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Förord
Projektet Den Goda Staden är ett stadsutvecklingsprojekt som bland
annat syftar till att utveckla och pröva nya planeringsmetoder och
processer för hantering av transportsystemet som en integrerad del i
utvecklingen av hållbara städer.
Den övergripande målsättningen med detta projekt är att pröva
möjligheten att omvandla trafikleder till stadsgator. En trafikled kan
definieras som en väg med hög grad av separering av gång- och cykeltrafik
där biltrafiken prioriteras. I detta delprojekt är projektet Råbyvägen exempel
och omfattar området mellan Tycho Hedéns väg och Kungsgatan. Arbetet
utgår från en övergripande analys av Råbyvägens funktion idag och i framtiden.
Analysen prövar förutsättningar avseende trafikflöden, krav om tillgänglighet
och kapacitet för bil, buss (ev spårvagn) och cykel.
Arbetet påbörjades i april 2007. Två workshops hölls i Stockholm
under maj. Under dessa hölls föreläsningar av medverkande experter
och olika gruppdiskussioner kring målformulering för den framtida Råbyvägen
och vad begreppet stadsmässig gata innebär. En eftermiddag ägnades åt
studiebesök i Stockholms södra närförorter; Aspudden, Liljeholmen, Årstadal,
Årsta centrum, Johanneshov, Hammarby Sjöstad.
Under juli 2007 har arbetet koncentrerats kring frågor specifikt knutna
till två detaljplaner längs Råbyvägen. Denna rapport är en sammanställning
av de frågor som diskuterats samt en presentation av de förslag som utarbetats.
Huvudtexten behandlar frågor kring stadsläkning och omvandling av trafikleder
till stadsgator mer generellt. Exempel Råbyvägen, bilaga 1, beskriver de alternativ
som tagits fram för Råbyvägen. I bilaga 2 återfinns kartor och ritningar.
Rapporten med förslag är framtagen av Sverker Hanson med medhjälpare
på SWECO Infrastructure och konsulten står själv för resultaten och slutsatserna
i materialet. Rapporten ligger till grund för Byggnadsnämndens arbete med en
detaljplan för kvarteren söder om vägen.
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1

Stadsplanering i det 21’a århundradet

1.1

En stadsplaneringsprocess i balans
För att uppnå en förändring i stadsbyggandet krävs en väl fungerande
planeringsprocess där ingående parter – alltifrån kommunledning via
facknämnder och förvaltningar till projektledare och planhandläggare
– strävar mot samma mål. I många fall gäller det att tänka i nya banor
och att förhålla sig fritt i förhållande till inarbetade rutiner och normer.
Nya förhållningssätt och riktvärden måste arbetas fram i dialog mellan
tjänstemän och politiker tillsammans med medborgare och företrädare för näringsliv och organisationer.
Processen måste bygga på ömsesidig respekt och en vilja att lyssna
till, och själv framföra, argument och åsikter. Mål och visioner är viktiga delar som formar processen.
Kunskapsuppbyggnad måste i stora delar ske genom att studera exempel och inhämta erfarenheter från andra städer i och utanför landet. Vid genomförande av olika projekt och åtgärder som görs är det
därför viktigt att en uppföljning sker.

1.2

Stadsläkning - för en stad i balans
Med utgångspunkt i projektets rubrik ”Stadsläkning kring trafikleder”
görs i det följande en betraktelse över vad detta begrepp skulle kunna
innebära.
I överförd bemärkelse skulle ”stadsläkning” kunna beskrivas som att
stadens ”kropp” läks – att man råder bot på någon form av åkomma
och helar den. Trafiklederna innebär sår eller främmande element,
som hämmar stadens funktion och utgör ett hot mot dess välbefinnande. Trafikleder som är bra utanför staden kan utgöra ett problem
inne i stadskroppen.
Barriärer i form av trafikleder har genom tiden uppkommit när vägen
förlorat kopplingen till bebyggelsen. Den ökande trafiken har inneburit
att grönområden skapats, som bullerskydd för bebyggelsen, längs
vägen och samtidigt utgjort markreserv för framtida vägbreddningar.
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Där staden delas upp av trafikleder (eller andra barriärer) uppstår
gränser som i första hand yttrar sig som brister i kontakt mellan stadsdelarna. Barriären yttrar sig dels genom fysiskt avstånd mellan bebyggelseenklaver och dels genom svårighet och osäkerhet att korsa
ett omfattande trafikflöde. Otrygghet och otrivsamhet för oskyddade
trafikanter att vistas i obefolkade och bullriga miljöer är också en form
av barriär.
Till följd av gångna tiders planering av städer och trafik finns det både
i Uppsala och i andra större städer åtskilliga trafikleder som utgör
barriärer. Nu har stadens tillväxt och en ny syn på stads- och trafikplanering gjort att insatser för att åtgärda dessa problem blivit nödvändiga – och faktiskt synes möjliga.

Råbyvägen, Uppsala. Vägen har karaktär av trafikled trots dess centrala läge i staden och utgör en barriär mellan anslutande områden.
En förutsättning för att staden (liksom människan) ska ”må bra” är att
den är i balans med sig själv och med sin omgivning. Detta synsätt
går att tillämpa på en rad aspekter (ekonomi, ekologi, socialt mm)
men här uppehåller vi oss till den fysiska strukturen och trafikförsörjningen.
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Att läka miljön kring trafikleder handlar inte bara om att närma sig
trafikleden med bebyggelse och att skapa fler kopplingar tvärs över
den. Det handlar framförallt om att omvandla trafikleden till en stadsgata, där så är möjligt. En stadsgata utgör ett kommunikationsstråk
för alla trafikslag och attraherar folk och verksamheter. En stadsgata
integreras i sin omgivning och bidrar till stadsläkningen mellan, och
utvecklingen i, angränsande stadsdelar.

