i relation till Täby centrum.
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1.2 Planerad exploatering
Totalt planeras det för fyra huskroppar med olika typer av boende plus ett parkeringsgarage på fastigheten. Alla bostäder riktar sig till gruppen seniora/äldre:





Hus 1 är en befintlig huskropp från 90-talet som planeras att byggas om och
användas till LSS och trygghetsboende.
Hus 2 planeras innehålla trygghetsboende.
Hus 3 planeras innehålla seniorbostäder.
Hus 5 planeras innehålla ett vårdboende, med plats för 80 lägenheter.

I Figur 1–2 visas situationsplanen för fastigheten med de planerade huskropparna.

Figur 1-2

Situationsplan med planerad exploatering på fastigheten (befintlig huskropp i grått).
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I Tabell 1–1 nedan redovisas varje huskropps BTA, vilket är det mått som används
för att beräkna parkeringsbehovet för fastigheten i enlighet med den parkeringsnorm
som redovisas i Täby kommuns parkeringsstrategi1. I samma parkeringsstrategi definieras BTA som:
”BTA är ytan av våningsplanen begränsade av ytterväggars utsida i golvnivå. En
lokals våningsyta utgörs av summan av lokalens samtliga våningsplans ytor. Utrymmen som inte ska ingå är garage, körytor, pannrum, fläktrum samt förråd i bostadsfastigheter. Utrymmen som ska ingå är lager och hanteringslokaler i direkt
anslutning till huvudlokalen samt trapphus.”
Tabell 1-1 Planerad funktion för varje huskropp samt dess BTA.

BTA (m2)

Huskropp

Typ av boende

1

LSS/trygghetsboende

1946

2

Trygghetsboende

1757

3

Seniorboende

2775

5

Vårdboende

57972

Total BTA

12 275

Nedan beskrivs de olika stödjande boendeformer som kommer att finnas inom kvarteret Tornugglan.

Trygghetsboende
Trygghetsboende är en boendeform som riktar sig till äldre som behöver ett tryggt
boende med gemensamma lokaler och personal vid vissa tider3.

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
Ett LSS-boende, egentligen Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, avser
en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som
innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar4.

1

Parkeringsstrategi, Täby kommun (2013).
Då Täby kommun inte har någon p-norm för vårdboende så används istället en tidigare parkeringsutredning för ett vårdboende i Täby park som referensexempel.
3 https://urbanutveckling.se/ordlista/stu/trygghetsboende
4
https://sv.wikipedia.org/wiki/LSS-boende
2
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Vårdboende
Vård- och omsorgsboende (även kallat särskilt boende) riktar sig till den som
har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller demenssjukdom. På boendena finns vårdpersonal och sjuksköterska dygnet runt. Det
finns även tillgång till sjukgymnaster och arbetsterapeuter5.

5

https://www.taby.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre/vard--och-omsorgsboende/
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2. Förutsättningar för att resa hållbart

För att bedöma förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik, cykel eller gång
till och från kv. Tornugglan har viktiga målpunkter identifierats samt avståndet till
dessa. Därefter har kvaliteten på den gång- och cykelinfrastruktur som kopplar ihop
start- och målpunkter identifierats samt vilka möjligheter det finns att resa med kollektivtrafiken.

Figur 2-1

Befintlig gång- och cykelinfrastruktur i rosa samt Roslagsbanan och dess stationer i blått. Kv.
Tornugglan är markerat i rött (Grundkarta: Täby kommuns karttjänst).

2.1 Gång och cykel
Förutsättningarna för att gå och cykla till kv. Tornugglan från omkringliggande
områden bedöms som goda. Det korta avståndet till Täby centrum, ca 1,5 km
fågelvägen, ger goda förutsättningar för att gå och cykla till kv. Tornugglan för
de boende, anställda och besökare.
Dagens befintliga gång- och cykelinfrastruktur har en del s.k. ”missing links”,
bitar som saknas för att skapa ett kontinuerligt stråk och därmed ett gent och
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integrerat gång- och cykelnät. Det finns dock planer på att åtgärda detta genom
en utbyggnad av cykelnätet6.

