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SAMMANFATTNING 
Solna Business Park ligger i ett attraktivt läge vid gränsen mellan två befolkningstäta och expansiva kommuner – 
Solna och Sundbyberg. Området har genomgått en omfattande utveckling under de senaste 10-15 åren och det pågår 
ett intensivt arbete för att fortsätta utvecklingen. Ambitionen är att omvandla området till en tät och varierad stadsdel 
med inslag av arbetsplatser, bostäder, service och fritidsaktiviteter.  
 
Som en del i utvecklingen av den nya stadsdelen behöver trafiken i området ses över. Detta eftersom det ökade 
tillskottet av kontorslokaler och bostäder kommer att innebära ett ökat resande i Solna Business Park. I denna 
mobilitetsutredning beskrivs hur den framtida utvecklingen förväntas påverka trafiken i området. Syftet med 
mobilitetsutredningen är att fungera som underlag för de fortsatta detaljplanearbetena i området. 

Nulägesbeskrivning 

Dagens trafiksituation uppfyller inte visionerna om en attraktiv och levande stadsmiljö. Utformningen med breda 
körbanor och smala trottoarer bär snarare prägel av det forna industriområdet med transportintensiva verksamheter 
där bilen har dominerat gaturummet på bekostnad av övriga trafikslag. Solna Business Park har dock stor potential 
vad gäller hållbart resande med gång, cykel och kollektivtrafik. Området ligger inom gångavstånd från Sundbybergs 
centrum som är en knutpunkt i kollektivtrafiken med pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och busstrafik. På sikt planeras 
även en ny stationsentré till pendeltåget som kommer att ligga i direkt anslutning till Solna Business Park. Det innebär 
att området kommer att bli en viktig nod för kollektivtrafik med byten mellan pendeltåg och tvärbana.  
 
Solna Business Park har även goda kopplingar till det regionala cykelvägnätet. Det finns goda förutsättningar för att 
cykelpendla till och från området genom de tre regionala cykelstråk som ansluter till området via Ekensbergsvägen, 
Gränsgatan och Frösundaleden. På sikt kommer de regionala stråken att kompletteras med lokala huvudcykelstråk 
som förbinder de olika målpunkterna inom stadsdelen. Därmed kommer möjligheterna att cykla till, från och inom 
området att förbättras ytterligare. 

Framtidens Solna Business Park 

Utbyggnaden av Solna Business Park kommer att ske under en längre tidsperiod. I mobilitetsutredningen är 2040 satt 
som målår för ett fullt utbyggt Solna Business Park. När området är fullt utbyggt kommer merparten av fastigheterna 
att ha utvecklats genom rivning eller ombyggnad. Sammantaget finns potential för en ökning från dagens cirka 
250 000 kvadratmeter till cirka 575 000 kvadratmeter BTA kontorslokaler och bostäder. 
 
För att analysera hur det ökade tillskottet av kontor och bostäder påverkar trafiken i området har en alstringsstudie 
genomförts. Studien visar att trafiken kommer att öka som en följd av den tillkommande bebyggelsen, men inte mer 
än att samtliga korsningar klarar av den ökade trafiken. Analysen visar dock att viss trängsel kan uppstå i korsningen 
Ekensbergsvägen/Gränsgatan varför denna korsning föreslås byggas om till en cirkulationsplats.  
 
Vad gäller parkeringsbehovet i området har en parkeringsberäkning gjorts. Beräkningen har sin utgångspunkt i Solna 
stads nuvarande parkeringsnorm men innehåller även förslag på reducerade parkeringstal utifrån att området 
kommer att förändras i riktning mot ett mer hållbart resande med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Vidare 
kommer verksamhetsinnehållet i Solna Business Park att förändras till mindre transportintensiva verksamheter 
vilket i sin tur innebär ett lägre behov av parkering och angöring. I mobilitetsutredningen föreslås ett parkeringstal        
på 6 parkeringsplatser per 1000 BTA bostäder och 7 parkeringsplatser per 1000 BTA kontorslokaler med möjlighet 
till ytterligare reducering vid införande av samutnyttjande och delningstjänster.  

En viktig del i planarbetet är att se över gatunätet i den framtida stadsdelen. Som en del i detta har förslag tagits fram 
för nya gatusektioner där ambitionen är att utveckla attraktiva och levande gatumiljöer som är trevliga att vistas i. 
 
Avslutande rekommendation: Mobilitetsutredningen visar att åtgärderna som planeras i Solna Business Park med 
god marginal möter de behov som den tillkommande bebyggelsen ger upphov till. Med tanke på att utbyggnaden 
kommer att ske under en lång period rekommenderas dock att utredningen uppdateras successivt utifrån rådande 
förutsättningar. Det gäller inte minst eftersom det pågår flera stora infrastrukturprojekt i närområdet – exempelvis 
utbyggnaden av Mälarbanan och överdäckningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg – som har stor inverkan 
på utvecklingen av Solna Business Park.   
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BESKRIVNING AV UPPDRAGET 
Solna Business Park genomgår en spännande utveckling från expansivt kontorsområde till modern stad. Det finns 
stora visioner om att utveckla området till en tät och varierad stadsdel med inslag av arbetsplatser, bostäder, service 
och fritidsaktiviteter. Ambitionen är att utveckla attraktiva och levande gatumiljöer som är trevliga att vistas i och 
som lockar till spontana aktiviteter och umgänge. Hållbara färdmedel ska prioriteras framför bilens framkomlighet 
och det ska vara enkelt och smidigt att ta sig fram till fots och med cykel.   
 
Som en del i utvecklingen av den nya stadsdelen behöver trafiken i området ses över, både den nuvarande 
trafiksituationen och den prognosticerade utvecklingen. Det finns ett behov av hållbara lösningar för resande och 
transporter i Solna Business Park, inte minst eftersom utvecklingen i området kommer att innebära ett ökat tillskott 
av kontorslokaler och bostäder.  
 
I denna mobilitetsutredning beskrivs den nuvarande trafiksituationen i Solna Business Park samt de konsekvenser 
som förväntas följa av områdets framtida utveckling. Tyngdpunkten ligger på att beskriva nuläge, gällande planer och 
pågående program och planarbeten i området och i angränsande områden. Syftet med mobilitetsutredningen är att 
fungera som underlag för det fortsatta detaljplanearbetet för Solna Business Park.  

Organisation 

Arbetet med mobilitetsutredningen har utförts av Sweco på uppdrag av Fabege och NCC. Organisationen för 
uppdraget har sett ut som följande: 

• Monika Mundt-Petersen, Fabege 

• Eric Adolfsson, NCC 

• Ingela Oberpichler Wettermark, NCC 

• Björn Sax Kaijser, Sweco 

• Hanna Jakobsson, Sweco 

• Francisco Malucelli, Sweco 

Vid sidan av Fabege, NCC och Sweco har ytterligare aktörer varit involverade i arbetet. Det gäller exempelvis 

fastighetsägarna Humlegården, Sagax, Tobin Properties och Vasakronan samt Solna stad och Sundbybergs stad, 

Trafikverket och Trafikförvaltningen på Region Stockholm.  
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INLEDNING 
Solna Business Park ligger i nordvästra Solna på gränsen till Sundbyberg. Området har genomgått en omfattande 
utveckling under de senaste 10-15 åren från industriområde (dåvarande Virebergs industriområde) till ett expansivt 
och modernt kontors- och affärsområde. Ambitionen är att omvandla området till en tät och varierad stadsdel med 
inslag av arbetsplatser, bostäder, service och fritidsaktiviteter.  
 
Solna Business Park har ett exceptionellt geografiskt läge – på gränsen mellan de två befolkningstäta och expansiva 
kommunerna Solna och Sundbyberg och med närhet till Sundbybergs centrum med ett stort utbud av handel och 
service. Sundbybergs centrum är även en knutpunkt i kollektivtrafiken med regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana, 
tvärbana och åtskilliga busslinjer. För närvarande pågår dessutom planering för att gräva ned och däcka över 
järnvägen genom centrala Sundbyberg, vilket bland annat kommer att innebära en ny stationsentré i anslutning till 
Solna Business Park. Området har följaktligen mycket goda kommunikationer med kollektivtrafiken.  

Avgränsning 

Mobilitetsutredningen tar ett helhetsgrepp om Solna Business park där Gränsgatan och Ekensbergsvägen ingår. 
Utredningen utgår från en funktionell avgränsning där gång, cykel, kollektivtrafik, nyttotrafik och motorfordonstrafik 
studeras liksom anslutningar till omkringliggande stråk. Både privat fastighetsmark och allmän platsmark omfattas av 
utredningen. I influensområdet omfattas även omgivande fastighetsägare samt ett angränsande område inom 
Sundbybergs stad.  
   