1.3

En bebyggelsestruktur i balans
De senaste åren har inneburit en renässans för stadslivet. Staden
som mötesplats och livsrum efterfrågas av både företag och människor. Den täta staden ger förutsättningar för ett stort utbud av arbete
och service, umgänge och aktiviteter. Utbyggda väg- och spårnät
med moderna resecentrum samt flygplatser knyter samman städerna
i regionala och internationella nätverk.
En ny medvetenhet om stadens värden har vuxit fram och med den
en insikt om att gångna tiders utspridda bebyggelse, med separering
och zonplanering, på många håll utarmat staden och skapat oattraktiva livsmiljöer. Högre exploateringstal utnyttjar marken mer effektivt,
ger större underlag för handel och service, skolor mm, ger kortare
avstånd till målpunkter, ger större underlag till kollektivtrafik mm. Teknisk försörjning i form av fjärrvärme, VA, el och tele kan utföras mer
effektivt och miljömässigt. Den täta staden är uppskattad och efterfrågad. Nya avvägningar måste göras för att vidareutveckla den traditionella stadens kvalitéer samtidigt som boendekvalitéer tas tillvara.
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Ramblan , Barcelona. Exempel på en levande stadsgata där gående
prioriterats.

1.4

Ett trafiksystem i balans
Stadens trafiksystem ska tillgodose det transportbehov som stadens
olika verksamheter har. Trafiksystemet ska också stödja en långsiktigt hållbar utveckling av staden. Trafiksystemets utformning och funktion är intimt förknippat med stadens utveckling och den efterfrågan
på resor och transporter som invånare och verksamheter har. Andra
faktorer som påverkar resande och transporter är stadens storlek och
topografi, klimat, invånarnas ekonomi, demografi och även kultur och
sedvänjor. Därmed utgör trafiksystemet i sig ett viktigt instrument för
att åstadkomma förändringar i resvanor och i stadsutvecklingen i
stort. I den täta staden måste trafiksystemet utformas med hänsyn till
omgivande bebyggelse och verksamheter.
Trafiken får finnas på stadens villkor!
Ett trafiksystem i balans syftar bland annat till balans mellan olika
trafikslag – kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, biltrafik. Balans dels i
förhållande till vad staden tål i form av miljöbelastning, markåtgång
och ekonomi. Dels i förhållande till vad staden behöver i form av tillgänglighet och transportnytta.
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St Eriksgatan, Stockholm (18.000 fordon/dygn). Exempel på en klassisk stadsgata som efter ombyggnad blivit mer tillgänglig för gångoch cykeltrafik.
Hur goda förhållanden man än skapar för kollektivtrafiken tenderar
medelstora städer aldrig att uppnå en kollektivtrafikandel av det totala
resandet på mer än 15-20%. Däremot kan cykeln stå för en betydande andel – så till exempel i Uppsala. Annars är bilen alltjämt det dominerande färdmedlet i staden, även på kortare sträckor där gång
eller cykel skulle kunna vara alternativ.
En för stor andel privatbilism fungerar dåligt och innebär problem i en
tät stad. Bilar tar mycket plats och kräver stora ytor både på gator och
för parkering. Det uppstår lätt platsbrist vilket yttrar sig i form av
trängsel och fördröjningar. Bilarnas avgaser bidrar till luftföroreningar
vilket drabbar människor och natur och i längden påverkar klimatet
globalt. Bilar bidrar till buller och vibrationer. Bilar utgör även ett trafiksäkerhetsmässigt hot mot oskyddade trafikanter.
Sammantaget innebär det att privatbilismen behöver minska till förmån för andra trafikslag. Denna insikt behöver ligga till grund när prioriteringar görs som påverkar folks val av transportmedel (såväl vad
avser bebyggelseutveckling och åtgärder i transportsystemet som
fördelning av resurser och tillämpning av ekonomiska styrmedel).

8 (25)

När det gäller bilvägnätet i sig behöver även det vara i balans och
struktureras efter vissa principer. Staden behöver ett övergripande
huvudvägnät som ger biltrafiken god tillgänglighet. Huvudvägnätet
samlar upp den lokalt alstrade trafiken och leder den mellan stadsdelar och ut till det regionala eller nationella vägnätet. Huvudvägnätet
ska fördela trafiken jämnt och ha en kapacitet som motsvarar en rimlig efterfrågan i nuläget och inom en överskådlig tidshorisont.
Trafiken varierar i intensitet över dygnet. Om vägarna dimensioneras
efter toppbelastningen i morgon- och eftermiddagsrusningen innebär
det att de står med en betydande överkapacitet under resten av dygnet. Om man kan acceptera en större grad av fördröjning under rusningstid erhåller man ett bättre fungerande och mindre ytkrävande
vägnät med större möjligheter att skapa en trafiksäker och trivsam
miljö.
Frågan om nätets maskvidd och kapaciteten på länkarna är komplicerad och behöver analyseras med hjälp av trafiksimuleringsprogram.
Generellt kan man säga att nätet kan ha få kraftiga länkar eller flera
tunnare länkar. Få länkar ger en enklare överblick och orienterbarhet i
nätet. Det ger större trafikflöden på länkarna, något längre körvägar
och är känsligare för störningar. Det kan finnas behov av en mellannivå mellan huvudvägarna och lokalgatorna – någon form av uppsamlingsgator som samlar trafiken inne i stadsdelarna. Flera tunnare
länkar ger omvänt en sämre orienterbarhet, lägre trafikflöden på länkarna, kortare körvägar (förutsatt att man hittar) och är mer robust.
Lokalgator kan ansluta mer direkt till huvudvägnätet.
Huvudvägar med måttliga trafikflöden har förutsättning att fungera
som stadsgator. Det bör därför vara ett kriterium när man prövar olika
nätstrukturer och trafikstyrande åtgärder.