2.2 Kollektivtrafik
Förutsättningarna för att färdas till kv. Tornugglan med hjälp av kollektivtrafik bedöms som medelgoda då det finns tillgång till en kombination av kollektiva trafikslag inom gångavstånd från fastigheten vid Näsby allé. I närheten av fastigheten
ligger Roslags Näsby trafikplats, vilket är en viktig knutpunkt i kommunen. Från
Östra station kan man välja att åka med motorvägsbussarna till Roslags Näsbys trafikplats, för att sedan promenera den sista biten till kv. Tornugglan.
Inom ca 200 meters gångavstånd ligger busshållplatsen Allégården som trafikeras
av busslinjerna 619 och 961. Linje 619 går under vardagar och trafikerar sträckan
Täby centrum – Näsbypark – Täby centrum. Linje 961 är en närtrafiklinje som är
ett alternativ till traditionell färdtjänst och är speciellt anpassad till äldre personer
och trafikerar sträckan Täby centrum – Roslags-Näsby – Täby centrum under vardagar. Inom ca 300 meters gångavstånd, vid Centralvägen, ligger busshållplats
Örnstigen som också trafikeras av linje 617, 618, 619 och 691.
Cirka 950 meter sydöst om kv. Tornugglan ligger Näsby allé stations som angörs av
Roslagsbanans linje 29, som trafikerar sträckan Stockholm Östra – Näsbypark med
avgångar var trettionde minut under vardagar. Linje 619 stannar vid busshållplats
Näsby slott, som ligger ca 100 meter från stationen, vilket möjliggör för byte till
buss för den sista biten av resan till kv. Tornugglan för de som tycker att gångavståndet är för långt.

6

Täby cykelplan, Täby kommun (2014).
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3. Angöring, leveranser och sophämtning

3.1 Angöring
Angöringsavståndet till nya bostäder och verksamheter får maximalt vara 25 meter.
För vård-och trygghetsboenden, dit resor med t ex färdtjänst är vanliga, bör ambitionen vara att åstadkomma ett så kort avstånd som möjligt.
Angöring till hus 5 föreslås ske från lastzonen på Herkulesvägen, som ligger på kort
avstånd från entréerna. För övriga byggnader föreslås angöring ske från torgytan,
vilket ger korta angöringsavstånd.

3.2 Leveranser
Sophämtning till vårdboendet antas ske 2 ggr/vecka under förutsättningarna att 4
sopkärl à 660 L används. Vid användning av mindre sopkärl behöver antalet hämtningar ökas. Dragavståndet mellan uppställningsplats och soprum är 5 m i Täby
kommun. Vid avstånd längre än 5 m tillkommer en tilläggsavgift för det extra dragavståndet7.
Leveranser (varor samt hämtning och lämning av tvätt) till vårdboendet antas ske 3
ggr/vecka.8 Avfalls- och leveransfordon förväntas stanna inom angiven lastzon
längs med Herkulesvägen för på- och avlastning. För övriga bostäder inom fastigheten finns tre alternativ som studeras i mer detalj i avsnittet nedan.

3.3 Körspårsanalys
För att utreda möjligheterna till angöring för tunga fordon såsom till exempel sopbilar har körspårsanalys (sopbil 9,4 m) gjorts för tre möjliga alternativ för fastigheten. Nedan sammanfattas de för- och nackdelar som finns med varje alternativ för
angöring av tunga fordon.

7
8

Ragn-Sells KommunPartner AB som ansvarar för avfallshantering i Täby kommun (April 2019)
Baserat på antagandet i Trafikutredning för vårdboendet Hasseludden i Nacka kommun (Tyréns, 2017).
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Alt 1: Infart via Herkulesvägen – över det framtida torget till
Näsby Allé

Figur 3-1






Körspårsanalys för alternativ 1 – infart från Herkulesvägen.