Mobilitetsutredningen utgår från de utvecklingsplaner som planerar att genomföras på medellång och lång sikt. Det 
innebär uppskattningsvis perioden 2020-2030 samt 2030-2040. Utvecklingsplanerna bedöms erfordra nya detalj-
planer. Arbetet med den första detaljplanen, som i utredningen benämns som detaljplan 1, påbörjades i augusti 2019. 
I kartan nedan visas området för detaljplan 1 som omfattar bostäder och arbetsplatser i sydöstra delen av området.  

 

 
Figur 1. Geografisk avgränsning markerat i svart samt område för detaljplan 1 markerat i blått.  
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UTGÅNGSPUNKT OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Solna Business Park ligger i ett attraktivt läge vid gränsen mellan två befolkningstäta och expansiva kommuner – 
Solna och Sundbyberg. Det pågår många exploateringsprojekt och detaljplaneutredningar i kommunerna som har 
inverkan på Solna Business Park. Därtill pågår flera stora trafikprojekt i anslutning till området såsom utbyggnaden av 
Mälarbanan och överdäckningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg.  Det innebär att Solna Business Park och 
mobilitetsutredningen behöver förhålla sig till ett flertal andra projekt som pågår eller planeras i närområdet. Nedan 
följer en sammanställning av diverse projekt och styrdokument som påverkar planeringsförutsättningarna för Solna 
Business Park.  

Solna stad – styrdokument och planprogram 

Översiktsplan: I Solna stads översiktsplan från 2016 formuleras ett antal strategier för hur kommunen ska utvecklas 
fram till år 2030. I översiktsplanen anges bland annat att stadsmiljöerna till angränsande kommuner ska utvecklas 
och förtätas och att Solna ska utvecklas till en sammanhållen, tät och levande stad med blandad bebyggelse. Gång- och 
cykelvägnätet ska byggas ut och förbättras och kommunen ska arbeta för en utbyggnad av kollektivtrafiken med 
tunnelbana, tvärbana och en ny pendeltågstation i Huvudsta. Den allmänna inriktningen i översiktsplanen är att 
transportsystemet ska utvecklas i en mer hållbar riktning. Ambitionen är att gående, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer ska prioriteras framför biltrafiken.  
 
Solna Business Park beskrivs som ett utvecklingsområde med stor potential och goda kommunikationer. Nuvarande 
arbetsplatser ska kompletteras med bostäder i syfte att få mer liv och rörelse i området under dygnets alla timmar. 
Därtill ska området kompletteras med kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter. I översiktsplanen beskrivs även 
ambitionen att koppla samman Solna Business Park med Solna Strand och Sundbybergs centrum. Sundbybergs station 
lyfts fram som en viktig kollektivtrafiknod för Solna Business Park liksom för Solna strand, Råsunda och Skytteholm.  
 
Cykelplan: I Solna stads cykelplan från 2016 är presenteras ett mål om en kraftig ökning av andelen cyklister i 
kommunen. Målet i cykelplanen är att andelen cyklister ska utgöra 20 % år 2030, vilket motsvarar målet i den 
regionala cykelplanen. Syftet med den kommunala cykelplanen är att skapa förutsättningar för ett bra cykelvägnät 
som upplevs som attraktivt, tillgängligt och trafiksäkert. Förbindelserna ska vara goda genom sammanhängande 
cykelvägar som håller en hög standard, även under vintertid vilket sätter krav på drift och underhåll.  
 
Parkeringsnorm: Solnas stad har en parkeringsnorm från 2014 som ligger till grund för beräkningar av 
parkeringsplatsbehov vid nyproduktion och bygglovgivning. Syftet med parkeringsnormen är att säkerställa att 
tillräckligt många parkeringsplatser anläggs vid nyproduktion utifrån faktorer som bebyggelsetyp och 
lägenhetsstorlek. Parkeringstalet för bostäder varierar med avseende på bostadsstorlek och närhet till kollektivtrafik. 
För Solna Business Park som har god tillgång till kollektivtrafik är parkeringstalet 0.5–0.9 bilplatser per lägenhet och 
0.1 platser för studentlägenheter. För cykelparkering varierar parkeringstalet mellan 2.5–4.5 cykelplatser per 
lägenhet respektive 1.5 för studentbostäder.  
 
För verksamheter gäller följande parkeringstal enligt Solna stads parkeringsnorm (enligt parkeringsnormen anges 
dock att parkeringstalen för arbetsplatser ska gälla som riktvärden och att bedömning ska göras från fall till fall):  
 

• Kontor: 12 bpl/ 1000 kvm BTA och 10-18 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Industri: 4.5 bpl/ 1000 kvm BTA och 6 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Handel i form av stormarknad: 34 bpl/ 1000 kvm BTA och 16 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Handel av dagligvaror: 25 bpl/ 1000 kvm BTA och 28 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Hotell: 8 bpl/ 1000 kvm BTA och 12 cpl/ 1000 kvm BTA 

 
Gällande detaljplaner i Solna Business Park och angränsande områden: Solna Business Park har flera gällande 
detaljplaner. Majoriteten av detaljplanerna är från 1990-talet och några enstaka har tagits fram under 2000-talet. Den 
senaste detaljplanen antogs i samband med tvärbanans dragning på Svetsarvägen. I detaljplanerna anges exempelvis 
gång- och cykelförbindelser i området samt parkeringsplatser och utformning av gatumiljöer. Sammantaget behöver 
detaljplanerna för området ses över och justeras för att överensstämma med utvecklingsplanerna för Solna Business 
Park. Gällande detaljplaner medger exempelvis inte en omvandling av Ekensbergsvägen och Gränsgatan till mer 
stadsmässiga gator där bebyggelsen går i liv och skapar ett tydligt stadsrum.  
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Väster om järnvägen har ett detaljplaneprogram tagits fram för kvarteret Stenhöga. Programmet innebär en 
omfattande förändring av kvarteret med förslag på kompletterande bebyggelse. I programmet beskrivs en möjlig 
koppling till Solna Business Park genom en ny länk över järnvägen. Detaljplaneprogrammet möjliggör för en framtida 
broförbindelse mellan befintlig och planerad bebyggelse, se bild nedan.   

 

Figur 2. Programförslag för kvarteret Stenhöga med möjlig framtida broförbindelse över järnvägen.  

Sundbybergs stad – styrdokument och planprogram 

Översiktsplan: I Sundbybergs stads översiktsplan från 2018 beskrivs kopplingen till Solna Business Park som 
mycket viktig. I översiktsplanen anges att Solna Business Park utgör en viktig pusselbit för kommunens långsiktiga 
planering där Sundbyberg har som ambition att förstärka entrén till kommunen. I Sundbybergs översiktsplan 
konstateras även att det krävs samarbeten och samordning med Solna stad för att ska en sammanhållen 
stadsutveckling och säkerställa ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. Översiktsplanen tar fasta på 
reducerande barriäreffekter och anger att tidigare barriärer, exempelvis Mälarbanan, ska överbryggas både fysiskt 
och upplevelsemässigt.  

Mobilitetsprogram: Parallellt med översiktsplanen har Sundbybergs stad tagit fram ett mobilitetsprogram som 
ersätter kommunens tidigare cykelplan och trafikplan. Den övergripande målsättningen i mobilitetsprogrammet är att 
öka andelen resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Mobilitetsprogrammet slår fast att för att skapa 
förutsättningar för ett hållbart resande krävs en kombination av fysiska åtgärder och 
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styrmedel/beteendepåverkansåtgärder. Vidare anges ett stort behov av att verka för en samordning vad gäller 
leveranser, tidreglering och anpassning av fordon.  
I mobilitetsprogrammet beskrivs Ekensbergsvägen och Tulegatan/Gränsgatan som prioriterade cykelstråk. Särskilt 
Tulegatan/Gränsgatan lyfts fram som en viktig koppling mellan Sundbyberg och Solna. Vidare pekas Järnvägsgatan 
och Sturegatan ut som prioriterade gångstråk med en stor uppsamlande funktion, se bild nedan.  
 
Planprogram för Sundbybergs centrum: I samband med projekt Mälarbanan och överdäckningen av järnvägsspåret 
har Sundbybergs stad tagit fram ett planprogram för den nya stadskärnan. Syftet med planprogrammet är att beskriva 
hur stadskärnan ska utvecklas och länkas samman med den omgivande bebyggelsen. Plangrammet pekar ut den 
övergripande inriktningen för stadskärnan och är ett viktigt underlag för det kommande detaljplanearbetet. 
Målsättningen i planprogrammet är att stadskärnan ska utvecklas till en levande och blandad stadsmiljö. När området 
är färdigställt kommer det att omfatta 1500 nya bostäder samt nya kontorslokaler, service, handel, förskolor och 
parkstråk. Vidare kommer den nya järnvägsstationen att få en ny entré strax norr om Solna Business Park, se bild 
nedan.  