1.5

Stadsgatan – en gata i balans
En stadsgata ska vara ”en gata i balans”. Dels handlar det om balans
mellan funktionella aspekter såsom tillgänglighet för olika trafikslag,
trygghet och säkerhet. Dels handlar det om balans i den fysiska utformningen – såväl i övergripande struktur som i gestaltning av gaturummet.
Stadsgatan ska rymma många funktioner. Anspråk från olika verksamheter och trafikslag ska tillgodoses, tex tillgänglighet för trafik,
handelsplats, vistelse och social samvaro för människor samt andra
urbana aktiviteter. För att uppnå balans krävs jämkning och kompro-

9 (25)

misser mellan olika anspråk. Vissa anspråk samverkar med varandra
medan andra motverkar varandra.
Verksamheter och rörelser koncentreras, längs ett stråk och i vissa
punkter, för att dra nytta av den tillgänglighet och exponering det ger.
Olika verksamheter och funktioner stöder därmed varandra och möjliggörs av rummets kontinuitet. Gatans ekonomiska potential kan nyttjas bättre med en gestaltning och disponering av gaturummet som
skapar attraktiva lokaliseringar för service och handel. Detta kan bl a
åstadkommas genom en funktionsblandning och förbättrad tillgänglighet för olika trafikslag,
En stadsgata kan se ut på många olika sätt och ändå vara en väl fungerade miljö. Det behöver dessutom inte vara så att alla funktioner
uppfylls samtidigt överallt längs gatan. Det är dock viktigt med en
kontinuitet i stråket och att vissa ramar gäller som gatan kan inrymmas i. Stadsgatan karaktäriseras av en integrering av funktioner på
samma villkor, att det händer något; mötesplatser, många målpunkter, stadsliv och är dynamisk. Stadsgatan kantas av byggnader, men
också av parker och platser. Gatans helhet har en täthet som bidrar
till att skapa sammanhållna och gestaltade stadsrum som torg, platsbildningar, korsningar, parker och trädplanteringar. Funktionsintegrering i bebyggelsen bidrar till att gatan befolkas hela dygnet, vilket
skapar trygghet. Många funktionella samband bör finnas mellan gata
och bebyggelse, tex att bottenvåningarna får en användning och utformning som tillför staden liv och att många entréer vänder sig mot
gatan. Allt detta bidrar till helheten av gatan som stadsrum.
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Esplanaden i Hammarby Sjöstad, Stockholm (10 000 frd/d). Exempel
på en nybyggd stadsgata med separat kollektivtrafikstråk för spårväg
och buss i en trädkantad mittremsa. Generösa trottoarer och ett galleri med plats för uteserveringar bidrar till att befolka gaturummet.
Man kan se stadsgatan som en av de viktigaste byggstenarna/pusselbitarna när det gäller att bygga en väl fungerande och integrerad stad.
Att förändra en väg eller infartsled till en stadsgata innebär att en förvandling sker av vägrummet till ett gaturum med förmåga att generera
stadsliv. I de flesta lägen vill vi ju dessutom att staden både ska fungera och se ut som stad, vilket ofta benämns, att man vill skapa
stadsmässighet.
1.5.1

Trafikled eller stadsgata?
Gränsdragningen mellan perifera och halvperifera områden i staden
avgörs av kopplingen till innerstaden och de centrala delarna. Upplevelsen av att vara i staden kan avta med ett ökande avstånd men
framförallt försämras av bristande koppling och kontinuitet. Mer livliga
gator kan skapas naturligt pga sitt läge i staden eller p g a att den
knyter samman två viktiga målpunkter dit många människor rör sig på
olika sätt; gång, cykel, bil, buss osv
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Den inledande strukturanalysen bör ställa frågan; Är gatan huvudsakligen en samlande arena för aktivitet eller utgör den en barriär som
försvårar aktivitet? Mötet mellan stadsgatan och vägen bör grundas
på medvetna val och prioriteringar. Vilka målpunkter finns eller saknas? Varför börjar eller slutar staden här? Vilka kopplingar finns eller
saknas?
1.5.2

