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Trafik- och parkeringsutredning Albygård, Solna stad PM  
 

1 Bakgrund och syfte 

PP Pension tar fram förslag till ny detaljplan inom kvarteret Albygård med 

syfte att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse. Planen syftar även till 

att tillskapa mer lokalyta inom Albygård 3. Detaljplanens läge är illustrerat i 

förhållande till omkringliggande områden och kommuner i Figur 1. Planen är 

belägen i centrala Solna inom stadsdelen Skytteholm/Solna centrum. 

Planförslaget möjliggör cirka 70 bostäder (cirka 5000 m2 ljus BTA) med en 

lägenhetsfördelning om 1 – 4 rok, samt cirka 1 660 m2 lokalyta för 

kommersiella ändamål. 

1.1 Uppdraget 

Iterio har fått i uppdrag av PP Pension genom Fastighets AB Albygård 2 att 

genomföra en trafik- och parkeringsutredning för den tillkommande 

exploateringen inom Albygård i Solna. Syftet är att utreda exploateringens 

påverkan på trafiken och parkeringsbehov samt hur ett mer hållbart resande 

kan underlättas.  

 

Figur 1: Illustration av kvarteret Albygårds lokalisering i Solna, markerat i blått. 
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2 Planeringsförutsättningar 

Till grund för utredningen ligger Solna stads styrande dokument enligt nedan: 

Solna stads översiktsplan 2030 antogs 2016 med målsättning att bygga 

sammanhållande, levande och trygga stadsmiljöer som förenar innerstadens 

promenadstad med närhet till natur. Området Skytteholm och Solna centrum 

pekas ut som utvecklingsområden där Solna centrum ska utvecklas till en 

tydligare stadskärna med hjälp av kompletterande bebyggelse och nya 

trafiklösningar. Solna centrum ska byggas ihop med omgivande områden för 

att öka stadsmässighet, tillgänglighet och trygghet.  

Cykelplan för Solna stad antogs 2016 och understödjer översiktsplanens 

ambitioner att det ska vara möjligt att gå och cykla i hela staden. Syftet är att 

skapa förutsättningar för ett cykelnät som gör det attraktivt att välja cykeln som 

transportmedel. Stadens viktigaste länkar är uppdelade i regionala cykelstråk 

och huvudcykelstråk. I anslutning till planområdet löper två huvudcykelstråk, 

ett i öst-västlig riktning längs med Mälarbanan samt ett i nord-sydlig riktning 

utmed Huvudstagatan. Sträckorna består av gång- och cykelbanor utan 

separering. Huvudcykelstråket i öst-västlig riktning kommer göras om i 

samband med Mälarbanans ombyggnad.  

Utvecklad parkeringsnorm för Solna stad är en vidareutveckling av 

kommunens parkeringsnorm som antogs 2021. Parkeringsnormen specificerar 

behovet av antalet bil- och cykelparkeringsplatser för bostäder och 

verksamheter. Normen är ett verktyg för att möjliggöra att rätt antal 

parkeringsplatser allokeras på kvartersmark. Den utvecklade parkeringsnormen 

innebar bl.a. att kravet på antalet parkeringsplatser kan minska om 

mobilitetsåtgärder införs.  
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2.1 Omkringliggande projekt 

 

Figur 2: Illustration över närliggande pågående detaljplaner i Solna. 

Turkosen 1 

Signalisten har som ägare av fastigheten Turkosen 1 tagit fram förslag till att 

utveckla fastigheten. Förslaget innebär ett planläggande för cirka 70 - 80 nya 

bostäder i ny bebyggelse mot Huvudstagatan. Inom projektet planeras även 

LSS-bostäder. Förslaget innebär att befintliga byggnader mot Huvudstagatan 

som idag inrymmer en vårdcentral och ett bad rivs.  

Planförslaget var under samråd mellan maj och juni 2022. 

