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2 / Bakgrund och syfte

BAKGRUND OCH SYFTE

Uppdraget omfattar framtagande av trafikutred-
ning inför samråd av detaljplan för Östra Eneby 
torg. Detaljplanens syfte är att pröva förutsätt-
ningarna för ca 40 000 kvm BTA bostäder motsva-
rande ca 425 bostäder, förskola med 4 avdelning-
ar samt verksamhetslokaler i bottenvåningarna 
i ett område nordost om Enebytorg, omedelbart 
öster om Enebybergsvägen i centrala Enebyberg.

Planarbetet för östra Eneby torg påbörjades 2012. 
Under 2017 togs beslut i kommunstyrelsen om en 
utökning av planområdet. Planområdet omfattar 
nu följande fastigheter; Rödbeta 1; Snödroppen 8, 
10, 11, 12  och 16 Klövern 7, 13 och 14. Planlägg-
ning av Plogen 11-13 (markerat med blått i figur 
1) avses genomföras inom en kommande detalj-
planeetapp.

Syftet med denna utredning är att beskriva tra-
fiksituationen för samtliga trafikslag i anslutning 
till planområdet och vilken påverkan ny bebyg-
gelse har på trafiksystemet. Utredningen ska även 
beskriva trafiksituationen och tillgängligheten 
till den nya bebyggelsen inom planområdet för 
boende och service.

Figur 1. Översikt planområdet vid Eneby torg. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIDIGARE GENOMFÖRDA UTREDNINGAR

Danderyds kommun har ett antal vägledande 
dokument som ska genomsyra planeringen av 
kommunens framtida utveckling. 

Förslag till översiktsplan 2030 har som mål att 
begränsa genomfartstrafiken på Enebybergsvägen 
samtidigt som kollektiv-, gång- och cykeltrafik 
prioriteras. 

Cykelplanen antogs 2014 och sätter upp mål att 
15% av alla resor ska ske med cykel 2024. Ene-
bybergsvägen är här utpekat som ett regionalt 
cykelstråk.

Hastighetsplanen antogs 2012. Planen baseras 
på idéen om ”rätt fart i staden”, vilket innebär att 
hastighetsgränser anpassas efter vägens utform-
ning och relationen mellan bilar och oskyddade 
trafikanter. Enebybergsvägen är en av de gator 
som har skyltats om till 40 km/h.

Program för Östra Eneby torg togs fram 2013 där 
förutsättningarna för bostäder och verksamheter i 
området nordost om Enebytorg prövades. 

Koncept för Enebybergsvägen i Danderyds Kom-
mun 2012-12-14. Förslag i syfte att minska 
genomfartstrafik, samtidigt som gång- cykel och 
kollektivtrafik prioriteras.

Ombyggnad Enebybergsvägen

Figur 2. Översiktsplan för Danderyd. 

Figur 3. Cykelplan Danderyd. 

Figur 4. Koncept för Enebybergsvägen 

Figur 5. Program för Östra Enebytorg. 
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Området är utpekat som utvecklingsområde i 
översiktsplan -05 för Danderyds kommun och lig-
ger i anslutning till Enebytorg. På fastigheterna, 
Rödbetan 1, Snödroppen 8, 10, 12 m.fl. pågår 
planering för nya bostäder och verksamheter. 
Fastigheterna är belägna i centrala Enebyberg 
omedelbart öster om Enebybergsvägen och söder 
om Gamla Norrtäljevägen. Inom planområdet finns 
idag både bostäder och verksamheter samt gator 
och gång- och cykelvägar. Närområdet består till 
största del av äldre villa- och radhusbebyggelse 
samt flerfamiljsbebyggelse och centrum med verk-
samheter.

NULÄGE

Figur 6. Planområdet sett från sydost. 