Stadsmässighet och stadsgata
Stadens mönster, skala och identitet präglas av dess gator och platser, kvarterens form och indelning samt skalan. New York Citys skala
och identitet skiljer sig väsentligt från t ex Stockholms, men båda är
stadsmässiga och urbana.
Att beskriva stadsmässighet som en definitiv vetenskap är inte möjligt
då staden och dess inneboende karaktär till stor del tolkas individuellt. Vad vi kommer att göra i detta arbete är att ställa upp vissa
egenskaper för en stadsmässig gata (härefter kallad stadsgata) som
rättesnöre för de tolkningar av måluppfyllelse som kan behöva göras
vid olika utformningsförslag.
Viktigt för vilken sorts rum som skapas är skalan. Är gatan ett rum för
aktivitet eller är rummet enbart till för transport? Höjder på husen i
kombination med bredden på gatan får betydelse för den sociala
samvaron, tillgängligheten, tryggheten, gatan som handelsplats med
båda sidor som utgångspunkt osv. Olika sätt att utforma rummet får
olika betydelse för upplevelsen.
En stadsgata är i detta arbete en gata som genom sin begränsade
bredd medför att de som vistas i gaturummet känner att de har kontakt med gatans motsatta sida. Stadsgatan kantas av bebyggelse på
båda sidor, med en proportionellt avpassad bebyggelsehöjd, men
också av parker och platser som ger känslan av ett behagligt rum.
Individen ska kunna uppfatta vad det finns för butiker och verksamheter på motsatta sidan och känna att dessa är tillgängliga.
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Hägerstensvägen i Aspudden, Stockholm (10 000 frd/d). Exempel på
en gata som efter trafiksanering och genomgripande ombyggnad blivit en trivsam centrumgata.
Gatans stora betydelse för upplevelsen av staden, medför särskilda
krav på dess utformning, funktion och på den bebyggelse som formar
rummet. Det är därför viktigt att trafiken och bebyggelsen planeras
som en helhet och inte som separata aktiviteter utan samordning.
Bebyggelsen bör utformas så att så många entréer som möjligt riktas
mot gatan. Fasader bör varieras längs gatan och få en naturlig uppdelning genom korsningar och platser. En högre våningshöjd i bottenvåning möjliggör för framtida lokaler, samtidigt som bostäder i bottenvåning kan ligga förhöjda mot gatan och därmed vara mer fredade
för insyn.
En stadsgata är också ett trafikrum som är tillgängligt för samtliga
trafikslag och erbjuder möjlighet att röra sig relativt fritt i samspel med
varandra. En blandning av trafikslag gör att trafikrytmen anpassas
efter gående och cyklister, vilket gynnar även angöring och därmed
affärsverksamhet.
Människan är huvudaktören samtidigt som behovet av omfattande
transporter finns i staden. Konsten är att förena god tillgänglighet med
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”mänsklig gatumiljö”, dvs trafiksäkerhet och en trevlig vistelsemiljö för
alla oskyddade trafikanter.
Bilister ska kunna använda gatan för genomfart eller tillfart till mål
längs gatan. Cyklister och gående ska kunna färdas både längs och
tvärs gatan på ett framkomligt, fritt och tryggt sätt. Bussar ska ha god
tillgänglighet i gaturummet och det ska finnas plats även för näringslivets transporter att färdas längs gatan och angöra till verksamheter.
En stadsgata innehåller inte ex gröna impedimentytor, som ofta förekommer längs en väg. Både det gröna och det byggda är medvetet
format för stadsliv och aktivitet längs en stadsgata.
Alla dessa funktioner och kvalitéer ska möjliggöras i en stadsgata,
men den viktigaste egenskapen är att gaturummets proportioner ger
känslan av att båda sidor av gatan hör ihop och är tillgängliga oavsett
på vilken plats i gaturummet man befinner sig och oavsett hur man
färdas.
Kriterierna för en stadsgata kan samlas enligt följande:
•

Proportionellt avpassad bebyggelsehöjd

•

Helhetsplanerad trafik och bebyggelse

•

Känslan av att båda sidor av gatan hör ihop

•

Social samvaro

•

Tillgänglighet för samtliga trafikslag

•

Trygghet

•

Inslag av behagliga platser längs gatan, däribland parker

•

Varierad bebyggelse

•

Möjlighet att röra sig fritt i gott samspel med övriga trafikanter

Biltrafikens konsekvenser i form av miljöfaktorer som buller, luftföroreningar och vibrationer kan bli problem när stadsrummet blir tätare
och mer slutet. Buller och avgaser från motorfordonstrafiken är faktorer som påverkar utformning av gatusektion och kvartersstruktur. En
stad i balans med en bebyggelsestruktur och ett trafiksystem i balans
har också förutsättningar för en väl fungerande stadsgata. Detta in14 (25)

nebär god tillgänglighet för alla trafikslag, ett integrerat gatunät som
bidrar till att minska biltrafiken till hanterbara trafikmängder på samtliga gator och goda kollektiva förbindelser. Därmed kan miljöpåverkan i
form av buller, luftföroreningar och vibrationer istället minska i de
mest utsatta lägena i stadens centrala delar.

2

Gestaltning och plantering
Vid gestaltning av en gata bör man utgå från en viss ”grammatik”. Där
definieras några få och enkla grepp som kan användas i hela gatans
sträckning och som knyter ihop gestaltningen. I det stora gäller gaturummets bredd och höjd, sektionens uppbyggnad, alléer och andra
planteringar. Men det kan också vara detaljer, exempelvis mötet mellan allmän mark och fastighet, val av gatumöbler (parkbänkar, soptunnor o dyl) samt belysning som är en viktig del ur upplevelse och
trygghetssynpunkt. Det är viktigt med tydliga kanter och möten mellan
olika ytor material. Exempelvis bör en stenrad sättas mellan köryta
och längsparkering.
När det gäller alléplanteringar finns mycket att utgå ifrån. Man kan då
välja att antingen hämta inspiration från något befintligt eller att skapa
något nytt. Linden står för ca ¾ av alla nyplanterade stadsträd i Sverige. Det är ett tåligt och bra träd på många sätt och vis. Men det är
alltså vanligt förekommande. Som alternativ kan man välja ett trädslag som utmärker sig och som bidrar till att ge gatan en speciell karaktär. Exempel på det kan vara olika typer av fruktträd som under sin
(korta) blomning skapar en unik karaktär till gatan och därigenom
bidrar till områdets identitet.
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Blommande park, Manhattan. Exempel på hur valet av trädslag kan
ge karaktär åt en park eller trädplanterad gata.
Vid större omvandlingsprojekt med utdragen tidplan är det lämpligt att
bygga gatan och ledningsstråken och anlägga planteringar i ett tidigt
skede. Träd får då tid att etablera sig och växa till och står starka när
husen vartefter kommer till.

3

Rumsbildning och gestaltande element

3.1

Gaturummets skala
En förutsättning för bästa tillgänglighet för framförallt gående är att
avståndet mellan motstående kvarter är så litet som möjligt. Ett smalare gaturum bidrar dessutom till att ge gatan mer av stadskaraktär
och det inverkar hastighetsdämpande på bilisterna. Bättre tillgänglighet i kombination med att man lättare kan se vad som finns på andra
sidan gatan ökar kontakten mellan de två sidorna och ger bättre förutsättningar för etablering av butiker och annan kommersiell service.
Ett smalt gaturum har bättre förutsättningar att bli trivsamt än ett brett,
bland annat genom belysning.
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Exempel ur ”Gatutyper”. Mått 24 meter. En robust gatusektion med god tillgänglighet
för samtliga trafikslag.