 

    
Figur 3. Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna med föreslagen stationsentré strax norr om Solna Business Park. 

Trafikverket – projekt Mälarbanan 

Projekt Mälarbanan innebär en utbyggnad av spårkapaciteten mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. 
Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan vilket innebär att punktligheten förbättras och att resenärerna får fler 
avgångar att välja mellan. I projektet ingår även att gräva ned delar av järnvägen i tunnel i centrala Sundbyberg, vilket 
innebär att stora ytor kan skapas för utveckling av den nya stadskärnan. Överdäckningen innebär även att den 
nuvarande barriäreffekten försvinner. 
 
I projekt Mälarbanan ingår även att anlägga en ny stationsentré till Sundbybergs pendeltågsstation vid den södra 
delen av det nya perrongläget i Solna Business Park. Stationen ska kunna nås både från södra och norra sidan av 
spårområdet. Utformningen av stationen och möjligheterna till passage över spåren utan att passera spärrlinjen är 
inte klarlagda.  
 
För Solna Business Park innebär den nya stationsentrén att avståndet till pendeltåget minskar med uppemot 300 
meter. Det innebär att hela området får ett maximalt avstånd till stationen på 500 meter och att bytesmöjligheterna 
mellan pendeltåg, tvärbana, tunnelbana och buss förbättras ytterligare. Den nya entrén innebär även att tvärbanans 

Järnvägsgatan 

Sturegatan 

Solna Business 

Park 

Ekensbergsvägen 
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hållplats i Solna Business Park får en viktig funktion som omstigningspunkt mellan fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och 
tvärbana. Det kommer att resultera i högre gångflöden genom området, vilket i sin tur kommer att ge ett lyft för 
handeln och restaurangverksamheterna i Solna Business Park.  

RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholm 

Vid sidan av de kommunala styrdokumenten och statliga exploateringsprojekten som pågår i anslutning till Solna 
Business Park finns ett antal regionala styrdokument att förhålla sig till. Som exempel kan nämnas den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som pekar ut den övergripande planeringsinriktningen för 
Stockholms län fram till 2050. Den regionala utvecklingsplanen är vägledande för kommunernas översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser, vilket innebär att dokumentet  har stor betydelse för utvecklingen i båda 
Solna och Sundbyberg framöver. 
 
Solna Business Park ingår i det område som i RUFS 2050 benämns som den centrala regionkärnan i 
Stockholmsregionen. Det innebär att området ska präglas av en tät och sammanhållen bebyggelsestruktur som är väl 
anpassad till kollektivtrafiken. Vidare anges att den centrala stadskärnan ska ha en attraktiv och promenadvänlig 
stadsstruktur med blandade funktioner och ett varierat bostadsunderlag.  

Den regionala cykelplanen för Stockholms län 

Den regionala cykelplanen är en del av RUFS 2050. Den pekar ut den övergripande inriktningen för cykelplaneringen i 
länet och är en viktig förutsättning för kommunernas arbete med cykelinfrastruktur. I den regionala cykelplanen 
beskrivs en kraftig utbyggnad av ett regionalt cykelvägnät med totalt 60 specifika cykelstråk. Målsättningen i 
cykelplanen är att cykelstråken ska vara fullt utbyggda år 2030. Då ska hela regionen bindas samman av ett 
högkvalitativt cykelvägnät som möjliggör för snabb och effektiv cykelpendling.  
 
Solna Business Park har goda kopplingar till det regionala cykelvägnätet som pekas ut i den regionala cykelplanen. 
Området angränsar till tre regionala cykelstråk, Sundbybergsstråket, Bällstastråket och Huvudstastråket, som 
ansluter till Solna Business Park via Gränsgatan, Ekensbergsvägen och Frösundaleden. Detta innebär att det finns 
goda förutsättningar för regional cykelpendling till och från området, förutsatt att stråken byggs ut och uppgraderas 
till rätt standard enligt den regionala cykelplanen. I bilden nedan visad de regionala cykelstråk som ansluter till Solna 
Business Park samt de huvudcykelstråk som planeras inom området. 
 

 
Figur 4. Solna Business Park har goda kopplingar till det regionala cykelvägnätet genom tre regionala cykelstråk.  

Sundbybergsstråket 

Bällstastråket 

Huvudstastråket 
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NULÄGESBESKRIVNING 
Solna Business Park har genomgått en omfattande utveckling under det senaste decenniet från industriområde till 
kontors- och affärsområde. Området bär dock fortfarande prägel av det forna industriområdet med stora fastigheter 
åtskilda av breda gator där biltrafiken har klar prioritet framför andra trafikslag. Nedan följer en nulägesbeskrivning 
av Solna Business Park med fokus på trafik och mobilitet. I nulägesbeskrivningen ingår även en sammanställning av 
markägarförhållandena och verksamheterna i området.   

Markägarförhållande och verksamheter 

Fastigheterna i Solna Business Park är uppdelade på fyra fastighetsägare – Fabege, NCC, Sagax och Solna stad. Vad 
gäller de allmänna ytorna i området tillhör den största delen Solna stad, däribland Svetsarvägen, Smidesvägen och 
Englundavägen (bortsett från Englundavägen söder om Svetsarvägen som ägs av Sagax). Delar av Svetsarvägen har 
dock komplicerade fastighetsägarförhållanden där delar av gaturummet tillhör Fabege medan körbanan tillhör Solna 
stad. Solna stad äger även parkområdet som finns i anslutning till Gränsgatan och Frösundaleden.  
 
Solna Business Park kännetecknas av en stor variation vad gäller verksamhetstyper – från industrier och stora 
lagerlokaler till kontor, butiker, hotell, bostäder och kommersiell/offentlig service. I flera av fastigheterna inryms flera 
olika typer av verksamheter, exempelvis i Smeden 1 som inrymmer allt från industrilokaler till kontor, butiker, 
bostäder och gymnasium. I tabellen nedan ges en översikt av de befintliga verksamheterna i området. 

Fastighet Ägare Verksamhetstyp 

Verkmästaren 1 Sagax Industri, lager, kontor 

Sliparen 1 Fabege Industri, lager, kontor 

Sliparen 2 Fabege Kontor, industri, lager 

Svetsaren 1 Fabege Kontor, industri, lager, hotell, butik, bostäder  

Smeden 1 Fabege Kontor, butik, industri, lager, bostäder 

Yrket 3 Fabege Kontor, industri, lager 

Yrket 4 NCC Industri, lager, kontor 

Fräsaren 9 Fabege Industri, lager 

Fräsaren 10 Fabege Kontor, butik, industri, lager 

Fräsaren 11 Fabege Kontor, industri, lager, hotell 

Fräsaren 12 Fabege Kontor, industri, lager, butik  

Tabell 1. Översikt av verksamheter i Solna Business Park.  
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Gatunät och trafiksituation 

Dagens gatunät i Solna Business Park uppfyller inte visionerna om en attraktiv och levande stadsmiljö. Utformningen 
med breda körbanor och smala trottoarer bär snarare prägel av det forna industriområdet där biltrafiken har haft en 
dominerande ställning på bekostnad av övriga trafikslag. Nedan följer en kort beskrivning av situationen för 
respektive trafikslag i Solna Business Park.  

Biltrafik och bilparkering 

Biltrafiken har en klar prioritet i dagens Solna Business Park. Framkomligheten och tillgängligheten för biltrafiken är 
hög vilket bekräftas i trafikmätningar som visar att biltrafiken i området flyter på bra under alla tider på dygnet. I 
bilden nedan visas hur trafiken rullar under en vardagsmorgon i mars 2020. Bilden visar att trafiken  går utan 
begränsningar, både i Solna Business Park och i det anslutande vägnätet.  
 

 
Figur 5. Belastning i rusningstid under en vardagsmorgon i mars 2020.  

Vad gäller bilparkering finns ett relativt stort utbud i dagens Solna Business Park. Totalt finns drygt 2 800 
bilparkeringsplatser i området varav cirka 2 500 platser tillhör Fabeges fastigheter. För att undersöka beläggningen 
på parkeringsplatserna har en inventeringsstudie1 genomförts. Inventeringen visar att beläggningen i området är 
cirka 70 % under en genomsnittlig vardag, vilket innebär att det finns ett överskott på cirka 30 %. Det indikerar att 
parkeringsutbudet inte efterfrågas fullt ut och att det finns möjlighet att omvandla parkeringsytor till andra ändamål.  

  

 
1 PM - Bilparkeringsinventering (Sweco 2017) 

https://kartor.eniro.se/?c=59.359325,17.980328&z=16&l=aerial&som=z
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Kollektivtrafik 

Solna Business Park har mycket goda kommunikationer med kollektivtrafik. Området ligger inom gångavstånd från 
Sundbybergs centrum som är en knutpunkt i kollektivtrafiken med pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och busstrafik. I 
området finns busshållplats och en hållplats för tvärbanan på Svetsarvägen.  