Mälarbanan 

Mälarbanans järnvägsanläggning planeras byggas ut från två till fyra spår 

genom Solna och Sundbyberg. Utmed sträckan utformas järnvägsanläggningen 

med flera olika lösningar, på berörd sträcka mellan Frösundaleden och 

korsningen Nybodagatan/Ankdammsgatan förläggs järnvägen i en tunnel ovan 

mark. Fram till Tomteboda läggs markspår. Längs sträckan genom Solna 

föreslås ny bebyggelse i form av bostäder och kontor med omkringliggande 

park- och gatumiljöer. Sammantaget planeras inom projektet för cirka 1 000 

nya bostäder samt cirka 100 000 kvm kontor inklusive verksamheter i 

bottenvåningar. Nya kopplingar skapas för gående, cyklister och bilister över 

järnvägen för att koppla ihop stadsdelarna Skytteholm och Huvudsta. En ny 

station tillkommer i Huvudsta med entré mot Huvudstagatan.  

Planförslaget var ute på granskning mellan juni och september 2022.  
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Tunnelbana till Arenastaden 

Tunnelbanan planeras förlängas från Odenplan till Arenastaden med bl.a. en ny 

station i södra Hagalund. Stationen kommer att få två uppgångar, en i 

Hagalunds industriområde och en norr om Solnavägen i höjd med 

Sundbybergsvägen.  

Detaljplanen för utbyggnaden antogs 2019 med planerad byggstart 2020 och 

färdigställande under 2028. 

Hagalund 4:10 

Solna stad vill utveckla Solnavägen till en tät stadsgata genom att bygga 

bostäder och företagslokaler längs med gatan. Ett projekt inom detta är planen 

för utvecklandet av stadens fastighet Hagalund 4:10 i anslutning till den nya 

tunnelbaneuppgången utmed Solnavägen. Ett torg planeras mellan Solnavägen 

och tunnelbanans biljetthall, söder om torget föreslås ett högt kontorshus. I 

den norra delen av planområdet planeras två bostadskvarter med cirka 600 

lägenheter. Lokaler för centrumändamål planeras till samtliga bottenvåningar 

mot Solnavägen och torget.  

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige februari 2021. 

Kv Albydal m.fl. 

Vasakronan Fastigheter AB och Nissehus nr 1 planerar att utveckla fastighet 

Kv Albydal m.fl. längs Solnavägen. Projektet omfattar cirka 60 000 kvm 

verksamheter, främst kontor men även publika bottenvåningar. Bebyggelsen 

planeras mitt emot kommande tunnelbaneuppgång i södra Hagalund.  

Kommunstyrelsen beslutande 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram en detaljplan.  
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3 Nulägesanalys 

 

Figur 3: Områdesanalys med identifierade målpunkter. 

Planområdet är beläget i stadsdelen Skytteholm/Solna centrum i Solna stad 

direkt norr om Mälarbanans spår. Området är idag bebyggt med fyra 

flerbostadshus inkl. lokaler, LSS-boende och hotellverksamhet i botten-

/suterrängvåning. Planområdet omges av Huvudstagatan och 

Ankdammsgatan. 

Området kring Albygård är tättbebyggt med varierat innehåll av bostäder, 

arbetsplatser, service och centrumverksamheter, skolor samt idrotts- och 

rekreationsytor. Söder om planområdet, på andra sidan järnvägen, ligger 

Huvudsta med bostäder, verksamheter och Huvudstafältet som idrotts- och 

rekreationsyta. Väster om planområdet finns bostäder samt bl.a. 

Skytteholmsskolan. Längre västerut ligger Solna Business Park och Solna 

Strand som är ett av kommunens större arbetsplatsområden. Norr om 

planområdet ligger Solna centrum med ett stort utbud av service och handel 

varierat med bostäder, samt Skytteholmsfältet, Skytteholm IP och Solnahallen 

för idrotts- och rekreation. Solna centrum är även en viktig nod för 

kollektivtrafik med bussar, Tvärbanan och tunnelbanans blåa linje. Öster om 

planområdet finns bostäder, verksamheter och arbetsplatser. 
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3.1 Gångtrafik 

 

 

Figur 4: Illustration av befintligt gångnät i området. 

Gångnätet i området varierar mellan gångbanor utmed gatunätet och 

friliggande gång- och cykelvägar.  