Träd har positiv inverkan på upplevelsen av gatan och kan samtidigt
ta ner skalan av ett brett gaturum genom att ”gröna väggar” skapas.
Om man tar bort träden för att minska sektionsmåttet på gatan, kan
detta få motsatt effekt genom att gatan kan upplevas som bredare
även om måttet är smalare.

3.2

Plantering
Planteringar i form av träd, buskar och gräs eller annan marktäckande växtlighet utgör värdefulla inslag i stadsgatan. Alléträd verkar
rumsbildande och skapar sammanhållning och kontinuitet i gatans
längsled. Träd är en viktig klimatfaktor eftersom de bidrar med att
sänka temperaturen heta sommardagar genom skuggverkan och
avdunstning. De är även en viktig faktor för omhändertagande av
dagvatten.
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Man behöver ge akt på planteringars siktskymmande verkan när det
gäller sikt i korsningar, synlighet för vägmärken och inverkan på gatubelysning.
Olika växtlighet har olika krav på sin växtplats när det gäller jordvolym, näringshalt, fuktighet, utrymme ovan mark osv. Goda växtbetingelser och en väl vald plats leder ofta till lägre skötselkrav. Stora
träd måste placeras med stor omsorg när det gäller såväl yta som
markens beskaffenhet. Hänsyn måste tas till ledningar och andra
underjordiska konstruktioner. Lövverk och grenar behöver fritt rum
eftersom de annars kan komma i konflikt med både husfasader och
trafik.

Kajen längs Sickla Kanal, Hammarby Sjöstad, Stockholm. Ledstråk
med taktila plattor underlättar för funktionshindrade.
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Goda växtbetingelser ger friska och starka träd som lever länge. Dåliga växtbetingelser gör att träden växer till dåligt och kräver större
insatser i form av skötsel och ersättning. Det innebär alltid en begränsning av trädens levnadsbetingelser att plantera dem utmed en
gata. Allmänt kan sägas att det är bäst för träden att stå i egen yta
där markytan inte är hårdjord och inte utsätts för tryck som komprimerar jorden och belastar rotsystemet. Avståndet mellan träd och trafikerad yta bör därför vara så stort som möjligt. Parkeringsfickor mellan
träd bör ur denna aspekt generellt undvikas.
Träd sätts företrädesvis i egen yta. I gatumiljö ska skelettjord användas och om utrymmet är begränsat behöver denna läggas även under angränsande ytor, t ex gång- eller cykelbana. Särskilda åtgärder
som säkerställer rotandningen ska vidtas. En annan aspekt är trädkronornas utrymmeskrav. Konflikter med fasader och fönster samt
trafik bör undvikas. Artvalet måste göras med hänsyn till det utrymme
som finns och om man på sikt önskar stora träd måste tillräckligt med
utrymme avsättas för deras utveckling.
Förgårdsmark framför fasad kan under rätt omständigheter bli ett värdefullt element som en övergångszon mellan det offentliga gaturummet och den privata fastigheten. Beroende på vilken bredd förgårdsmarken ges kan den nyttjas på olika sätt – alltifrån en enkel rabatt
eller buskrad till gräsmattor, cykelparkering, bänkar och privata vistelseytor.

3.3

Möblering
Gatumöbler såsom väderskydd, parkbänkar, sopkorgar, cykelställ,
prydnadsräcken hör till stadsgatan och gör den trivsam och användbar för brukarna.
Ur gestaltningssynpunkt – men även av en rad funktionella skäl, t ex
att gående upplever skyddsräcken som en barriär – är det att föredra
att inte belasta gaturummet med skyddsräcken och liknande trafiktekniska anordningar. Det optimala är att utforma ett gaturum som i
både helhet och detaljer förmedlar vilken slags miljö gatan utgör och
vilket beteende som ska gälla.

19 (25)

4

Stadsgatans sektion

4.1

Trafikens anspråk
Som utgångspunkt för vilka trafikfunktioner en gata ska innehålla behöver gatans läge och framtida roll i det övergripande trafiksystemet
klargöras. Dessa faktorer styr vilken karaktär och sammansättning
trafiken kommer att få och vilka trafikflöden som kan uppstå. En gata
som ligger perifert och utgör en länk i det regionala trafiksystemet kan
exempelvis förväntas ha ett större inslag av långväga trafik med högre anspråk på trafikflödet än en gata som ligger mer centralt och som
ingår i stadens huvudtrafiknät, där anspråken är lägre och andra intressen väger tyngre. Detta förhållande gäller såväl biltrafik som cykel- och busstrafik och inverkar på val av trafikstandard såsom
breddmått och grad av separering.
Trafikslag som vanligen ingår i stadsgatan är:
•