Infart från Herkulesvägen – vilket kräver en ny in- och utfart.
Utfart till Näsby Allé – svänger ut över motriktat körfält vid utfarten.
Sopbil över torget – risk för olyckor, speciellt vid trappan där sikt är dålig.
Sopbilen hamnar under tömning bredvid grönyta/mitt emot parkeringen –
viss risk att stänga in personbilar som står parkerade vid Hus 1.

10
Trivector Traffic

Alt 2: Infart via Näsby Allé – över det framtida torget till Herkulesvägen

Figur 3-2







Körspårsanalys för alternativ 2 – infart från Näsby Allé.

Infart från Näsby allé.
Utfart till Herkulesvägen, vilket kräver en ny in- och utfart.
Sopbil över torget – bättre sikt jämfört med alternativ 1 med mindre risk för
olyckor.
Sopbilen hamnar under tömning bredvid Hus 3 – ingen risk för att stänga in
personbilar vid Hus 1.
Sopbil behöver korsa över motriktad körbana vid infart och utfart.
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Alt 3: In- och utfart via Näsby Allé

Figur 3-3 Körspårsanalys för alternativ 3 – in- och utfart via Näsby Allé.








Infart och utfart sker båda från Näsby Allé
Planerad grönyta behöver tas i anspråk för att behålla dagens hårdgjorda ytor
som kan möjliggöra infart för sopbil.
Vid in- och utkörning behöver sopbilen svänga ut till motriktad körbana för
att kunna klara svängrörelsen.
Hårdgjorda ytor som finns idag kan till stor del behållas.
Sopbilen hamnar under tömning bredvid grönyta / mittemot parkeringen
(samma som i alternativ 1).
Sopbilen behöver inte köra över den östra delen av torgytan vilket gör att
denna del av fastigheten kan göras helt fri från fordonstrafik och därmed kan
planeras på ett helt annat sätt med en bättre typ av utemiljö för de boende.

Av de alternativ som studerats är alternativ 3 att rekommendera inför kommande
exploatering av fastigheten. Med denna lösning kan den östra delen av torgytan hållas helt fri från trafik, vilket gör att den kan planeras på ett bättre sätt för de boende
inom Tornugglan. Därtill är det den bästa lösningen ur ett trafiksäkerhetsperspektiv,
då man reducerar risken för olyckor till följd av den dåliga sikten vid trappan som
leder ner från grönytan mellan Hus 3 och Hus 5.
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4. Parkeringsbehov för ny exploatering

4.1 Parkeringstal
Bostäder
Kv. Tornugglan ligger inom det som i Täby kommuns parkeringsnorm anges som
parkeringszon B, vilket innebär att fastigheten ligger inom en radie av 500 m från
övriga knutpunkter (exkl. Roslags Näsby och Täby centrum) längs Roslagsbanan
och hållplatser för stombusslinjerna. Kommunen bedömer att inom de områden som
utpekats som Zon B finns god potential att öka andelen som färdas till fots, med
cykel och med kollektivtrafiken. I Tabell 4–1 nedan listas den parkeringsnorm som
gäller för flerbostadshus i Zon B9.
Personer i åldersgruppen 65+ är mer benägna att köra bil än den övriga befolkningen10. Samtidigt antas att personer som bor på ett trygghetsboende kör bil i
mindre utsträckning än genomsnittet pga hög ålder, hälsostatus etc. Med utgångspunkt i detta och att det inte är helt klart vilka olika typer av bostäder för seniorer
som kommer att finnas i de olika byggnaderna föreslås att kommunens parkeringsnorm i Zon B tillämpas.