Gångbanorna har generellt en god standard med 2,5 meters bredd med tydligt 

markerade övergångsställen. Signalreglerade övergångsställen finns bl.a. över 

Ankdammsgatan till Skytteholmsskolan samt i korsningen med Huvudstagatan. 

Gångnätet är gent och överblickbart, tillgängligheten är god men brister något 

till följd av topografiska förhållanden på Ankdammsgatan. Övergångsstället 

västerut på Ankdammsgatan är inte tillgänglighetsanpassat. 

Gång- och cykelvägarna är en del av stadens utpekade cykelhuvudstråk enligt 

cykelplanen. Karaktäristiskt för stråken är att de löper gent genom området 

och till stor del är planskilda från gatunätet. Bredden är generellt 3,8 meter och 

är utformad som gemensam gång- och cykelbana. Separering mellan 

trafikslagen saknas utmed majoriteten av sträckorna, vilket bedöms försämra 

framkomligheten och den upplevda tryggheten. Planskildheten ökar 

trafiksäkerheten men kan upplevas som otryggt under dygnets mörka timmar. 

Tillgängligheten är god. 
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3.2 Cykeltrafik 

 

 

Figur 5: Illustration av befintligt cykelnät i området. 

Cykelnätet i området består av utpekade huvudstråk enligt stadens cykelplan. I 

öst-västlig riktning löper huvudstråk 4 mellan Solna Business Park och 

Solnavägen. Sträckan förbi planområdet är utformat som en gemensam gång- 

och cykelbana med en bredd på cirka 3,5 meter, vilket inte uppfyller god 

standard enligt cykelplanen. Bristen på separering från gångtrafiken bedöms 

försämra framkomligheten och den upplevda tryggheten. Tillgängligheten är 

god. Huvudstråkets sträckning föreslås förskjutas något norrut till följd av 

Mälarbanans utbyggnad vilket kommer kräva mark från planområdet. 

Konsekvensen blir att cirka 21 befintliga parkeringsplatser behöver 

omlokaliseras. 

I nord-sydlig riktning löper huvudstråk 7 mellan Huvudsta gård och 

Arenastaden. Stråket löper som gång- och cykelbana och -cykelväg förbi 

planområdet utmed Huvudstagatan. Över Huvudstabron är standarden god 

med cirka 4,8 meter, vidare norrut är bredden cirka 3,8 meter. Stråken saknar 

separering mot gångtrafiken, med undantag för en kort sträcka fram till 

Ankdammsgatan, vilket bedöms försämra framkomligheten och den upplevda 

tryggheten. Tillgängligheten är god. Stråket har pekats ut som i behov av 

förbättringar i anslutning till de planskilda korsningarna. 
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Söder om Mälarbanans spår löper huvudstråk 1 mellan Karlberg och Solna 

strand. Utmed Järnvägsgatan, Bangatan och delar av Oskarsrogatan sker 

cykling i blandtrafik med en planskild korsning under Huvudstagatan. 

Huvudstråket anses inte primärt för planområdet utan ses som ett 

kompletterande stråk i öst-väslig riktning med kopplingar över och under 

spåren till huvudstråk 4.  

I övrigt sker cykling i blandtrafik. 
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3.3 Kollektivtrafik 

 

 

Figur 6: illustration av kollektivtrafiknätet i området. 

Kollektivtrafiken som försörjer planområdet består av ett antal lokalbussar som 

har Solna centrum som sluthållplats. Närmsta busshållplats är 

Skytteholmsskolan på Ankdammsgatan. Hållplatsen trafikeras av buss 129 och 

512. Buss 129 avgår var 15:e minut under högtrafik mellan Brommaplan och 

Solna centrum, buss 512 avgår var 30:e minut mellan Spånga station och Solna 

centrum. Cirka 300 meter norrut ligger Solna centrum med tunnelbanans blåa 

linje och flertalet andra busslinjer.  

I och med Mälarbanans utbyggnad planeras för en ny station i Huvudsta med 

entré mot Huvudstagatan vilket förbättrar områdets kollektivtrafikförsörjning. 