Gångtrafik

•

Cykeltrafik

•

Biltrafik

•

Kollektivtrafik

•

Varutransporter

Samtliga trafikslag har anspråk på att ta sig fram och att göra uppehåll och angöra. Trafikytorna ska vara jämna och kontinuerliga och ha
tillräcklig bredd för förekommande fordonstyper. Personbilar behöver
lättåtkomlig korttidsparkering. Distributionsbilar behöver lastplatser i
anslutning till sina målpunkter. Kollektivtrafiken behöver väl belägna
hållplatser. Cykel och bil har dessutom behov att parkera längre tid i
närhet av bostäder och arbetsplatser.
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Sektion 30 m med hastighetsbegränsning 30 km/tim. Exempel på
gata där kollektivtrafiken ges hög framkomlighet genom egna körfält
centralt placerade i gatan.
Breddmått på körfält, cykelbanor och gångbanor, parkering mm grundar sig i den ”dimensionerande trafiksituation” som ska gälla för gatan. Den dimensionerande trafiksituationen bestäms främst utifrån
trafikens intensitet och fordonssammansättning och beskriver vilken
kombination av fordon som ska kunna rymmas samtidigt i en sektion.
En viktig fråga att ta hänsyn till är om trafik i en riktning kan ta körfält
för motriktad trafik i anspråk i vissa situationer, t ex vid omkörning av
stillastående fordon eller vid väjning för parkerande fordon.
En måttkedja byggs upp med bredd på fordon och på nödvändigt
manöverutrymme mot vägkant eller annat fordon (stillastående eller i
rörelse). Dessa manövermått skiljer åt mellan olika hastighetsklasser
och trafikstandard. Hög hastighetsklass och god standard ger större
mått. Låg hastighetsklass och låg standard ger mindre mått.
Beskrivning av grundvärden för vägtrafik och hur en gatusektion dimensioneras finns i VGU (Vägars och gators utformning) delen
Grundvärden och delen Sektion tätort – gaturum.
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För en gata med hastighetsklass 50 km/tim kan följande mått tillämpas:
Körfält bil:

3,00 - 3,50 m

Körfält buss:
remsa)

3,25 - 3,50 m (inklusive överkörbar mitt-

Spårväg, två spår:

6,00 - 7,00 m

Kantstensparkering:

2,00 - 2,50 m

Lastzon längs kant:

2,50 - 3,00 m

Busshållplats:

3,00 m

Cykelbana enkelriktad:

1,50 - 2,50 m

Cykelbana dubbelriktad: 2,50 - 3,25 m
Gångbana:

1,50 - 3,00 m

Refug övergångsställe:

1,50 - 2,50 m

Hållplatsplattform:

2,50 - 3,00 m

Dessa mått gäller på sträcka. Invid korsningar behöver körfältsbredden öka för att rymma svängningsrörelser för långa fordon. Det är
också av betydelse för breddmåtten hur de olika trafikytorna placeras
i förhållande till varandra. Mellan vissa trafikytor kan skyddszoner
behöva placeras.
Avgörande för att stadsgatan ska bli trafiksäker och trivsam är att
biltrafiken håller hastighetsgränserna och att hänsyn tas i gott samspel mellan alla trafikslag. Långa, raka gator inbjuder till höga hastigheter. Därför behöver åtgärder vidtas för att dämpa för höga hastigheter. Det kan göras på olika sätt och på olika systemnivå. Några exempel är:
•

Korta kvarter med små korsningsavstånd som tvingar föraren till
uppmärksamhet och lägre hastighet.

•

Smala gatusektioner.
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•

Cirkulationsplatser som gör att fordonet måste sakta in och väja för
eventuell korsande trafik.

•

Trädalléer.

•

Smala körfält

•

Kanalisering genom refuger – ev överkörningsbara

•

Förträngningar

•

Förhöjningar (gupp)

•

Farträfflor

•

Informationssystem

Det är alltid problematiskt att utföra hastighetsdämpande åtgärder så
att de har verkan på alla fordonstyper utan att de medför alltför stora
tillgänglighetsproblem eller andra negativa konsekvenser. Ett känt
exempel är fartgupp i kombination med linjebusstrafik där korta, höga
gupp medför olägenheter för passagerarna och förarna och i längden
blir ett arbetsmiljöproblem. Förträngningar kan inte göras smalare än
att stora fordon tar sig fram, vilket innebär att små fordon inte begränsas i tillräcklig grad för att hastighetssäkring ska uppnås. Råd och
riktlinjer för hastighetssäkring av gator som trafikeras av buss har
utarbetats både nationellt och lokalt på olika håll i landet i samarbete
mellan kommuner och trafikhuvudmän.
Vid övergångsställen är det motiverat att åstadkomma hastighetssänkning och vidta åtgärder för att höja uppmärksamheten hos trafikanterna, särskilt om passagen ligger på en sträcka mellan korsningar. Det görs vanligen genom förträngningar och gupp. För att öka sikt
– och synlighet – för gående och cyklister och för att åstadkomma
förträngning för biltrafiken byggs klackar ut från kantsten. Åtgärder av
mer visuell karaktär kan vara pollare och förstärkt belysning. Passager av spårväg och busskörfält kan utrustas med varningssignaler.
Genom ett nationellt forskningsprojekt har ny kunskap byggts upp om
olika former av hastighetsreducerande åtgärder, vilken effekt de har
och i vilken grad de påverkar bland annat bussförare och passagerare. En erfarenhet är att fartgupp måste byggas i beständiga material
för att inte med tiden deformeras och ge oönskade effekter. På flera
håll anläggs en låg, överkörningsbar välvd ”refug” belagd med gat-
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sten, i gatumitt mellan motriktade körfält. Den ger framförallt en visuell upplevelse av att körfältet är smalt och verkar därmed hastighetsdämpande. Ett exempel på detta är en ombyggnad av Hägerstensvägen i Stockholm där bland annat en 1,2 meter bred överkörningsbar
refug anlagts. Medelhastigheterna utefter vägen har sjunkit från ca 41
km/h till ca 37 km/h, dvs med ca 10 %. (”Utvärdering av Hägerstensvägen ombyggnad”, Stockholms stad, Gatu- och fastighetskontoret).
Separering mellan trafikslag tillämpas i olika grad i syfte att minska
konflikter och höja trafiksäkerhet och tillgänglighet längs gatan. Åtskillnad kan utföras på olika sätt – t ex med målad linje, kantsten (låg
eller hög), olika beläggning mm.
Busskörfält kan placeras antingen i mitten av gatan eller i körfält
längst till höger. Busskörfält till höger står i konflikt med kantstensparkering. Ifall busskörfältet är tidsbegränsat till rusningstid kan kantstensparkering nyttjas under övrig del av dygnet. Parkering innanför
busskörfält ger en trafikmässigt och juridiskt besvärlig situation.
Busskörfält i mitten av gatan möjliggör kantstensparkering. Hållplatser
placeras då på refuger mellan bilkörfält och busskörfält.