 

 
Figur 6. På Svetsarvägen finns en hållplats för Tvärbanan och linjen mellan Solna station och Sickla.  

 

På sikt finns potential till ännu bättre förbindelser i samband med den nya stationsentrén som planeras i anslutning 
till den nya pendeltågstationen i Sundbybergs centrum. Den nya entrén planeras till 
Ekensbergsvägen/Englundavägen i nordvästra delen av Solna Business Park. I kartan nedan visas nuvarande lägen för 
kollektivtrafikens stationer och hållplatser i området kring Solna Business Park.  

 

 
Figur 7. Kollektivtrafik kring Solna Business Park. 



12 Mobilitetsutredning Solna Business Park  

   

   

 

Gång- och cykeltrafik 

Dagens gatunät i Solna Business Park är inte anpassat för cyklister. Trots breda gatusektioner är cyklister hänvisade 
till blandtrafik och cykelfält som tidvis upphör eller byter sida av vägen på ett omotiverat sätt. Sammantaget är 
framkomligheten för cyklister begränsad i området.  
 
Även kopplingarna till andra områden utanför Solna Business Park är bristfälliga. Det finns visserligen goda 
förutsättningar för regional cykelpendling genom de regionala cykelstråk som ansluter till området via Gränsgatan, 
Ekensbergsvägen och Frösundaleden. Men eftersom cykelstråken på dessa gator har stora brister är gatorna i 
dagsläget snarare barriärer än möjligheter.  
 
Det finns dock goda möjligheter att förbättra cykelinfrastrukturen i Solna Business Park. Fabege och NCC som driver 
utvecklingen av det nya området har stora visioner vad gäller cykelns roll i den framtida stadsdelen. Ambitionen är att 
utveckla attraktiva och levande gatumiljöer som är trevliga att vistas i och som prioriterar gående och cyklister högst. 
Cykeln ska vara ett självklart inslag i den nya stadsmiljön och det ska vara enkelt och smidigt att ta sig fram med cykel 
i området.  
 
Inom ramen för planarbetet för detaljplan 1 har Fabege och NCC låtit ta fram en cykelutredning med förslag på 
framtida cykelstråk i Solna Business Park. Syftet med förslaget är att det ska medföra goda cykelkopplingar till 
omgivande områden och att det ska vara enkelt och attraktivt att cykla till och inom Solna Business Park. För 
respektive cykelstråk har sektionsförslag tagits fram som visar hur cykelstråken ska utformas för att ge bästa möjliga 
framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklisterna, se avsnittet ”Förslag på sektioner och gatumiljöer”.  
 

 

Figur 8. Förslag till framtida cykelstråk i Solna Business Park. 

  

Ekensbergsvägen 

Hagbyvägen 

Englundavägen 

Gränsgatan 

Frösundaleden 
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Trafiksäkerhet 

Gatunätet i Solna Business Park är inte anpassat för gång- och cykeltrafik. Det innebär att trafiksäkerheten i området 
är bristfällig med flera problempunkter för oskyddade trafikanter. I kartan nedan visas ett antal platser i området som 
har identifierats som trafikfarliga i en utredning2 från 2013. Det handlar i första hand om platser där det är otydligt 
hur man ska ta sig fram som gående och cyklist och/eller platser som har en bristande utformning och därför anses 
vara trafikfarliga. I utredningen finns detaljerad information om respektive markerad plats.  

 

Figur 9. Problempunkter för cyklister i Solna Business Park. 

Generellt gäller att många av problempunkterna är lokaliserade till Svetsarvägen som löper genom området i 
nordsydlig riktning. Svetsarvägen fungerar idag som huvudcykelstråk genom området, men upplevs som 
problematisk då cyklisterna delar yta med bilar, bussar och tvärbanan.  

 

Figur 10. Svetsarvägen upplevs som problematisk för cyklister som delar yta med bilar, bussar och tvärbanan.  

 
2 Cykelutredning för Solna Business Park (Vectura 2013) 

Ekensbergsvägen 

Svetsarvägen 

Gränsgatan 

Hagbyvägen 

Englundavägen 

Smidesvägen 

https://www.google.se/maps/@59.3586796,17.9809839,3a,75y,312.88h,99.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7TAlD1Zvcv_kU0lnRkSaJQ!2e0!7i16384!8i8192
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Resvaneundersökning 

För att undersöka hur det faktiska resandet i Solna Business Park fördelar sig mellan olika trafikslag har en 
resvaneundersökning genomförts. Resvaneundersökningen, som genomfördes med cirka 500 deltagare i januari och 
februari 2012, visar att majoriteten av de svarande reser med kollektivtrafik. Vid sidan av kollektivtrafik är bilen det 
vanligaste färdmedlet. Endast en bråkdel av de svarande går eller cyklar till Solna Business Park, men det är viktigt att 
komma ihåg att färdmedelsfördelningen kan se annorlunda ut under andra tider på året, exempelvis vår, sommar och 
höst.  

 

 
Figur 11. Färdmedelsfördelning i Solna Business Park från 2012. 

För att följa upp resvaneundersökningen från 2012 med nya uppgifter planeras en ny undersökning i Solna Business 
Park. En ny resvaneundersökning var planerad till våren 2020, men på grund av Covid 19 har undersökningen flyttats 
fram på obestämd tid. Om situationen tillåter kommer en resvaneundersökning att genomföras under hösten 2020. 

Färdmedelsfördelning Solna Business Park

Bil Kollektivtrafik Cykel Gång Annat
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FRAMTIDENS SOLNA BUSINESS PARK 
Det finns stora visioner vad gäller framtidens Solna Business Park. Fabege och NCC som är drivande i 
utvecklingsarbetet har som ambition att omvandla området till en modern, tät och varierad stadsdel med inslag av 
arbetsplatser, bostäder, service och fritidsaktiviteter. Utvecklingsplanerna omfattar 1000 bostäder och en dryg 
fördubbling av antalet kontorslokaler. Vidare planeras det för en modernisering av befintliga byggnader samt rivning 
och nyproduktion. Sammantaget kommer verksamhetsinnehållet att förändras till mindre transportintensiva 
verksamheter som har ett lägre behov av tunga transporter. Totalt planeras det för en ökning av kontor, handel och 
service som kommer att resultera i cirka 25 000 arbetande i området.  
 
Det ökade tillskottet av kontorslokaler och bostäder kommer att innebära ett ökat resande i Solna Business Park. Det 
finns därför ett behov av att finna hållbara lösningar som inte belastar gatunätet och den befintliga infrastrukturen i 
området. För att undvika trängsel och köer är det viktigt att satsa på kapacitetsstarka och hållbara färdmedel. 
Ambitionen är att det ska vara enkelt, smidigt och attraktivt att ta sig fram med gång, cykel och kollektivtrafik.   
 
I detta kapitel följer en genomgång av de utvecklingsplaner som finns för Solna Business Park vad gäller fastigheter 
och gatusektioner. I kapitlet ges en beskrivning av de konsekvenser som detta väntas få för trafiken och resandet i 
området. Syftet med utredningen är att den ska fungera som underlag för det fortsatta detaljplanearbetet.   

Utbyggnad av Solna Business Park 

Utbyggnaden av Solna Business Park kommer att ske under en längre tidsperiod. Den första etappen utgörs av 
detaljplan 1 som omfattar bostäder och arbetsplatser i den sydöstra delen av området.  Övriga delar av området 
planeras att utvecklas successivt. I mobilitetsutredningen är 2040 satt som målår för ett fullt utbyggt Solna Business 
Park. I kartan nedan visas de fastigheter som ingår i utbyggnaden av området med detaljplan 1 markerat i blått. 
 

 
Figur 12. Etappindelning med detaljplan 1 markerat i blått. 
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Detaljplan 1 – målår 2030 

Planarbetet med detaljplan 1 påbörjades i augusti 2019. Detaljplanen utgörs av totalt fem fastigheter i området som 
omfattar både kontor och bostäder. Byggrätterna i detaljplanen medför ett tillskott av cirka 130 000 kvadratmeter 
BTA jämfört med befintlig situation. I tabellen nedan visas hur den planerade utbyggnaden är tänkt att fördelas 
mellan de olika fastigheterna i detaljplan 1.  
  

Befintlig  BTA Framtida BTA kontor Framtida BTA bostäder 

Fräsaren 10 + markköp  14 516 52 000 
 

Yrket 3 + markköp  7 425  30 000 

Yrket 4  10 845 40 000  

Kvarter A – markköp   14 000 
 

Kvarter B – markköp   28 000  

Totalt: 32 786 134 000 30 000 

Tabell 2. Tillskott av ytor för kontorslokaler och bostäder inom detaljplan 1.   

Fullt utbyggt Solna Business Park – målår 2040 

I ett fullt utbyggt Solna Business Park har merparten av fastigheterna utvecklats genom rivning eller ombyggnad. 