Vårdboende
Då Täby kommun saknar parkeringstal för vårdboende, har en parkeringsutredning
för ett vårdboende i närliggande Täby park använts som referensexempel. Denna
utredning sammanställde referensexempel från andra vårdboenden med avseende på
parkeringsefterfrågan och övriga funktioner. Baserat på dessa referensexempel föreslog man ett parkeringstal på 0,2–0,25 bilplatser per vårdplats i Täby park. Dessa
platser inkluderar bilparkeringsplatser för boende, besökare och anställda vid vårdboendet. En genomgång av referensexemplen visade att flera av dem var belägna i
områden motsvarande Zon B. Mot bakgrund av detta har ett parkeringstal på 0,225
bilplatser per vårdplats tillämpats.
För att bedöma parkeringsefterfrågan gällande cykelparkeringsplatser för vårdboendet har Järfälla kommuns parkeringsnorm för vårdboende använts, vilket säger att
antalet cykelplatser bör vara 0,2 per lägenhet, vilket inkluderar plats för besökare
och anställda.

9

Parkeringsstrategi, Täby kommun (2013).
Resvanor i Stockholms län 2015, Trafikförvaltningen/SLL (2015).

10
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Tabell 4-1 Parkeringstal för flerbostadshus och vårdboende enligt Täby samt Järfälla kommuners parkeringsnormer.

Verksamhet
Flerbostadshus
Vårdboende

Bilplatser

Cykelplatser

9 per 1000 m2 BTA
(varav 1 för besökare)

20–30 per 1000 m2 BTA
(inkl. plats för besökare)

0,225 per vårdplats
(inkl. plats för besökare)

0,2 per vårdplats
(inkl. plats för besökare)

4.2 Grön resplan – Mobilitetsåtgärder för en sänkning av parkeringstal
Parkeringstalen kan, enligt kommunens parkeringsstrategi, reduceras om en grön
resplan tas fram. Det är byggherren som tar fram resplanen som ska innehålla åtgärder som leder till ett minskat bilinnehav och därmed motiverar en sänkning av parkeringsnormen. Täby kommun bedömer åtgärderna i den gröna resplanen och beslutar om, och i vilken utsträckning, en sänkning av normen kan medges. Åtgärderna
regleras i avtal så att den gröna resplanen är långsiktig, tillämpas och följs upp. På
så sätt ska det även säkerställas att byggherren kan ordna parkering enligt gällande
parkeringsnorm om åtgärderna i den gröna resplanen inte tillämpas eller om förhållandena visar sig bli annorlunda än den bedömning som gjorts i den gröna resplanen.
Att äga en egen bil påverkar valet av färdmedel för alla resor och att minska innehavet av egen bil blir därför en viktig åtgärd för att öka attraktiviteten för andra
trafikslag och få en överflyttning till gång, cykel och kollektivtrafik. Då marginalkostnaden för varje bilresa är liten jämfört med den höga investeringskostnaden vid
köp av en bil är det logiskt att använda den egna bilen så mycket som möjligt då den
väl är inköpt. Mobilitetsåtgärder syftar därför till att skapa alternativ till resor med
egen bil för olika typ av resor, till exempel till och från arbete, inköpsresor och fritidsresor.
Nedan beskrivs de åtgärder som föreslås införas som en del av den gröna resplanen
för att sänka efterfrågan på bilparkering.

Implementering av en bilpool
En bilpool med minst två bilar ska finnas när de första boende flyttar in. De boende
ska ges gratis medlemskap i bilpoolen under en period för att introducera konceptet.
Platser som reserveras för dessa bilar ska vara attraktiva och lättillgängliga för de
boende.
En studie av Sunfleet som genomfördes 2014 visade att en bilpoolsbil ersätter 5
privatbilar och bidrar till att minska bilinnehavet per hushåll från 0,4 till 0,1 i
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genomsnitt11. Studien visar även att en bilpoolsanvändare kör mindre bil och reser
mer med kollektivtrafik, gång och cykel än en bilägare.