MÅLPUNKTER

Målpunkter inom området utgörs framförallt av 
Enebytorg och busshållplatserna på Enebybergs-
vägen. Eneby torg har funktionen av kommundels-
centrum i Enebyberg. Där ett varierat utbud av 
service så som livsmedelsaffär, bibliotek, apotek 
och restaurang finns.

Förskolor finns strax väster och söder om Eneby 
torg på cirka 200 meters avstånd till planerade 
bostäder. Enebyskolan, Hagaskolan och Bragesko-
lan ligger inom ett avstånd på 300-400 meter från 
planområdet. Danderyds gymnasium är beläget 
cirka 2,3 km söder om planområdet.

Roslags Näsby station på Roslagsbanan med några 
restauranger och närbutik ligger cirka 1 km öster 
om planområdet. Vid Roslags Näsby pågår ett 
stadsutvecklingsprojekt som omfattar ca 1 400 
nya lägenheter.

Enebybergs IP är beläget cirka 1,3 km söder om 
planområdet.

Enebyängens handelsplats med större matbutik, 
sällanvaruhandel och restauranger finns vid kors-
ningen Sunnanängsvägen/Enebybergsvägen, cirka 
1,3 km söder om planområdet.

Avståndet till Täby centrum är 2,5 km

Mörby Centrum med köpcentrum, bussterminal 
och tunnelbana ligger cirka 4,5 km söder om plan-
området, se figur 11 för översikt över målpunkter.

GÅNG OCH CYKELVÄGNÄT

Från planområdet finns gång- och cykelvägar både 
längs Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen. 
Det finns i den nordvästra delen i nuläget ingen 
gång- eller cykelbana på samma sida som plan-
området, däremot finns det gång- och cykelvägar 
på motsatt sida av Enebybergsvägen och Gamla 
Norrtäljevägen. I dagsläget passerar en gång- och 
cykelväg det tilltänkta planområdet, från Eneby-
bergsvägen till Bryggare Bergs väg, längs vilken 
en separerad gångväg fortsätter till gamla Norr-
täljevägen, cykling sker i blandtrafik. Längs plan-
områdets sydvästra sida finns gång- och cykelväg 
utmed Enebybergsvägen.

På villagatorna öster om planområdet finns inga 
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gång- eller cykelbanor, här bedöms dock hastig-
heterna och trafikmängderna vara låga. Signalreg-
lerade övergångsställen med cykelpassage finns 
vid tre ställen på Enebybergsvägen i anslutning 
till planområdet, omedelbart norr och söder om 
området samt ungefär mittemellan dessa två den 
sistnämnda ansluter till Eneby torg.

Strax söder om planområdet finns en planskild 
passage för gående och cyklister under Ene-
bybergsvägen. På Gamla Norrtäljevägen finns 
ett övergångsställe med cykelpassage. Inget av 
övergångsställena är i dagsläget hastighetssäkrat. 
Cykelvägen längs Enebybergsvägen är ett regio-
nalt cykelstråk.  

I anslutning till Enebytorg finns cykelparkeringar 
och en cykelpump i kommunens regi.

KOLLEKTIVTRAFIK

Hållplats Eneby torg ligger i anslutning till planom-
rådet på Enebybergsvägen. Norr om planområdet 
ligger hållplats Kryddgårdsvägen och söder om 
planområdet hållplats Skolvägen. 

Hållplatserna trafikeras av linjerna 604, 611, 613, 
691 och 695. Härifrån tar man sig med kollektiv-
trafik via Mörby centrum till Stockholms central-
station på drygt 30 minuter. Linje 604 och 611 går 
under högtrafik var 20:e minut och linje 613 var 
30:e minut. Linjerna 691 och 695 är nattrafik och 
har avgångar en gång i timmen.

Hållplatsen vid Eneby torg är den mest nyttjade 
hållplatsen med ca 800 på- och avstigningar. Un-
gefär 75 % av de påstigande reser söderut och sti-
ger av norrut. (Statistik från Trafikförvaltningen/SL 
2016). Hållplatsen är utformad som fickhållplats. 