Sammantaget finns potential för en ökning från cirka 250 000 kvadratmeter till cirka 575 000 kvadratmeter BTA 

kontorslokaler och bostäder. I tabellen nedan visas hur utbyggnaden är tänkt att fördelas mellan fastigheterna.  

 
Befintlig  BTA Framtida BTA kontor Framtida BTA bostäder 

Etapp 1: Detaljplan 1 (tidplan 2030) 

Fräsaren 10 + markköp 14 516 52 000 
 

Yrket 3 +markköp 7 425  30 000 

Yrket 4  10 845 40 000  

Kvarter A – markköp   14 000 
 

Kvarter B – markköp   28 000  

Etapp 2: Fullt utbyggt Solna Business Park (tidplan 2040) 

Fräsaren 9 11 924 26 000  

Fräsaren 11 43 746 65 000 
 

Fräsaren 12 36 954 60 000 
 

Smeden 1 50 490 55 000 
 

Sliparen 1 4 243 25 000 
 

Sliparen 2 21 329 
 

32 000 

Svetsaren (T-huset) 16 939 40 000 
 

Svetsaren (Kammen) 16 414 35 000 
 

Svetsaren (bostäder) 
  

15 000 

Verkmästaren (kommersiellt) 17 112 30 000 
 

Verkmästaren (bostäder) 
  

30 000 

Totalt: 251 937 470 000 107 000 

Tabell 3. Tillskott av ytor för kontorslokaler och bostäder i Solna Business Park.   
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Trafikprognoser 

För att analysera hur det ökade tillskottet av kontor och bostäder påverkar trafiken i Solna Business Park har en 
trafikalstringsstudie3 genomförts. I studien har trafiken analyserats med avseende på extern trafik, det vill säga 
genomfartstrafik, och intern trafik som har sin start- och/eller målpunkt inom det studerade området.  
Trafikalstringen har studerats för tre olika situationer:  
 

• Nuläge – den nuvarande situationen i Solna Business Park år 2020 
• Detaljplan 1 – utbyggnaden av fem fastigheter i den sydöstra delen av området med tidplan 2030 
• Fullt utbyggt Solna Business Park – utbyggnad av samtliga fastigheter i området med tidplan 2040 

 
För respektive situation har två alternativ studerats för kopplingen mellan Hagbyvägen och Gränsgatan: 
 

• Koppling endast för gående och cyklister med gång- och cykeltunnel under Gränsgatan 
• Koppling för samtliga trafikanter med ny korsning mellan Hagbyvägen och Gränsgatan 

 
Det innebär att det totalt sett har studerats sex scenarier i trafikalstringsstudien. 
 

 Gång- och cykeltunnel Ny korsning 

Nuläge Nuläge med GC-tunnel Nuläge med ny korsning 

Detaljplan 1 Detaljplan 1 med GC-tunnel Detaljplan 1 med ny korsning 

Fullt utbyggt Solna Business Park Fullt utbyggt med GC-tunnel Fullt utbyggt med ny korsning 

Tabell 4. Totalt har sex scenarier studerats i trafikalstringsstudien. 

Nedan presenteras trafikflödena för de olika scenarier som har studerats i trafikanalysen.  

 

  
Figur 13. Prognosticerade trafikflöden för de olika scenarier som har studerats i trafikalstringsstudien.     

Trafikalstringsstudien visar att den nya korsningen vid Hagbyvägen och Gränsgatan leder till en jämnare fördelning 
av trafiken i området. Det gäller i synnerhet Smidesvägen som får en kraftigt minskad trafik som en följd av den nya 
infarten vid Hagbyvägen.  Det är dock viktigt att poängtera att modellen inte tar höjd för inducerad trafik, dvs den 
tillkommande trafiken som genereras med den nya korsningen. Med en ny infart blir det enklare för trafikanter öster 
om Gränsgatan att angöra Solna Business Park vilket genererar mer trafik. Detta har inte inkluderats i den modell som 
har använts för trafikprognoserna, vilket innebär att de  prognosticerade trafikflödena troligtvis är underskattade för 
alternativet med den nya korsningen.  

 
3 PM - Trafikanalys (Sweco 2019 och 2020) 
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Figur 14. Den nya korsningen vid Hagbyvägen leder till inducerad trafik, vilket inte har beaktats i modellen.  

Det är även viktigt att poängtera att den nya korsningen innebär en försämrad trafiksäkerhet och framkomlighet för 
gående och cyklister. Omvänt gäller att alternativet med tunnel ger en bättre framkomlighet eftersom det innebär att 
det regionala cykelstråket utmed Gränsgatan inte behöver korsa Hagbyvägen i plan. Det innebär även att gående och 
cyklister på Hagbyvägen kan korsa Gränsgatan på ett säkert och tryggt sätt utan att behöva invänta grönt ljus vid 
korsningen. En ytterligare nackdel med korsningsalternativet är att det medför tre efterföljande signalregleringar på 
Gränsgatan. De signalreglerade korsningarna är lokaliserade på en sträcka som är kortare än 200 meter, vilket kan 
medföra svårigheter vad gäller samordningen av trafiksignalerna. Det finns en stor risk att trafiken stoppas upp vid 
trafiksignalerna och att det uppstår köbildning som kräver flera signalomlopp för att passera korsningspunkten. Den 
generella rekommendationen är att undvika signalregleringar som ligger inom ett så kort avstånd. En lösning på detta 
skulle kunna vara att endast tillåta högersväng i korsningen Gränsgatan/Hagbyvägen vilket skulle möjliggöra för en 
oreglerad korsning utan trafiksignaler. Denna lösning skulle innebära en betydligt mindre risk för köbildning på 
Gränsgatan.  

 

Figur 15. Den nya korsningen innebär tre efterföljande signalregleringar på en sträcka som är   

3 signalreglerade korsningar 

på mindre än 200 meter 

3 signalreglerade korsningar 

på mindre än 200 meter 

Alternativ lösning – tillåt endast högersväng 

i korsningen Gränsgatan/Hagbyvägen 
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Belastning i korsningar 

För att undersöka hur den tillkommande trafiken påverkar korsningarna i anslutning till Solna Business Park har en 
särskild analys4 gjorts för det. Totalt har 12 korsningar i området studerats, varav fem korsningar har analyserats mer 
ingående.  

 

  
Figur 16. Detaljstuderade korsningar i anslutning till Solna Business Park.   

Resultatet av analysen visar att samtliga korsningar har acceptabla belastningsgrader. Analysen visar dock att viss 
trängsel kan uppstå i korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. I trafikanalysen föreslås att korsningen byggs om till 
en enfilig cirkulationsplats eftersom detta skulle medföra betydligt mindre köbildning jämfört med dagens situation.  

Avstängning av Frösundaledens avfart till Svetsarvägen 

Som en del i trafikanalysen har Frösundaledens avfart till Svetsarvägen studerats. I trafikanalysen har ett scenario 
prövats där avfarten stängs igen och där trafiken leds in i området via Gränsgatan och Smidesvägen. Resultatet av 
analysen visar att en avstängning av avfarten är fullt möjlig och att det inte påverkar övriga korsningar nämnvärt,  
 
Detta gäller särskilt på eftermiddagen då det bara är en handfull fordon som använder avfarten enligt modellen. 
Anledningen till detta är att avfarten är enkelriktat och fungerar som infart till området. På morgonen är det därför 
betydligt fler fordon som använder avfarten, cirka 100 fordon under morgonens maxtimme. Även på morgonen är det 
dock fullt möjligt att leda fordonen via Gränsgatan och Smidesvägen utan att det medför någon belastning på övriga 
korsningar visar modellen. Modellen visar att korsningarna kommer att klara trafiken väl under dessa förutsättningar 
och att döma av analysen är det därmed fullt möjligt att stänga av avfarten och leda om trafiken via Gränsgatan.  

  

 
4 PM - Trafikanalys (Sweco 2019 och 2020) 
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Parkeringsberäkning 

Som en ytterligare del i analysen har en parkeringsberäkning5 gjorts. Syftet med beräkningen är att undersöka hur det 
ökade tillskottet av bostäder och kontorslokaler påverkar det framtida behovet av bilparkering i Solna Business Park. 
Beräkningen av bilparkering utgår från den markanvändning som planeras för ett fullt utbyggt Solna Business Park, 
vilket innebär en ökning från dagens cirka 250 000 kvadratmeter till cirka 575 000 kvadratmeter kontorslokaler och 
bostäder. Se tabell nedan för den planerade markanvändningen i området.  