Cykelpool och god utformning av cykelparkering
Det finns potential för cykelresande till och från kv. Tornugglan genom närheten till
Täby centrum vilken kan främjas med olika cykelfrämjande åtgärder.
På samma sätt som med bilpooler möjliggör cykelpooler eller andra lånecykelsystem att boende kan ha tillgång till en cykel vid behov. Om de boende erbjuds en
cykelpool med elcyklar kan det uppmuntra fler att cykla, även de som inte har så
god kondition.
God kvalitet på cykelparkering är också en viktig aspekt som ökar andelen som
cyklar. Genom att tillhandahålla cykelparkering inomhus i markplan i alla byggnader med automatisk dörröppning, finns god möjlighet för att öka andelen av de boende som cyklar.
Utländska studier visar att investeringar i förbättrade cykelparkeringar kan öka antalet cykelresor med i storleksordningen 8–13 % enligt en rapport från Trafikverket.
Implementering av en cykelpool med ett utbud av elcyklar är särskilt viktigt för att
främja cyklande bland en äldre målgrupp vars fysiska form kan vara nedsatt. Tillgång till elcyklar inom kv. Tornugglan kan hjälpa boende att fortsätta vara aktiva
oavsett ålder.
En annan åtgärd för att utöka antalet resor som kan utföras med cykel är att tillhandahålla elassisterade lastcyklar för boende i till exempel en lastcykelpool. Det ger
möjlighet till att transportera större mängder gods (t ex inköp av dagligvaror) än på
en vanlig cykel, särskilt om lastcykeln har elassistans.
Utöver dessa åtgärder är det viktigt att kommunen bygger ut cykelinfrastrukturen
mellan kv. Tornugglan och Täby Centrum i enlighet med cykelplanen. Det är fördelaktigt om stråket är färdigbyggt innan de första boende flyttar in då det kan vara
svårt att ändra en vana i efterhand.

Främja kollektivtrafikresandet
Förutsättningar för att resa kollektivt från kv. Tornugglan till Täby centrum eller
Roslags Näsby och vidare i Stockholms län är goda. För att de boende ska lockas
att testa möjligheten att resa med buss och förhoppningsvis fortsätta använda bussen
framöver ska alla boende erbjudas ett gratis SL-kort för minst en månad (30 dagar).
I en sammanställning av flera testresenärsprojekt har den genomsnittliga långsiktiga
effekten uppskattats till att 12–32 % av testresenärerna fortsätter att resa kollektivt
4–7 dagar i veckan och 12–21 % testresenärer fortsätter att resa kollektivt 2–3 dagar
i veckan, efter kampanjens slut12.
11
12

Effekter av Sunfleet bilpool – på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner. Trivector, Rapport 2014:84
Effektsamband för marknadsföring av kollektivtrafik till bilister, Trafikverket (2012)
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Kommunikation kring möjligheterna att resa hållbart
Det är viktigt att information om alternativ till att resa med egen bil ska kommuniceras i flera skeden till de boende inom kv. Tornugglan. Då målgruppen för projektet
består av äldre personer är det särskilt viktigt att arbeta proaktivt, då äldre personer
har mer satta resmönster än yngre personer och därmed kan ha svårare att förändra
sina resvanor.
På byggherrens hemsida och på alla andra platser där projektet presenteras ska information ges om möjligheterna att resa hållbart till och från kv. Tornugglan. I samband med visning av bostäderna ska samma information kommuniceras för att boende redan innan inflyttning ska välja bort bilen.
Vid inflyttning ska information ges om de goda möjligheterna att resa med buss och
cykel samt hur anslutning till bil- och cykelpool sker för att göra det enkelt att välja
hållbara färdmedel och minimera eventuella upplevda hinder. Viktiga aspekter som
behöver förmedlas i dessa informationskampanjer är hur man bokar bilar och cyklar,
vilka betalningsalternativ som finns och hur dessa fungerar samt möjligheter till
”prova på-dagar”.