BILTRAFIK

Enebybergsvägen väster om planområdet har 
funktionen som viktig huvudgata med mycket ge-
nomfartstrafik vägen används som alternativ väg 
till E18 och är ett viktigt stråk för bussar i linjetra-
fik. 

Gamla Norrtäljevägen norr om planområdet klas-
sas som huvudgata i översiktsplanen och har viss 
genomfartstrafik, men har mer en funktion  som 
uppsamlingsgata. Till Gamla Norrtäljevägen an-
sluts planområdet med Bryggare bergs väg.

Sydväst om planområdet ligger äldre villabebyg-
gelse med äldre villagator.

Medelhastigheten på Enebybergsvägen mellan 
Gamla Norrtäljevägen och Rosenvägen uppmättes 
2015 till 37 km/tim och som lägst i sydlig färdrikt-
ning, vid höga trafikflöden, 17 km/tim.

Andelen tung trafik är ca 16 % vilket kan anses 
som högt.

Den köbildning som kan uppstå antas främst bero 
på tätheten mellan signalreglerade korsningar. 
(Koncept för Enebybergsvägen i Danderyds kom-
mun, Atkins 2012-12-14) 

Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen har 
hastighetsgränsen 40 km/tim, men under dagtid 
finns begränsning på 30 km/tim mellan Björk-
vägen och Skolvägen. Övriga vägar i området är 
hastighetsbegränsande till 30 km/tim.

Vid Eneby torg finns markparkering i anslutning 
till torget samt parkeringsgarage för både kunder 
och boende. Figur 7. Planskild passage och cykelparkering söder om 

planområdet. 
Figur 8. Enebybergsvägen söderut.
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TRAFIKSIFFROR

ENEBYBERGSVÄGEN
Trafikmätningar har genomförts under åren 2012, 2015 
och 2016 på Enebybergsvägen. Mätningarna visar var-
dagsdygnstrafik (VADT) i fordon per dygn.  

VADT 2012  2015  2016

A 13 000     12 800     9 400

B 14 800  12 600  9 600

C 9 500  8 600  7 400

År 2016 genomfördes även en studie av flöden vid 
mätpunkt B under maxtimmen, dvs. den timme under 
dygnet med mest trafik. Resultatet visas i fordon per 
timme. 

FM max (kl. 7-8)   900 fordon

EM max (kl. 16-17)  1 000 fordon

Ungefär två tredjedelar av trafiken färdas i sydlig rikt-

ning både förmiddag och eftermiddag.

GAMLA NORRTÄLJEVÄGEN
Mätning mellan Västra Banvägen och Höglidsvägen, 
vilket är i utkanten av studerat område men det är få 
anslutande vägar vilket gör att flödet vid anslutning till 
Enebybergsvägen  bedöms likvärdigt.

VADT 2015  3 000 fordon/dygn

VADT 2012  3 200 fordon/dygn

Maxtimme (mätning i korsning Enebybergsvägen 2016) 
300 fordon/timme

Trafiken på Gamla Norrtäljevägen har en jämn riktnings-

fördelning. 

BRYGGARE BERGS VÄG
Trafikmätning på Bryggare Bergs väg i december 2016 
visar på lågt flöde. Mätpunkt D i kartan. Mätning avser 
årsmedeldygn trafik( ÅDT). 

D 377 fordon/dygn

Figur 9. Översikt trafikmätningar. 
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 PLANFÖRSLAG - FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna 
för ca 425 bostäder samt förskola, några lokaler 
för kontor, handel och restaurang.

Danderyds kommun och Djursholms AB har i sam-
råd med Aros Bostad, Patriam AB och TeliaSonera 
Sverige Net Fastigheter AB tagits fram förslag på 
utveckliing av östra Eneby torg. 

Danderyds kommun ansvarar för allmänna gator 
och gång- och cykelvägar både i anslutning till och 
inom planområdet. 