Fastighet BTA bostäder BTA kontor Summa BTA 

Fräsaren 9  - 26 000 26 000 

Kvarter A - 14 000 14 000 

Kvarter B - 28 000 28 000 

Fräsaren 10 - 52 000 52 000 

Fräsaren 11 - 65 000 65 000 

Fräsaren 12 - 60 000 60 000 

Smeden 1 - 55 000 55 000 

Sliparen 1 - 25 000 25 000 

Sliparen 2 32 000 - 32 000 

Svetsaren  15 000 75 000 90 000 

Yrket 3 30 000 - 30 000 

Yrket 4 - 40 000 40 000 

Verkmästaren  30 000 30 000 60 000 

Summa 107 000 470 000 577 000 

Tabell 5. Tillskott av ytor för kontorslokaler och bostäder i Solna Business Park.   

Parkeringstal med nuvarande parkeringsnorm  

Solnas stad har en parkeringsnorm från 2014 som ligger till grund för kommunens beräkningar av parkeringstal vid 
nyproduktion och bygglovgivning. Syftet med parkeringsnormen är att säkerställa att tillräckligt mycket parkering 
anläggs vid nyproduktion utifrån faktorer som bebyggelsetyp och lägenhetsstorlek. Parkeringstalet för bostäder 
varierar med avseende på bostadsstorlek och närhet till kollektivtrafik.  
 
För Solna Business Park som har god tillgång till kollektivtrafik är parkeringstalet 0.5–0.9 platser per lägenhet. För 
övriga verksamheter gäller följande parkeringstal (de föreslagna parkeringstalen för arbetsplatser ska gälla som 
riktvärden och bedömning ska göras från fall till fall):  
 

• Kontor: 12 bpl/ 1000 kvm BTA och 10-18 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Industri: 4.5 bpl/ 1000 kvm BTA och 6 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Handel i form av stormarknad: 34 bpl/ 1000 kvm BTA och 16 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Handel av dagligvaror: 25 bpl/ 1000 kvm BTA och 28 cpl/ 1000 kvm BTA 
• Hotell: 8 bpl/ 1000 kvm BTA och 12 cpl/ 1000 kvm BTA 

 

 
5 PM – Parkeringsberäkning (Sweco 2020) 
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Med nuvarande parkeringsnorm uppgår parkeringstalet för ett fullt utbyggt Solna Business Park till 6 161 platser. 
Detta bygger på att det högsta parkeringstalet används för kontorslokaler, vilket innebär 12 parkeringsplatser per 
1000 kvm BTA. Detta är ett högt parkeringstal som innebär att stora markytor som annars hade kunnat användas för 
andra ändamål kommer att behöva tas i anspråk för parkeringsanläggningar. Det höga parkeringstalet innebär även 
att det blir svårt att uppnå målet om ett hållbart resande med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. Ambitionen är 
att resandet till och från Solna Business Park ska ske med hållbara färdmedel och att endast en bråkdel av trafiken ska 
utgöras av motortrafik. Detta blir svårt att uppfylla med det höga parkeringstalet eftersom det inbjuder till en hög 
bilanvändning. I tabellen nedan redovisas parkeringstalet med nuvarande parkeringsnorm.  
 

Fastighet Bostäder 7/1000 BTA Kontor 12/1000 BTA Antal parkeringsplatser 

Fräsaren 9  - 312 312 

Kvarter A - 168 168 

Kvarter B - 336 336 

Fräsaren 10 - 624 624 

Fräsaren 11 - 780 780 

Fräsaren 12 - 720 720 

Smeden 1 - 660 660 

Sliparen 1 - 300 300 

Sliparen 2 224 - 224 

Svetsaren  105 900 1 005 

Yrket 3 210 - 210 

Yrket 4 - 480 480 

Verkmästaren  210 360 570 

Summa 749 5 640 6 389 

Tabell 6. Parkeringstal med nuvarande parkeringsnorm.    

Förslag till alternativa parkeringstal 

Som en jämförelse till dagens parkeringsnorm har en alternativ parkeringsnorm tagits fram för Solna Business Park. 
Den alternativa parkeringsnormen har sin utgångspunkt i att området kommer att förändras i riktning mot ett mer 
hållbart resande där gång, cykel och kollektivtrafik har högsta prioritet.  Parkeringstalen har reducerats i olika grad 
utifrån antaganden om förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och gång samt att ett flertal åtgärder inom 
beteendepåverkan kommer att genomföras i området. Vidare kommer verksamhetsinnehållet i Solna Business Park 
att förändras till mindre transportintensiva verksamheter vilket i sin tur innebär ett lägre behov av parkering och 
angöring.  
 
För att utnyttja parkeringsanläggningarna så optimalt som möjligt föreslås även att parkeringen effektiviseras genom 
samutnyttjande mellan olika fastigheter i Solna Business Park. På så sätt kan parkeringsplatserna optimeras under 
dygnets alla timmar, exempelvis i form av arbetsparkering på dagtid och boendeparkering på kvällar och nätter. 
Därtill föreslås att parkeringsanläggningarna effektiviseras genom medlemskap i bilpool, vilket är ett effektivt sätt att 
minska behovet av parkeringsplatser för privatbilar. Erfarenheter från tidigare projekt visar att en poolbil kan ersätta 
upp till 5 privatbilar och att medlemmar som är anslutna till bilpoolen är mer benägna att gå, cykla och åka kollektivt 
jämfört med personer med egen bil. Även företag och organisationer kan gynnas av bilpool då det minskar behovet av 
den egna bilen i tjänsten, vilket är en vanlig anledning till att många anställda tar bilen till arbetet. Enligt Trafikverket 
minskar andelen tjänsteresor på arbetsplatser med i genomsnitt 10-20 % som en följd av tjänstebilpool.  
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Medlemskap i bilpool och samutnyttjande av parkeringsanläggningar tillämpas i allt större utsträckning för att 
reducera antalet parkeringsplatser i samband med nybyggnation. Som exempel kan nämnas av flera av nordost-
kommunerna i Stockholms län såsom Järfälla, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Täby och Upplands Väsby.  
I Täby anges exempelvis att medlemskap i bilpool som planeras och etableras tidigt i planprocessen kan sänka 
parkeringstalet med uppemot 20 % vid nybyggnation. Därtill kan samutnyttjande reducera parkeringstalet med 
ytterligare 10 %.  
 
I tabellen nedan redovisas hur det framtida parkeringstalet ser ut med den alternativa parkeringsnormen. Som 
framgår av tabellen innebär den alternativa parkeringsnormen att parkeringen i området minskar väsentlig. Det 
innebär att värdefull mark kan användas för andra ändamål än parkering såsom grönytor, lekparker och offentliga 
mötesplatser. I det fortsatta arbetet föreslås att parkeringstalen reduceras ytterligare genom samutnyttjande och 
medlemskap i bilpool. Därmed blir parkeringen mer flexibel och effektiv vilket ger större möjlighet att uppnå 
visionerna om ett hållbart och miljövänligt Solna Business Park.  
 

Fastighet Bostäder 6/1000 BTA Kontor 7/1000 BTA Antal parkeringsplatser 

Fräsaren 9  - 182 182 

Kvarter A - 98 98 

Kvarter B - 196 196 

Fräsaren 10 - 364 364 

Fräsaren 11 - 455 455 

Fräsaren 12 - 420 420 

Smeden 1 - 385 385 

Sliparen 1 - 175 175 

Sliparen 2 192 - 192 

Svetsaren  90 525 615 

Yrket 3 180 - 180 

Yrket 4 - 280 280 

Verkmästaren  180 210 570 

Summa 642 3 290 3 932 

Tabell 7. Parkeringstal med alternativ parkeringsnorm.    

Parkeringstal för cykel 

I Solna stads parkeringsnorm från 2014 finns även parkeringstal för cykel. För flerbostadshus är utgångspunkten att 
det ska finnas cykelplatser för samtliga boende i bostaden. Därtill ska det finnas plats för besökare. I normen anges att 
det ska finnas mellan 2,5 och 4,5 cykelplatser per lägenhet inklusive besöksparkering. Spannet av parkeringsplatser 
beror på lägenheternas storlek där det högsta värdet ska användas för lägenheter som har 4 ROK eller större.    

För kontorslokaler är utgångspunkten är antalet cykelplatser ska möjliggöra för en kraftigt ökad cykelpendling. I 

parkeringsnormen anges att det ska finnas mellan 10 och 18 cykelplatser per 1000 BTA beroende på hur många 

anställda som planeras i lokalerna.  
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I tabellen nedan ges ett förslag till parkeringstal för cykel i Solna Business Park. Parkeringstalet bygger på ett 
antagande om att verksamheterna i området kommer att ha en hög personaltäthet med många anställda per yta. I 
beräkningen av parkeringsplatser för kontor har det högre spannet om 18 cykelplatser per 1000 BTA använts. Vad 
gäller bostäder är ambitionen att anlägga cirka 1000 lägenheter i planområdet. Lägenheterna kommer att vara jämnt 
fördelade vad gäller storlek men eftersom ambitionen är att skapa en hållbar och attraktiv stadsdel med ett stort 
fokus på miljövänliga transporter har det högre spannet använts även för lägenheter, vilket innebär 4.5 cykelplatser 
per lägenhet inklusive besöksparkering.   
  