Prissättning av parkeringsplatser
Genom prissättning av parkeringsplatser kan man påverka bilinnehavet och därmed
reducera antalet parkeringsplatser. För boendeparkering baseras priselasticiteten på
den totala kostnaden för att äga en bil där studier har visat att om kostnaden för bilen
ökar med 10 % så uppskattas bilägandet minska med 4–10 %13. Målsättningen bör
alltid vara att prissättningen för bilparkeringsplatser ej ska vara subventionerad, utan
motsvara den faktiska kostnaden för att bygga, drifta och underhålla parkeringsplatsen.

Samnyttjande av parkeringsplatser
I praktiken kommer inte samtliga användare att behöva ”sin” parkeringsplats samtidigt under veckans alla timmar. Därför rekommenderas ett samnyttjande av platserna, dvs att t ex den som ska besöka vårdboendet under kvällstid kan nyttja en
plats som en anställd har nyttjat under dagtid. I detta arbete görs antagandet att hälften av de som reser till vårdboendet med bil kommer vara att besökare. För att samnyttjande av parkering ska fungera måste samtliga bilparkeringsplatser i en parkeringsanläggning kunna användas av alla. Ingen användare har således en egen dedikerad plats i parkeringsgaraget.

Leveransskåp
För att minska behovet av att göra inköpsresor kan olika åtgärder för enklare leveranser av till exempel mat eller andra varor användas. Exempel på åtgärder är leveransskåp, eventuellt med kylfunktion för matleveranser, eller samordnade

13

Litman, T, Parking Management. Best Practices, American Planning Association (2006)
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paketutlämningsställen som underlättar hämtning nära bostaden. Leveransskåp
skulle kunna placeras inom fastigheten.

4.3 Parkeringsefterfrågan för bostäder
Total BTA för de huskroppar som planeras inrymma bostäder är ca 6 500 m2. Det
totala parkeringsbehovet för dessa bostäder blir enligt Täby kommuns parkeringsnorm:



Bilparkeringsplatser: 59 platser, varav 7 är platser för besökare till boende.
Cykelparkeringsplatser: 130–195 platser (inkl. platser för besökare).

4.4 Parkeringsefterfrågan för vårdboende
Vårdboendet i Hus 5 planeras för att inrymma 80 lägenheter, det antas att det bor en
person i varje lägenhet. Antalet anställda under dagtid, då bemanningen är som
högst, beräknas vara 20 personer14. Boende i dessa lägenheter kommer inte att köra
bil eller cykla, parkeringsbehovet för vårdboendet motsvarar därför efterfrågan hos
besökare samt anställda.
Totalt blir parkeringsefterfrågan för vårdboendet i Hus 515:



14
15

Bilparkeringsplatser: 18 platser varav 9 platser är för besökare till boende
där två av dessa platser är för rörelsehindrade.
Cykelparkeringsplatser: 16 platser, varav 8 platser är för besökare till boende.

Mailkonversation med Ambea (April 2019).
Enligt referensexemplet: vårdboende i Täby park.
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4.5 Sammanställning av parkeringsbehov
I Tabell 4–2 nedan redovisas hur många bilparkeringsplatser som behöver tillföras
exploateringen.
4-2 Parkeringsbehov, innan samnyttjande av parkeringsplatser mellan användargrupper.

Typ av boende

Bilplatser
(varav plats för besökare)

Cykelplatser
(inkl. plats för besökare)

Flerbostadshus

59 (7)

130

Vårdboende

18 (9)

16

Summa

77 (16)

146

Om man inte genomför de mobilitetsåtgärder som listas i den gröna resplanen uppgår det totala parkeringsbehovet inom fastigheten till 77 bilparkeringsplatser och
146 cykelparkeringsplatser.
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5. Slutsatser och rekommendationer