Förslaget innebär att befintliga byggnader inom 
planområdet ersätts med ny bebyggelse. Högre 
bebyggelse planeras utmed Enebybergsvägen, 
med fem till sju våningar, och i öster trappas kvar-
terns ner till tre våningar som möter angränsande 
villabebyggelse. Centralt i planområdet planeras 
ett nytt allmänt torg, mittemot Eneby torg, på väs-
tra sidan av Enebybergsvägen. 

Figur 10. Översikt planområde med ny bebyggelse. 
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TRAFIKALSTRING OCH    
FÄRDMEDELSFÖRDELNING 
För att få en uppfattning om antalet tillkommande 
resor används trafik- och resalstringsberäkningar 
utifrån en färdmedelsfördelning. Dessa utgör 
tillsammans underlag för en prognos för resor och 
trafik alstrad av områdets nybyggnad. Resultatet 
ger oftast en bra uppskattning om det framtida 
scenario som studeras med ett visst mått av osä-
kerheter i form av externa effekter som är svåra 
att räkna på. Osäkerheter kan vara konjunkturer i 
ekonomin, priset på resor, hälso- och miljöeffekter 
och inte minst framtida teknik. 

Antalet förväntade resor per lägenhet baseras 
bland annat på lägenheternas storlek, områdets 
exploateringsgrad, läge, närhet till kollektivtrafik 
och service. 

För den nytillkommande bebyggelse beräknas 
varje lägenhet alstra 3 bilresor per dygn. Utöver 
bilresor alstras resor till fots, med cykel och kol-
lektivtrafik. 

Färdmedelsfördelningen baseras på situationen 
i Danderyd som kommun idag, mätningar i lik-
nande bostadsområden, alstringstal från liknande 
exploateringsprojekt samt genom beräkning i 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 

Följande fördelning har antagits för tillkommande 
resor:

Bil   35 %

Kollektivtrafik  35 %

Gång och cykel 30 %

Planerad bebyggelse kommer uppskattningsvis 
att ge ett tillskott på ca 1 600 bilresor per dygn, 
ungefär lika många resor beräknas ske med kol-
lektivtrafik, ca 1 400 resor beräknas ske till fots 
eller med cykel. 

GÅNG- OCH CYKEL
Gång- och cykeltrafik i nord/sydlig riktning som 
tidigare kunde åka via gång- och cykelvägen 
till Bryggare bergs väg kommer att hänvisas till 
kvartersgator med blandtrafik som med fördel 
utformas som lågfartsgator samt en ny separerad 
gång- och cykelväg på östra sidan av Enebybergs-
vägen. I öst/västlig riktning planeras gångvägar 
och torgytor som ansluter till gång- och cykelvä-
garna längs Enebybergsvägen. Höjdskillnader i 
området medför att gårdarna nås via trappor. 

Planerad bebyggelse tillsammans med kommu-
nens planer på ombyggnad av Enebybergsvägen 
med hastighetssäkrade passager ger ett väl ut 
byggt gång- och cykelvägnät med god tillgänglig-
het för gående och cyklister.

Cykelparkering planeras i nya bostadshusens en-
tréplan och väderskyddat på gårdarna, vilket ger 
en trygg och smidig cykelförvaring. 

P-tal för cykel är 3 parkeringsplater per lägenhet. 

Figur 11. Exempel på cykelparkering i direkt anslutning till 
entré.
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KOLLEKTIVTRAFIK
I samband med ombyggnaden av Enebybergsvä-
gen ges möjlighet att flytta busshållplats Eneby 
torg i nordlig riktning söder om torget vid bron.  
Detta ger samtidigt en möjlighet att samordna 
passagen mellan hållplatserna på båda sidor av 
vägen. Det ger också fördelen för dem som väljer 
att cykla till hållplatsen att parkera cykeln nära 
platsen för både på- och avstigning. Fler bostäder 
ger också ett större resandeunderlag och förut-
sättningar för utveckling av kollektivtrafiken.