Parkeringstal Antal/yta Antal cykelplatser 

Bostäder 4.5 platser/ lägenhet 1 000 lägenheter 4 500 

Kontorslokaler 18 platser/1000 BTA 451 000 BTA ≈ 8 100 

Totalt 
  

≈ 12 600 

Tabell 8. Parkeringstal för cykel.    

Parkering i Detaljplan 1 

Den första etappen i utbyggnaden av Solna Business Park utgörs av detaljplan 1. Detaljplanen omfattar totalt fem 

fastigheter i den sydöstra delen av området med ett tillskott av cirka 130 000 kvadratmeter BTA jämfört med idag.  

Parkeringen i detaljplan 1 föreslås ske i garage under respektive fastighet med undantag för ett antal platser på 

gatumark för besöksparkering och parkering för rörelsehindrade.   

För att optimera behovet av parkeringsplatser i detaljplaneområdet föreslås att parkeringsplatserna samutnyttjas 

mellan de fem fastigheterna. Därmed kan parkeringen samutnyttjas mellan kontor, bostäder, handel och besökare 

vilket minskar det totala behovet av parkeringsplatser eftersom efterfrågan varierar över dygnet för de olika 

grupperna. För boende är efterfrågan på parkering störst på kvällar och helger medan arbetsparkering till största 

delen används under dagtid. Vidare föreslås att bilpoolsbilar används som delningstjänst i parkeringsanläggningarna. 

På så sätt ökar möjligheterna för en effektiv parkering i området där boende och företag kan nyttja samma fordon 

under olika tider på dygnet. Fabege och NCC som är fastighetsägare i detaljplaneområdet har goda erfarenheter av 

denna typ av parkeringslösningar. Som exempel kan nämnas Arenastaden i Solna där behovet av parkeringsplatser 

har minskat väsentligt som en följd av samutnyttjande och delningstjänster. Tjänsterna administreras med tekniska 

lösningar som tillhandahålls av fastighetsägarna och genom samarbeten med olika bildelningsföretag. 

I tabellen nedan ges förslag på parkeringstal för detaljplan 1. Parkeringen föreslås ske i garage med samutnyttjande 
mellan fastigheterna. Det innebär att det inte nödvändigtvis behöver tillskapas exakt det antal parkeringsplatser som 
anges i tabellen för respektive fastighet. Det viktiga är att det totala parkeringsbehovet uppfylls gemensamt i 
fastigheterna.  
 

Fastighet Bostäder 6/1000 BTA Kontor 7/1000 BTA Antal parkeringsplatser 

Fräsaren 10 - 364 364 

Yrket 3 180 - 180 

Yrket 4 - 280 280 

Kvarter A - 98 98 

Kvarter B - 196 196 

Summa 180 938 1 118 

Tabell 9. Förslag till parkeringstal för detaljplan 1.    
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För cykelparkeringen i detaljplan 1 föreslås en blandning av korttidsparkering utomhus och långtidsparkering i 
särskilda cykelrum. Utomhusparkeringen kommer att placeras i direkt anslutning till entréer och målpunkter i 
detaljplaneområdet för att uppmuntra till ett högt cykelresande. Samtliga cykelplatser kommer att förses med 
ramlåsning för att möjliggöra en säker och trygg parkering. Cykelrummen kommer att placeras så att de är smidiga 
och enkla att nå med breda dörrposter och automatiska dörröppnare. Cykelparkeringen kommer att ha plats för olika 
modeller och storlekar på cyklarna och det kommer att finnas gott om ladduttag för laddning av elcyklar. I tabellen 
nedan  ges förslag på parkeringstal för cykel i detaljplan 1.  
  

Parkeringstal Antal/yta Antal cykelplatser 

Bostäder 4.5 platser/ lägenhet 300 lägenheter 1 350 

Kontorslokaler 18 platser/1000 BTA 115 000 BTA 2 070 

Totalt 
  

3 420 

Tabell 10. Parkeringstal för cykel i detaljplan 1.    
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Förslag på sektioner och gatumiljöer 

En viktig del i arbetet med Solna Business Park är att se över gatunätet i området. Som en del i detta har förslag tagits 
fram för nya gatusektioner i stadsdelen. Nedan följer en genomgång av gatorna och de sektioner som föreslås.  

Svetsarvägen 

Svetsarvägen fyller en viktig funktion som huvudstråk för kollektivtrafiken i Solna Business Park. I framtiden kommer 
denna funktion att bli ännu starkare i samband med den nya pendeltågsentrén som planeras i anslutning till området. 
Den nya stationsentrén innebär att Svetsarvägen kommer att få ett ökat flöde av kollektivtrafikresenärer som ska byta 
mellan tvärbanan, pendeltåg och övriga kommunikationer i Sundbybergs centrum.  Det ger goda förutsättning för en 
livlig stadsmiljö och levande bottenplan med handel och restaurangverksamhet.  
 
I detaljplan 1 föreslås en ny sektion för Svetsarvägen för att skapa en trygg och attraktiv miljö för samtliga trafikslag. 
Förslaget innebär att Svetsarvägen får en ny sträckning norr om Frösundaleden, vilket innebär att körbanan förläggs 
parallellt med tvärbanespåret som får en dedikerad yta i mitten av körbanan. Förslaget innebär även att avfarten till 
från Frösundaleden stängs av och att trafiken leds in via Gränsgatan. Vidare innebär förslaget att Englundavägen 
förlängs ned till Svetsarvägen och att biltrafiken leds över spårvägskorsningen med gult blinkande spårvägssignal.   
 
Även vid anslutningen Svetsarvägen/Hagbyvägen föreslås en korsningslösning med spårvägssignal. För att undvika 
att trafiken på Svetsarvägen kör in på tvärbanespåret söder om Hagbyvägen anläggs en refug som förpassar fordonen 
till höger om spåret i en så kallad ”hooked turn”. Därefter passerar trafiken över tvärbanespåret i en spårvägskorsning 
som regleras med gult blinkande spårvägssignal, så kallad wig-wag-signal, vilket illustreras i bilden nedan.  
 
 

 
Figur 17. Förslag till utformning för den södra delen av Svetsarvägen.    

Förslaget för Svetsarvägen innebär att tvärbanan anläggs i en spårbädd i mitten av körbanan och att den övriga delen 
av gatan utformas som gemensam yta – shared space. Det innebär att samtliga trafikslag är tillåtna på gatan, men att 
oskyddade trafikanter har högsta prioritet och att biltrafiken måste anpassa sig till gående och cyklister. För att öka 
tryggheten och framkomligheten för barn, äldre och synskadade föreslås dock att beläggningen och gatumöbleringen 
utformas så att delar av gaturummet dedikeras för gångtrafikanter. Med denna utformning är det möjligt att utveckla 
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en attraktiv och levande stadsmiljö med generösa inslag av uteserveringar och offentliga mötesplatser. Nedan visas 
sektionsskisser för utformningsförslaget. Sektionen innebär 22 meter från fasad till fasad med en spårvägsbredd för 
tvärbanan på 7 meter och sektioner för shared space på totalt 15 meter.  

 
Figur 18. Förslag till sektion för Svetsarvägen samt spårvägskorsning vid anslutningen till Englundavägen.    

Ekensbergsvägen 

Ekensbergsvägen fyller en viktig funktion som koppling mellan Solna och Sundbyberg. Gatan har flera funktioner och 
rymmer både tvärbanan och det regionala cykelstråket ”Bällstastråket” som pekas ut i den regionala cykelplanen. I 
samband med överdäckningen av järnvägsspåret kommer Ekensbergsvägen att få en ny funktion då det planeras för 
ett nytt stationsläge som en förlängning av gatan. I dagsläget är det oklart hur detta kommer att påverka gatans 
sträckning som för tillfället är under utredning.  
 
Förslaget till gatusektion för Ekensbergsvägen har sin utgångspunkt i att omvandla gatan till en stadsgata med 
generösa ytor för gående och cyklister. I förslaget har körbanan fått ett smalare utrymme till förmån för bredare 
gångbanor med utrymme för möblering och plantering. Vidare innebär förslaget att en dubbelriktad cykelbana 
anläggs på den norra sidan av gatan vilket innebär att cyklisterna på stråket får en betydligt bättre framkomlighet och 
tillgänglighet jämfört med dagens situation. Cykelbanan på den norra sidan av gatan överensstämmer även med 
Sundbybergs planer för den fortsatta sträckningen av Ekensbergsvägen.  