I och med tunnelbanans utbyggnad till Arenastaden tillkommer även en ny 

tunnelbanestation med entré cirka 700 meter österut på Solnavägen. 
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3.4 Motorfordonstrafik 

 

 

Figur 7: Illustration av befintligt gatunät i området. 

Områdets gatunät består av huvudgator och lokalgator. 

Huvudgatorna består av Huvudstagatan som avgränsar planområdet i öst, samt 

Sundbybergsvägen som löper österut mot Solnavägen. Huvudgatorna har en 

skyltad hastighet för 40 km/h. Enligt Solna stads hastighetsmätning från 2017 

har Huvudstagatan ett flöde på cirka 19–20 000 fordon per dygn och 

Sundbybergsvägen cirka 7 700 fordon per dygn. Huvudstagatan har 

signalreglerade korsningar med Ankdammsgatan och Sundbybergsgatan. 

Övriga gator är lokalgator, Ankdammsgatan är den lokalgata som försörjer 

planområdet. Ankdammsgatan har ett fordonsflöde på cirka 3 600 fordon per 

dygn. Lokalgatorna är skyltade till 30 km/h. 

Parkering och angöring 

Parkeringsmöjligheter finns utmed lokalgatorna, som markparkering och i 

garage i området. I huvudsak sker parkering för boende och verksamma i 

planområdet på markparkeringsytor på kvartersmark och i garage i fastighet 

Albygård 3 med infart från Ankdammsgatan. Parkeringsplatserna är förhyrda 

och utgör totalt 189 platser, varav 167 är uthyrda. Utöver dessa platser finns 5 

parkeringsplatser ämnade för motorcykel. Tillgänglig parkering för personer 

med rörelsehinder finns utmed Ankdammsgatan.  

Kvarter Albygård Trafiksignal

Huvudgata

Lokalgata

Parkering
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Avfallshantering och leveranstrafik 

Områdets avfallslösning består av bottentömmande behållare som är 

lokaliserade i anslutning till markparkeringarna på kvartersmark till respektive 

bostadshus. Tömning och vändning möjliggörs på parkeringsytorna. 

Leveranser sker från parkeringsytorna till respektive verksamhet samt från 

lastkaj vid garaget i fastighet Albygård 3. Vändning sker på hänvisad yta. 

3.5 Olycksstatistik 

Ett utdrag har gjorts från STRADA över olyckor inrapporterade mellan 2011 

och 2021. Utdraget innefattar planområdet, inklusive de närliggande 

huvudgatorna, och omfattar vägtrafikolyckor där någon skadats. Informationen 

kommer från polis och/eller akutsjukvården. Det som rapporteras är de 

olyckor som kommer respektive källa till kännedom. Det finns en eftersläpning 

i rapporteringen, särskilt under Coronapandemin, vilket innebär att det kan 

tillkomma olyckor för 2020 och 2021. 

Totalt har 95 olyckor rapporterats in, varav nästan hälften har varit 

singelolyckor (fall-/halkolyckor) med gång- eller cykeltrafikanter. Statistiken 

visar inte orsak till olycka p.g.a. sekretess men en vanlig orsak till singelolyckor 

är framför allt bristande snöröjning och halkbekämpning vid vinterväglag. 7 

olyckor har inträffat mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Av dessa 

har samtliga rapporterats vara måttliga till lindriga. 

Karaktäristiskt för olycksstatistiken är att singelolyckorna till största del sker 

utmed de utpekade huvudstråken. Enstaka olyckor sker utmed lokalgatorna 

utan att ge någon tydlig bild. Övriga olyckor där främst motorfordon är 

inblandade sker i korsningspunkter utmed huvudgatorna. 

Resultatet från STRADA bör endast ses som en fingervisning vad för typ och 

var konflikter samt olyckor kan uppstå, detta då allt inte rapporteras in och 

”nästan-olyckor” inte fångas upp i statistiken. 
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4 Planförslaget 

Planförslaget syftar till att tillskapa cirka 70 nya bostäder med lägenheter om 1 

– 4 rok. Den nya bebyggelsen planeras på tidigare obebyggd gårdsmark på 

fastighet Albygård 2 och 3. En ny lågfartsgata med entrétorg anläggs för att 

försörja bostäderna. Cirka 1660 m2 lokalyta planeras på befintlig parkeringsyta 

inom fastighet Albygård 3, ytan planeras för kommersiell verksamhet. 