4.2

Bebyggelsens anspråk
Verksamheterna utmed en stadsgata kan vara av skiftande slag. Olika verksamheter har olika förutsättningar för sin funktion och för hur
de samspelar med omgivningen. Här begränsas beskrivningen till att
behandla kvartersbebyggelse med bostäder, kontor och handel/service.
Angöring och parkering för cykel och bil behövs inom rimliga gångavstånd till entréer, liksom lastzoner för transporter till handel o service.
Angöring och korttidsparkering sker med fördel mot huvudgatan för
att främja orienterbarhet och tillgänglighet. Långtidsparkering bör anordnas på sidogator eller i garage.
Bostäder kan ges förgårdsmark varvid en skyddad entrézon bildas.
Handel som riktar sig till privata konsumenter har behov att exponera
sig med skyltning och skyltfönster både mot gång-/cykelbana och
bilkörfält.
Restauranger kan ha behov att ställa ut utemöbler för servering på
trottoarer och torg.
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Vissa verksamheter är av sådan karaktär att de kanske inte bör ligga
utmed en stadsgata antingen på grund av att de är känsliga för störningar (t ex förskolor) eller för att de själva medför störningar för
andra verksamheter längs gatan (t ex.industrianläggningar).
Buller är en ingrediens som kan bli ett problem för både bostäder och
andra verksamheter liksom för gående och cyklande utmed gatan.
Omfattningen är främst beroende på trafikflödet, hastigheten och andelen tung trafik. På en normal stadsgata varierar trafikflödet över
dygnet så att besvärande buller huvudsakligen uppstår i samband
med rusningtrafik. Åtgärder för att reducera bullerstörning kan vara
hastighetsdämpning eller användande av ”tyst” asfalt som beläggning
på körbana.
Prioritera mellan olika anspråk – kompromissa – se till helheten!
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1

Planmässiga förutsättningar för Råbyvägen

Den studerade sträckan av Råbyvägen, mellan Kungsgatan och Tycho Hedéns väg,
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markerad med rött.

Uppsala kommun
2009-03-09 Rapport
exempel Råbyvägen i UPPSALA, bilaga 1
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Den studerade sträckan av Råbyvägen med omgivande gatunät samt bebyggelse.
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De aktuella planerna utmed Råbyvägen utmärkta.

Uppsala kommun
2009-03-09 Rapport
exempel Råbyvägen i UPPSALA, bilaga 1
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1.1

Vision
I skriften Uppsala 2020 – Vision och strategi för staden, beskrivs hur
Uppsala kan utvecklas i framtiden. Visionen beskrivs i följande sju
punkter; Uppsala är 2020 – en stad som präglas av mångfald; - en
stad medfullvärdiga stadsdelar; - en stad vars stadskärna är ansiktet
utåt och ger identitet åt staden; - en stad med en miljövänlig
stadstrafik; - en stad med hållbar teknisk infrastruktur; - en naturnära
stad; - en vacker stad.
Många punkter som tas upp berör trafik och gator. Bland annat visas
med enkla exempel hur stadsläkning kan tänkas ske längs trafikleder
och andra lågt utnyttjade områden för att skapa trivsamma miljöer,
öka tätheten och bidra till ett varierat innehåll i staden.
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Exempel på områden som kan vara i behov av stadsläkning.

Uppsala kommun
2009-03-09 Rapport
exempel Råbyvägen i UPPSALA, bilaga 1
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1.2

Översiktsplan
Översiktsplanen utpekar ett antal områden längs trafikleder som
möjliga för exploatering.

Råbyvägen

Råbyvägen m fl områden med bebyggelsebar yta.

Översiktplanen anger följande avseende Råbyvägen:
Tidigare ställningstaganden och nuvarande användning
Gällande detaljplaner anger att marken får användas till garage och
parkering samt park närmast Råbyvägen. På ett par ställen korsar
planlagda parkstråk Råbyvägen.
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Mål och riktlinjer för markanvändning och gestaltning
Råbyvägen är i dag försedd med breda sidoytor som kan utnyttjas för
bebyggelse och ge vägen karaktär av stadsgata. Denna ska dock
även fortsättningsvis kunna ha stor betydelse för trafiken. Avståndet
mellan husfasaderna kan efter ombyggnad minskas till 40 meter.
Trafikbullret måste uppmärksammas i planeringen. Bebyggelsen bör i
huvudsak bestå av bostadshus med inslag av kontor och annan ej
störande verksamhet. Befintliga parkeringar ska ersättas.
Nytillkommande bostäder ska ges god kontakt med intilliggande
parker. Den nya bebyggelsen ska gestaltningsmässigt anpassas till
den befintliga. Korsande parkstråk ska respekteras.

Uppsala kommun
2009-03-09 Rapport
exempel Råbyvägen i UPPSALA, bilaga 1
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Genomförande
Ett gestaltningsprogram bör upprättas. Uppsala kommun äger gatuoch parkmarken som berörs. Kvartersmarken ägs av olika privata
fastighetsägare.

1.3

Trafikplan
Trafikplan för Uppsala stad togs fram 2006. Den anger mål och
inriktning för stadens framtida trafikförsörjning. Nedan visas kartor
över planerat trafiknät.