 

Figur 19. Förslag till sektion för Ekensbergsvägen med en dubbelriktad cykelbana på den norra sidan av gatan.    
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Gränsgatan 

Även Gränsgatan har en viktig betydelse som koppling mellan Solna och Sundbyberg. Liksom Ekensbergsvägen fyller 
Gränsgatan flera viktiga funktioner, däribland som regionalt cykelstråk i form av ”Sundbybergsstråket”.  I utvecklingen 
av Solna Business Park finns en strävan att omvandla Gränsgatan till stadsgata med färre körfält och mer yta för 
gående och cyklister. Förslaget till ny gatusektion bygger vidare på denna vision samt gatans fortsatta sträckning i 
Sundbyberg där gatan har en utformning med enkelriktade cykelbanor på vardera sida om körbanan.  
 
Förslaget med enkelriktade cykelbanor på Gränsgatan innebär en ökad framkomlighet och komfort för cyklister och 
gående som får en tydlig separering. Förslaget innebär även att tillgängligheten förbättras för gående och cyklister 
som får en direkt anslutning till målpunkter på båda sidor om Gränsgatan. Vidare innebär förslaget att Gränsgatan får 
ett smalare gaturum med färre körfält vilket ger en tydligare karaktär av stadsgata. Den avsmalnade sektionen 
minskar upplevelse av barriär och ger även utrymme för trädplantering på båda sidor av Gränsgatan.  
 
Förslaget innebär att sträckan norr om Hagbyvägen har två körfält i norrgående riktning, med ett separat körfält för 
vänstersvängande fordon vid Smidesvägen, samt ett körfält i södergående riktning. Närmare Frösundaleden utökas 
antalet körfält i södergående riktning för att undvika köbildning vid korsningen med höger- och vänstersvängande 
fordon. Med ett 4,6 meter brett körfält i södergående riktning finns möjlighet att passera ett stillastående fordon, 
exempelvis ett fordon som ska fickparkera i parkeringsfickan. Det är även en utformning som gör det tryggare att 
kliva in och ut från parkerade bilar på gatan. 
 
 

 
Figur 20. Förslag till sektion för Gränsgatan med enkelriktade cykelbanor på båda sidor om gatan.  

Hagbyvägen 

Hagbyvägen föreslås som framtida huvudcykelstråk i Solna Business Park. Anledningen till det är att Hagbyvägen på 
sikt kan medföra en viktig koppling över järnvägsspåret i samband med exploateringen av kvarteret Stenhöga väster 
om järnvägen. I detaljplanen för kvarteret Stenhöga beskrivs en möjlig brokoppling över järnvägen för att koppla 
samman området med Solna Business Park. Det innebär att Hagbyvägen på sikt kan innebära en gen och smidig 
koppling i östvästlig riktning. Innan en eventuell brokoppling är på plats är det inte aktuellt med ett cykelstråk på 
Hagbyvägen, men i förslaget till sektion finns utrymme att anlägga en dubbelriktad cykelbana utmed gatan.  
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Figur 21. Förslag till sektion för Hagbyvägen med plats för en dubbelriktad cykelbana vid framtida behov.    

I bilden ovan visas förslaget till sektion för sträckan väster om Englundavägen. För den fortsatta sträckan öster om 
Englundavägen finns två förslag för kopplingen till Gränsgatan. Det ena alternativet innebär att dagens tunnel som går 
under Gränsgatan blir kvar i befintligt läge, men går tillbaka till sin ursprungliga funktion som gång- och cykeltunnel. 
Det innebär att Hagbyvägen närmast Gränsgatan utformas som parkstråk med fokus på gående och cyklister. Bilar är 
tillåtna, men bara i form av angöring till fastigheterna utmed gatan. Alternativet möjliggör för ett stort inslag av 
grönska och sociala aktiviteter utmed gatan samtidigt som det bidrar till en hög framkomlighet och trafiksäkerhet för 
gående och cyklister som ska passera Gränsgatan. En nackdel med alternativet är dock att det hämmar 
orienterbarheten i stadsmiljön eftersom trafikslagen inte är integrerade med varandra.  
 
Det andra alternativet innebär att en ny korsning anläggs vid Hagbyvägen/Gränsgatan. Det innebär att Hagbyvägen 
närmast Gränsgatan utformas som en lokalgata med genomfartstrafik till och från korsningspunkten. Det innebär att 
gatunätet blir mer finmaskigt och att trafikflödena i Solna Business Park blir mer jämnt fördelade. Det gäller främst 
Smidesvägen som avlastas genom den nya kopplingen. Mer om detta finns att läsa i avsnittet ”Trafikprognoser”. 

  

Figur 22. Två alternativ till sektion för Hagbyvägen mellan Englundavägen och Gränsgatan.    

Englundavägen 

Även Englundavägen föreslås som huvudcykelstråk i Solna Business Park. Anledningen till detta är att gatan har goda 
möjligheter att omvandlas till en trivsam och attraktiv stadsgata med levande bottenvåningar och generösa inslag av 
trädplantering och grönska. Till skillnad från Svetsarvägen behöver inte cyklister trängas med bussar och tvärbana på 
Englundavägen, vilket gör gatan till ett gent och trafiksäkert alternativ för cyklister. Dessutom finns ett befintligt 
cykelrum med dusch och omklädningsmöjligheter vid Englundavägen och ytterligare ett kan placeras i den 
tillkommande kontorsbebyggelsen vid parken, se blå markering i figuren nedan.  
 
Ambitionen för Englundavägen är att utveckla en trivsam och grönskade gatumiljö med breda gång- och cykelbanor. 
Cykelstråket på gatan föreslås som en dubbelriktad cykelbana på den västra sidan om körbanan för att på så sätt 
minska risken för konfliktsituationer mellan cyklister och gående. På den östra sidan om Englundavägen planeras 
bostäder, vilket innebär att besöksparkering och tillgänglighetsparkering kommer att ske utmed denna sidan av 

Gång- och cykeltunnel Ny korsning 
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gatan. På den västra sidan av Englundavägen planeras kontorsbebyggelse, vilket innebär att färre gående kommer att 
behöva korsa cykelbanan där.  
 

 

Figur 23. Förslag till sektion för Englundavägen med en dubbelriktad cykelbana på den västra sidan av gatan.    
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FORTSATT ARBETE 
Utbyggnaden av Solna Business Park kommer att ske under en längre tidsperiod. Den första etappen utgörs av 
detaljplan 1 som omfattar bostäder och arbetsplatser i den sydöstra delen av området.  Därefter kommer övriga delar 
att byggas ut successivt. Sammantaget finns potential för en ökning från dagens cirka 250 000 kvadratmeter till cirka 
575 000 kvadratmeter BTA kontorslokaler och bostäder. Det innebär cirka 1 000 bostäder och en dryg fördubbling av 
antalet kontorslokaler i området. 

Utvecklingsplanerna för Solna Business Park kommer att erfordra nya detaljplaner. Arbetet med den första 
detaljplanen påbörjades i augusti 2019 efter en principöverenskommelse mellan Solna stad och fastighetsägarna. 
Under våren och sommaren 2020 kommer detaljplanen att skickas ut på samråd och granskning varpå ett slutgiltigt 
detaljplaneförslag kommer att arbetas fram för antagande.  

Detaljplan 1 är den första av flera kommande detaljplaner i Solna Business Park. Arbetet kommer att ske under lång 
tid där 2040 är satt som ett ungefärligt målår för utbyggnaden av området. Med tanke på den långa tidshorisonten 
finns ett behov av att kontinuerligt uppdatera mobilitetsutredningen utifrån rådande förutsättningar. Därtill pågår 
stora exploateringsprojekt och detaljplaneutredningar i anslutning till Solna Business Park såsom utbyggnaden av 
Mälarbanan och överdäckningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det innebär att utvecklingen av den nya 
stadsdelen behöver förhålla sig till ett flertal andra projekt som pågår eller planeras i närområdet.  

Det är även viktigt att planarbetet tar höjd för den teknologiska utvecklingen. Det gäller inte minst utvecklingen inom 
fordonsindustrin med självkörande och autonoma fordon. Exakt hur detta kommer att påverka transportsystemet är 
svårt att svara på, men det finns mycket som tyder på att en högre grad av autonoma fordon kommer att resultera i ett 
ökat hållbart resande. Detta är särskilt troligt i täta stadsmiljöer där utbudet av uppkopplade och självkörande fordon 
kan leda till ett minskat behov av privatbilar, vilket i sin tur kan leda till ett lägre behov av parkeringsplatser. Det är 
osäkert hur snabbt detta kommer att ske och hur stora effekterna kommer att bli, men det är viktigt att ta höjd för 
utvecklingen och anpassa utbud och efterfråga utifrån rådande förutsättningar.  



 

 

 

 

  

 

Beställare Fabege och NCC 

Uppdrag Mobilitetsutredning Solna Business Park 

Konsult Sweco Society AB 

Upprättad av Björn Sax Kaijser 
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