 

 

Figur 8: Illustration av planförslaget. 

4.1 Gångtrafik 

De större gångflödena förväntas komma från Ankdammsgatan och från det 

utpekade huvudstråket (gång- och cykelvägen) längsmed Mälarbanan. Det är 

viktigt att tillgodose dessa kopplingar som strategiskt viktiga. När den framtida 

pendeltågsstationen öppnar i Huvudsta förväntas kopplingen söderut mellan 

lågfartsgatan, gång- och cykelvägen samt Huvudstagatan bli ännu viktigare. 

Gångbanor planeras anläggas över gården. Gångbanor bör även planeras 

utmed ena sidan om lågfartsgatan fram till entrétorget. Gångbanorna bör 

skiljas fysiskt från körbanan med kantsten. För att det ska vara möjligt att 

driftunderhålla och snöröja med vanligt driftfordon bör gångbanorna ges en 

bredd på 2,5 meter. Alternativt kan detta lösas med mindre driftfordon eller 

manuell hantering. Gångbanorna bör vara väl belysta. 
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Gångbanan utmed Ankdammsgatans södra sida bör göras genomgående med 

kantsten över infarten till den nya lågfartsgatan för att visa på de gåendes 

prioritering. Från Ankdammsgatan bör en koppling anordnas till gångbanan 

utmed lågfartsgatan (se Figur 8). En gångpassage med sänkt kantsten föreslås 

över lågfartsgatan till gångbanan över gården. 

Det föreslagna entrétorget framför bostadsbebyggelsen bör höjas upp och 

utformas med avvikande beläggning än lågfartsgatan för att markera ytans 

annorlunda karaktär som bjuder in till tvärgående rörelser samtidigt som det 

håller hastigheten nere. 

Entréer möjliggörs från lågfartsgatan och från entrétorget. 

4.2 Cykeltrafik 

De stora cykelflödena förväntas komma från de utpekade huvudstråken 

längsmed Mälarbanan samt från Huvudstagatan via Ankdammsgatan. Övrigt 

sker cykling i blandtrafik vilket anses trafiksäkert då skyltad hastighet är 30 

km/h. 

Ingen ytterligare cykelinfrastruktur planeras. Cykelparkering behandlas under 

kapitel ”4.5 Cykelparkering”. 

4.3 Kollektivtrafik 

Planområdet kommer fortsatt ha god kollektivtrafikförsörjning då flertalet 

hållplatser ligger inom 400–700 meters verkligt gångavstånd enligt Riktlinjer 

Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län från Trafikförvaltningen. Närmsta 

hållplats, Skytteholmsskolan, ligger på Ankdammsgatan cirka 80 meter från de 

planerade bostäderna. 

I och med öppnandet av den planerade pendeltågsstationen strax söder om 

planområdet, samt tunnelbanans utbyggnad till Arenastaden med station cirka 

700 meter österut, förväntas kollektivtrafikförsörjningen förstärkas ytterligare. 

4.4 Motorfordonstrafik 

Ankdammsgatan försörjer fortsatt planområdet med motorfordonstrafik där 

det största flödet förväntas komma från Huvudstagatan. 

Från Ankdammsgatan föreslås en ny lokalgata anläggas. Lokalgatan föreslås 

utformas som en lågfartsgata. Endast målpunktstrafik (boende, besökande och 

sop-/leveranstrafik) förväntas trafikera gatan. Gatan bör utformas med tydlig 

avgränsning mellan körbana och gångbana för att freda de gående. Gatan kan 

med fördel planeras för enkelriktad trafik med en körbanebredd på 3,5 meter, 

detta då sträckan är kort och rak, fordonsflödena förväntas vara låga och plats 

för mötesmöjlighet ges i bägge ändar av lågfartsgatan. I dagsläget finns det ingen 

specifik regleringsform för lågfartsgata, utan namnet beskriver gatans karaktär. 
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Därav är utformning viktigt för att signalera och styra trafiken till lägre hastighet 

än den juridiska hastigheten som i detta fall är 30 km/h. 