Planområdets läge med närhet till kollektivtrafik 
och cykelvägar ger goda förutsättningar för val av 
hållbara transportmedel vid resor. Samtidigt finns 
en kapacitet i trafiksystemet för ett tillskott av 
boende och verksamheter även om färdmedelsför-
delningen för tillkommande resor fördelar sig som 
i kommunen i öv rigt.

Figur 12. Framtida struktur och målpunkter. 
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BILTRAFIK
Tillskottet till vardagsdygnstrafiken blir ca 1 600 
fordonsrörelser. Utifrån befintliga förhållanden 
bedöms ca 10 -15 % av vardagsdygnstrafiken ske 
under förmiddagens och eftermiddagens maxti-
mme. 

Ny tillkommande trafik kommer att fördelas på 
Gamla Norrtäljevägen och Enebybergsvägen. Tra-
fikalstringen innebär en ökning av den totala tra-
fiken till ca 10 % utmed Enebybergsvägen och en 
ökning med ca 30-40 % på Gamla Norrtäljevägen i 
anslutning till Enebybergsvägen på dygnsivå. 

Enligt tidigare utredning, (Koncept för Enebybergs-
vägen i Danderyds kommun, Atkins 2012-12-14) 
finns, från 2012 års trafikmängder, ett utrymme 
för en trafikökning på mellan 15 och 30 % under 
maxtimmen.

Kapacitetsanalys har gjorts av korsningen Eneby-
bergsvägen - Gamla Norrtäljevägen och resultatet 
visar inte på några kapacitetsproblem i en fram-
tida situation. (Tyréns, 2016, PM Enebybergsvägen 
simulering) 

PARKERING OCH ANGÖRING
Parkering sker inom området i tre-fyra källarga-
rage. Angöringsplatser längs Enebybergsvägen 
planeras, där det även kommer att finnas möjlig-
het till sophämtning.

Flexibla parkeringstal används i området. Utgångs-
punkt för parkeringstalet är 0,7 parkeringsplatser 
per lägenhet. Genom användning av mobility-
managmentåtgärder; exempelvis bilpool och 
kvalitativ cykelparkering, kan lägre parkeringstal 
användas. 

Parkering ordnas i garage. Garagen placeras med 
infart dels mot Gamla Norrtäljevägen dels via ny 
gata inom området, se figur 9. 

Längs Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen 
kommer gatorna byggas om med angöringsfickor. 
Syftet med dessa är primärt att möjliggöra kort-
tidsparkering för besökare till lokaler, varuleveran-
ser till dessa samt för sopbilens angöring. Särskild 
parkeringsplats för rörelsehindrade ska utföras i 
parkeringsgaraget.

Det kommer att vara möjligt att vända med sopbil 
inom området.  

GATUSTRUKTUR OCH UTFORMNING

Enebybergsvägen
Enebybergsvägen kommer justeras i sin utform-
ning dels för att minska genomfartstrafiken, dels 
för att främja kollektivtrafik, gång- och cykeltra-
fik samt för att kunna få grönare gaturum och 
skapa bättre dagvattenhantering. Åtgärder på 
Enebybergsvägen ska främja en trivsammare och 
trafiksäkrare gatumiljö samtidigt som genomfarts-
trafik begränsas.  Vissa av dessa åtgärder är redan 
genomförda på andra delar av Enebybergsvägen. 

Målen med utformningen av Enebybergsvägen i 
anslutning till planområdet är att:

• Länka samman östra och västra Eneby torg  
 och minska barriäreffekt.

• Prioritera fotgängare och cyklister.

• Skapa mötesplats, en plats för vistelse.

• Skapa stadskvalitéer - Service och utbud  
 lyfts fram med hjälp av de offentliga   
 ytorna.