Rekommendation för antal parkeringsplatser
Antalet parkeringsplatser för den planerade bebyggelsen inom kv. Tornugglan
rekommenderas uppgå till 146 cykelparkeringsplatser och 77 bilparkeringsplatser för boende, anställda och besökare.
Antalet bilparkeringsplatser kan komma att reduceras utifall Ikano inkommer med
en grön resplan. Täby kommun bedömer åtgärderna i den gröna resplanen och beslutar om och i vilken utsträckning en sänkning av normen kan medges.
För att möta den framtida efterfrågan på laddplatser till följd av en kraftigt ökad
elektrifiering av fordonsflottan16, rekommenderas att minst 20 % av parkeringsplatserna inom Tornugglan förses med laddmöjligheter för elbilar.
Antalet cykelparkeringar bygger på den lägre siffran (20 cpl/1000 kvm BTA) i parkeringstalet för cykel i Täby kommuns parkeringsnorm. Detta då andelen av boende
inom Tornugglan som cyklar bedöms vara lägre än populationen i övrigt. Denna
bedömning styrks av genomförd RVU för Stockholms län17, där gruppen 65+ är den
grupp som cyklar minst.

Placering av parkeringsplatser
Majoriteten av bilparkeringsplatserna inom fastigheten planeras att placeras i ett
parkeringsgarage i anslutning till vårdboendet i Hus 5. Tillgång till parkeringsgaraget kommer inte vara begränsat till boende, utan tillgängligt även för besökare och
anställda vid vårdboendet. Utöver parkering i garaget tillkommer markparkering på
tomtmark. För en mer detaljerad bild över placering av bilparkeringsplatser, se Figur
1–2.
Enligt Täby kommuns parkeringsnorm ska minst 2 procent av platserna reserveras
för rörelsehindrade vid nybyggnation av flerbostadshus. I fallet med vårdboendet,
där besökare antas vara äldre och därmed ha ett högre behov av parkering för rörelsehindrade rekommenderas denna siffra höjas till 5 procent.
En angöringsplats för färdtjänst bör finnas vid vårdboendet i Hus 5 där boende har
möjlighet att sitta och vänta skyddad från klimatet och ändå bli sedd av chauffören.
Avståndet till entrén bör inte överstiga 10 meter samt angöringsplatsen bör ha en
skylt som informerar om att det är en angöringsplats för hämtning och lämning av
boende vid vårdboendet. Lastzonen för leveranser och sophämtning kan med fördel
16

https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20190130/ny-prognos-elbilar-okar-enormt-om-bara-nagra-ar-och-laddhybriderna-dor-ut/
17
Resvanor i Stockholms län 2015, Trafikförvaltningen/SLL (2015).
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även användas som angöringsplats för färdtjänst och bör tidsregleras för att endast
tillåta nyttotrafik under vissa perioder av dygnet.
Enligt Boverket ska parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig entré. Detta avstånd kan dock vara
för långt för många och enligt t ex Stockholms stads riktlinjer bör parkeringsplatser
för rörelsehindrade ordnas efter behov inom 10 meters gångavstånd18 från en tillgänglig och användbar entré till vårdboendet. Markbeläggningen på dessa angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Då ett parkeringsgarage planeras att byggas under vårdboendet, kan med fördel platser för rörelsehindrade inrymmas i garaget, med tillgång till vårdboendet ovan via hiss. För övriga
bostäder som saknar garage planeras plats för handikapparkering på tomtmark i anslutning till entré.
Tillgången och utformningen av cykelparkeringar ska uppmuntra till cykling och
platserna bör anläggas så att de blir lättillgängliga och upplevs som trygga och säkra
att använda. En rekommendation är att lösa merparten av boendeparkeringen för
cykel inomhus på bottenvåningen i samtliga planerade bostadshus. I anslutning till
cykelparkeringarna bör extra service erbjudas så som cykelpump och utrymme för
att själv kunna serva sin cykel. Cykelparkering för besökare bör planeras utomhus
med väderskydd och nära entréerna till samtliga hus.
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Stockholm - en stad för alla: handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö, Trafikkontoret, Stockholms
stad, Stockholm (2008)