Lågfartsgatan avslutas med ett entrétorg framför bostadsbebyggelsen. 

Utformning av entrétorget beskrivs under ”4.1 Gångtrafik”. 

4.5 Cykelparkering 

Cykelparkering föreslås ordnas inomhus i bottenvåning och utomhus. 

Utomhusparkeringen bör anläggas i närhet till entréer för att erbjuda 

besöksparkering och för att göra cykelparkeringen attraktiv och lättåtkomlig.  

Cykelparkeringstalet enligt Solnas parkeringsnorm är 42 cykelplatser per 1000 

m2 ljus BTA (boende och besökare). För verksamheter utöver kontor föreslås 

cykelparkeringstalet utgå från angivet parkeringstal med Stockholms stad som 

referens vilket ges inom ett spann på 20-30 platser per 1000 m2 LOA. Inom 

detta projekt bedöms 20 platser per 1000 m2 LOA vara ett rimligt antal. 

Detta innebär att totalt 239 cykelparkeringsplatser bör anläggas (33 platser för 

verksamhet och 206 platser för bostäder). 

Förslagsvis bör fler platser anläggas inomhus än utomhus. Detta är rimligt att 

anta med hänsyn till att folk köper allt dyrare cyklar med en ökad efterfrågan 

på säkerhet och att få låsa in sin cykel, t.ex. under vinterhalvåret och nattetid. 

Minst 40 procent av cykelparkeringsplatserna ska vara lättillgängliga, det vill 

säga cykelparkering ska placeras i nära anslutning till entré/hiss/ramp. Minst 

10 procent ska vara anpassade för platskrävande cyklar enligt Solnas 

parkeringsnorm. 

Utformning cykelparkering 

En hög standard på cykelparkeringar är en förutsättning för ett lågt 

parkeringstal för bil. Hänsyn skall tas till olika typer av cyklar såsom låd- och 

lastcyklar vilket ställer krav på cykelparkeringens dimensionering, dörrmått 

o.s.v. En normal cykel med korg behöver cirka 0,7 meter i bredd och en 

lådcykel cirka 0,9 meter i bredd. De flesta cyklar ryms inom 1,85 meters längd. 

För cykelparkeringarna utomhus är det viktigt att beakta trygghets- och 

säkerhetsaspekten. De ska vara väl upplysta samt att det ska vara möjligt att 

låsa fast cykeln i ramen. En andel kan förses med väderskydd för att öka 

attraktiviteten på cykelparkeringarna. Parkering utomhus bör lokaliseras i 

närheten av målpunkter (t.ex. verksamheter, hållplatser och entréer). Avstånd 

längre än 25 meter till cykelparkering minskar snabbt attraktiviteten för 

parkeringsplatsen.  
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Cykelparkering som planeras i cykelförråd skall vara lättåtkomligt. Automatiska 

dörröppnare ökar tillgängligheten och automatisk belysning tillsammans med 

en dörr med fönster ökar tryggheten. Om yteffektiva ställ, som 

väggupphängning eller tvåvåningsställ används, ska dessa vara av den typ som 

hjälper till vid lyft. 

Cykelrum bör förses med en servicestation med enklare verktyg, cykelpump 

och möjlighet till att tvätta cykeln för att höja standarden på cykelfaciliteterna. 

  

Figur 9: Exempel på yteffektiv cykelparkering och service i cykelrum. 
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4.6 Bilparkering 

Parkering för bostäderna planeras anordnas i garage under fastighet Albygård 3 

och på befintlig markparkering i området. Nedanstående beräkning gäller ny 

tillkommande bebyggelse. Den nuvarande parkeringsnormen, Utvecklad 

parkeringsnorm för Solna stad, ligger till grund för beräkning av parkeringsbehovet 

vid detaljplaneläggning. 