• Öka trafiksäkerheten.
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Principen för Enebybergsvägen är att skapa ett 
stadsmässigt gaturum som upplevs mer omhän-
dertaget. Vägen och området kring denna ska 
upplevas stadsmässigt och som en sammanhäng-
ande helhet samtidigt som förbipasserande ska 
uppmärksammas på att de passerar ett centrum. 
Söder om cirkulationen vid Gamla Norrtäljevägen 
placeras träd på båda sidor om vägen. Mellan 
trädplanteringarna skapas kantstensangöring med 
plats för två bilar i varje ficka, se mer i dokument 
Programhandling allmänplatsmark (WSP, 2017).

LÅGPUNKTSLINJE

ANGÖRING/TRÄDKÖRBANAANGÖRING/TRÄDSKYDDSZONGC-BANA

LÅGPUNKTSLINJE

DUBBELRIKTAD
CYKELBANA

GÅNGBANASKYDDSZON

Figur 13. Sektion Enebybergsvägen. 

Gång- och cykelbanor utförs genomgående vid 
infart till torget och vid Rosenvägen. De signalreg-
lerade korsningarna tas bort. Istället föreslås en 
cirkulationsplats i korsningen med Gamla Norrtäl-
jevägen. 

Enebybergsvägen kommer att behålla hastighets-
gräns 40 km/tim. Övergångstället i höjd med det 
nya allmänna torget kommer att utformas upphöjt 
och i avvikande beläggning.  

Figur 14. Illustration Enebybergsvägen. 

Rosenvägen

Ga Norrtäljev.



12 / Planförslag - Förändringar och konsekvenser

Gamla Norrtäljevägen
Gamla Norrtäljevägen utformas med en dubbelrik-
tad gång- och cykelbana på norra sidan samt en 
gångbana utmed södra sidan mot nya bebyggel-
sen. Befintlig trädrad på norra sidan kompletteras 
och knyts ihop med den historiska Lindallén väster 
om cirkulationsplatsen vid Enebybergsvägen. Det 
kompletteras även med mindre träd på den östra 
sidan. GC-överfarten vid cirkulationen utförs upp-
höjd.

FÖRGÅRDSMARKGÅNGBANAANGÖRIONG7TRÄDKÖRBANADUBBELRIKTAD CYKELBANAGÅNGBANATRÄD

Figur 15. Sektion Gamla Norrtäljevägen. 

Figur 16. Illustration Gamla Norrtäljevägen. 
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Figur 17. Sektion Gethagsvägen öster om planområdet. 
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Gethagsvägen
Gethagsvägen kompletteras med en vändyta som 
dimensioneras för sopbil. Detta för att slippa 
backrörelser då detta är en viktig skolväg. Ytan 
utförs i avvikande material. I anslutningen mellan 
Enebybergsvägen och Gethagsvägen skapas en 
ramp och en trappa. Gatan kompletteras med träd 
mellan husen och vid vändplanen.   

Figur 18. Sektion Gethagsvägen söder om planområdet vid ny vändplan. 

LÅGPUNKTSLINJE
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LÅGPUNKTSLINJE

Figur 19. Illustration Gethagsvägen. 
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Gångfartsgator
Gatorna inom planområdet utformas som gång-
fartsgator med stort inslag av grönska. I området 
planeras även ett torg som blir en förlängning av 
gångfartsgatan. 

Utformningen ger fordonstrafiken tillträde på 
gåendes villkor. Biltrafiken skall hålla låg hastig-
het vilket ska göra gatorna mindre attraktiva för 
genomfartstrafik och på så sätt skapa ett tryggt 
trafikrum för alla trafikslag. Hastigheterna dämpas 
genom återkommande brutna siktlinjer, sväng-
ande körbana, trädplantering och andra hinder. 
Ingen zonering görs i markbeläggning som visar 
var bilister ska köra, utan markbeläggningen ska 
tydligt visa att hela gatan tillhör fotgängare. 

Figur 20. Sektion gångfartsgata. 

Figur 21. Illustration av gångfartsgator inom planområdet. 
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