Utgångspunkten för beräkningen av parkeringsbehovet är Solnas bilinnehav på 

0,5 parkeringsplatser per bostad. I projekt Albygård planeras följande 

exploatering av lägenheter och lokalyta: 

Tabell 1: Projekt Albygårds planerade ytexploatering av bostäder. 

Flerbostadshus Yta (m2 

BTA) 

Lägenheter 4905 
Tabell 2: Projekt Albygårds planerade tillkommande verksamhetsyta. 

Verksamhet Yta (m2 LOA) 

Kommersiellt 1 660 

 

Utifrån Solnas parkeringsnorm, och att projekt Albygård ligger inom angiven 
zon 2 i kommunen, tillämpas följande parkeringsbehov: 

Tabell 3: Solna stads parkeringsnorm för bostäder. 

Flerbostadshus Parkeringstal (per 1 000 
m2 ljus BTA) 

 Zon 2 

Boende och 
besök 

7,5 

Tabell 4: Angivet parkeringstal för verksamheter. 

Verksamhet Parkeringstal 
(per 1 000 m2 LOA) 

Kommersiellt 0* 
* bedömningen är att endast mindre handel eller närservice planeras till bottenvåning utmed 
Huvudstagatan. Med Stockholms stad som referens anges ett p-tal på 0. Parkeringsbehovet 
anses kunna lösas utmed befintlig gatuparkering i området. 

  



2021-07-23 19 (22) 

 

Trafik- och parkeringsutredning Albygård, Solna stad PM  
 

Tabell 5: Uträknat parkeringsbehov utifrån Solnas parkeringsnorm. 

Flerbostadshus Angivet 
parkeringstal 
(per 1000 m2 
BTA/LOA) 

Kvantitet 
(m2 

BTA/LOA)  

Parkeringsbehov 

Boende och 
besök 

7,5 4905 37 

 

Verksamhet  

Kommersiellt 0 1660 0 

Totalt  37 

 

Utifrån Solnas parkeringsnorm och planerad yta av bostäder och verksamheter 

bedöms parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen uppgå till totalt 37 platser.  

Mobilitetsåtgärder 

Tillhandahållet av mobilitetstjänster kan minska de boendes behov av privatägd 

bil och därmed minska efterfrågan för parkeringsplatser vid fastigheten. En 

förutsättning för att mobilitetstjänster ska vara verkningsfulla är att parkering 

på allmän platsmark ska vara reglerad i någon form, t.ex. genom prissättning 

eller tidsreglering. 

Viktigt att påpeka är att kunskapen om mobilitet är under utveckling i Europa 

och Sverige vilket gör att det inte finns några exakta metoder på hur mycket 

man kan sänka parkeringstalet till följd av olika tjänster. Genom att kolla på 

andra kommuner i Sverige kan exempel fås i hur mobilitetstjänster och -paket 

kan utformas. 

Solnas parkeringsnorm erbjuder reducering av parkeringstalet genom att 

möjliggöra bilpoolsplatser och införa mobilitetsåtgärder. En bilpoolsplats 

ersätter fem vanliga parkeringsplatser. Lösningen ska säkerställas under minst 

10 år efter bygglovets slutbesked. Därutöver finns möjlighet att reducera 

parkeringsnormen med ytterligare upp till 15 % om samtliga mobilitetsåtgärder 

som anges i parkeringsnormen uppfylls. Bl.a. ställs krav på cykelparkering och 

cykelservice, utbud av cykelpool, utrymmen för in- och utlämning av paket och 

årskort i kollektivtrafiken.  

I projekt Albygård föreslås följande mobilitetstjänster: 

• Etablering av bilpool med reserverade platser 

• Goda cykelfaciliteter och möjlighet till cykelservice 

• Miljöhus för återvinning 

• Information om resmöjligheter vid inflyttning. 
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Bedömningen är att mobilitetsåtgärderna motsvarar ett avdrag på 10 % av 

parkeringsnormen. Utöver mobilitetsåtgärderna ämnar projektet till att etablera 

två bilpoolsplatser. 

Detta innebär följande parkeringsutbud: 

Tabell 6: Bedömt parkeringsbehov efter mobilitetsåtgärder. 

Flerbostadshus Mobilitetsavdrag Nytt 
parkeringtal 
(per 1000 m2 

BTA) 

Parkeringsutbud 

Boende och 
besök 

-10% 6,75 33 

 

Bilpool Motsvarande antal 

2 platser 10 

Totalt 33-10+2 = 25 

  

Lokalisering 

Idag finns det 189 parkeringsplatser i området, varav 167 är uthyrda. Totalt 

finns det idag 335 bostäder i området vilket motsvarar ett befintligt 

parkeringstal på 0,56 platser per bostad.  

I och med exploateringen (med ytterligare 25 platser) bedöms det nya 

parkeringsbehovet vara 192 platser i området. Inom projektet löses ytterligare 

parkeringsplatser i garaget under Albygård 3 samt på befintliga 

markparkeringar i området för att möta parkeringsbehovet.  
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4.7 Angöring 

Tillgänglighet 

Boverket har som krav att tillgänglig angöring till byggnader ska kunna 

anordnas inom 25 meter från entré. Angöring och parkering för 

rörelsehindrade utmed lågfartsgatan/entrétorget uppfyller tillgänglighetskravet. 

Avfallshantering och leveranstrafik 

Den tillkommande bebyggelsen föreslås anslutas till befintlig avfallshantering 

där sopbil angör behållare på lågfartsgatan. Vändning är möjligt på angiven 

vändyta på entrétorget. 

4.8 Trafikalstring 

Områdets planerade exploatering med bostäder genererar främst trafik ut från 

området under förmiddagen mellan klockan 07.00-09.00, samt in i området 

under eftermiddagen mellan klockan 16.00-17.00. Verksamheter har generellt 

en omvänd riktningsfördelning. 

Trafikalstringen har beräknats med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg. 

Verktyget beräknar att totalt 39 fordon per dygn alstras till följd av den nya 

bebyggelsen. Alstringen och bilanvändandet kan påverkas beroende på 

tillgången av bl.a. parkeringsplatser och införandet av mobilitetstjänster. 

Trafiken kommer belasta Ankdammsgatan varav majoriteten, cirka 90 %, 

bedöms åka ut på Huvudstagatan. Sammantaget bedöms tillskottet av 

motorfordonstrafik och påverkan på områdets gatunät vara låg (+1 % på 

Ankdammsgatan). 

 

Figur 10: Befintliga trafikflöden. Ny bebyggelse bedöms öka belastningen på Ankdammsgatan med endast 1 %.  
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5 Slutsats 

Projekt Albygård har initialt goda förutsättningar för att underlätta för mer 

hållbara resor, detta då kvarteret är centralt lokaliserat med ett stort 

kollektivtrafikutbud och god cykelinfrastruktur. Till följd av Mälarbanans och 

tunnelbanans utbyggnad förväntas förutsättningarna förstärkas. 

Den nya lågfartsgatan bedöms bli lågtrafikerad och föreslås utformas för att 

freda de gående. Entrétorget bör höjas upp för att hålla hastigheten nere och 

utformas för att bjuda in gående till tvärgående rörelser. 

Projektet medför ett cykelparkeringsutbud på totalt 239 platser. 

Cykelparkeringsplatserna föreslås utformas med god standard och med 

möjlighet till parkering inomhus och utomhus.  

Bilparkeringstalet utgår från Solnas parkeringsnorm och föreslås sänkas med 

hjälp av bilpoolsplatser och mobilitetsåtgärder. Totalt etableras två 

bilpoolsplatser samt ett mobilitetspaket som bedöms motsvara en sänkning av 

parkeringsnormen med 10%. Detta ger ett totalt parkeringsbehov på 192 

platser i området. Parkeringsbehovet föreslås lösas med befintliga och nya 

platser på markparkeringar i området och i garage under Albygård 3. 

Sammantaget bedöms tillskottet av motorfordonstrafik och påverkan på 

områdets gatunät vara låg. Det låga parkeringstalet, bra cykelparkeringsutbud 

och -standard samt införandet av mobilitetstjänster förväntas bidra till ett 

hållbart resande. 
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