Råbyvägen
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Huvudgatunät enligt Trafikplan 2006
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Råbyvägen

Beräknad biltrafik år 2020 enligt Trafikplan 2006.
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Råbyvägen

Huvudnät för kollektivtrafiken (röd) och gator som kan vara aktuella för
kollektivtrafikprioritering (blå) 2020.

Uppsala kommun
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7 (52)
Uppdrag 2125168000; svha
c:\documents and settings\svha\my documents\uppdrag\den goda
staden\rapport\bilaga_1_råbyvägen\ver100\ra-100_bilaga1.doc

Råbyvägen

Övergripande cykelnät (blå) med planerade kompletteringar (röd) 2020.

Trafikplanen tar upp generella målkonflikter som kan uppstå i
samband med ombyggnad av stadens huvudgator.
1. Trafiksäkerhet för gående (och ibland cyklister ).
Det bör inte vara dubbla körfält i vardera riktningen där gående (och
ibland cyklister ) ska korsa gatan vid obevakade övergångsställen.
2. Busstrafikens tillgänglighet.
För att öka bussarnas tillgänglighet är det önskvärt att separata
busskörfält inrättas på ett flertal huvudgator så som beskrivs i kapitel
B, avsnitt 7.4. Detta kräver dubbla körfält vilket står i konflikt med
trafiksäkerheten för gående.

ra02s 2005-11-11

3. Biltrafikens tillgänglighet.
För att säkra biltrafikens tillgänglighet på centrala huvudgator som
Väderkvarnsgatan, Vaksalagatan, Luthagsesplanaden, Dag
Hammarskjölds väg med flera behövs dubbla körfält för bilarna. Detta
står i konflikt med såväl önskemålet om separata busskörfält som
med trafiksäkerheten för gående.
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Trafikplan 2006 ger inget entydigt besked om Råbyvägens framtida
funktion. Den utpekas som en viktig infartsled till centrum och den
kommer även i framtiden att, tillsammans med Luthagsesplanaden,
vara en viktig förbindelse mellan de östra och de västra delarna av
staden. Vad som inte framgår är hur denna funktion kan förenas med
en förtätning av stadsrummet kring Råbyvägen.
Råbyvägen är även en viktig länk i det framtida
kollektivtrafiksystemet. Beredskap kan behövas för att skapa
kollektivtrafikkörfält.

1.4

Aktuella detaljplaner
Detaljplan för Kvarngärdet 6:2 (vunnen laga kraft 2007-12-19)
innehåller nybyggnad av fem kvarter med ca 225 bostäder och ett
parkeringshus på norra sidan av Råbyvägen mellan Torkelsgatan och
Tycho Hedéns väg. I planen ingår även utbyggnad av Ringarens
förskola. Kvarteren ges en U-formad struktur och husen byggs till en
höjd om 3-5 våningar. Bebyggelsen förläggs med entréer mot
Råbyvägen.

Råbyvägen

ra02s 2005-11-11

Planerad bebyggelse i kv Kvarngärdet.

Planförslagets utformning i det aktuella delavsnittet mellan de nya
byggnaderna och vägbanan har bedömts fungera oavsett val av
alternativ för omvandling av Råbyvägen. I mötet med Råbyvägen har
planförslaget givits en disposition med 3 m gångbana närmast
byggnad, 2,5 m cykelbana samt en 3 m bred alléplantering med plats
för bilparkering och ev cykelparkering.
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Detaljplan för kv Tornet, del 2 (antagen 2008-01-24, överklagad)
innehåller nybyggnad av två kvarter med huvudsakligen bostäder och
viss handel på norra sidan av Råbyvägen väster om Vattholmavägen.
Planförslaget ger möjlighet att bygga ca 28 000 BTA bostadsyta och
totalt ca 250 lägenheter. Parkering både för bostäder och
verksamheter i kvarteret, löses i källargarage.

Vattholmavägen

Råbyvägen

ra02s 2005-11-11

Planerad bebyggelse i kv Tornet.
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2

Förutsättningar för omvandling av Råbyvägen
till stadsgata

2.1

Nuvarande funktion och utformning
På sträckan mellan Tycho Hedéns väg och Vattholmavägen har
Råbyvägen fyra körfält åtskilda av en bred gräsbeväxt mittremsa.
Gångbanor löper längs vägens båda sidor. Utanför dessa står
trädrader som bildar en allé. Cykling sker på lokalgatorna
Väktargatan och Thunmansgatan. GC-trafik korsar Råbyvägen i de
signalreglerade korsningarna. Mitt på sträckan finns också en GCtunnel.

ra02s 2005-11-11

Råbyvägen söderut i höjd med Karlfeldtsgatan.

GC-tunnel i höjd med Karlfeldtsgatan.
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Väktargatan norrut i höjd med Torkelsgatan.

Öster om Torkelsgatan är bebyggelsen belägen ca 50 meter från
vägkant. Ytorna framför bebyggelsen nyttjas till parkering och
gräsmattor. Bebyggelsen består av tvåvånings lamellhus tätt
grupperade runt gårdsgator. Väster om Torkelsgatan finns på norra
sidan om Råbyvägen en grupp högre bostadshus. På södra sidan
ligger ett servicehus, en förskola, en kvarterspark med odlingslotter
samt ett litet koloniträdgårdsområde.

ra02s 2005-11-11

Korsningen Råbyvägen/Torkelsgatan från nordväst.

På sträckan mellan Vattholmavägen och Kungsgatan har Råbyvägen
sex körfält åtskilda av en plattbelagd mittremsa. På norra sidan löper
GC-väg bakom en trädrad. På södra sidan går GC-trafik på GC-väg
utmed bebyggelsen.
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Råbyvägen österut sett från järnvägsbron.

Bebyggelsen på sträckan består på södra sidan av Råbyvägen av
rutnätsstad med tre till fem våningar höga hus belägna en bit från
vägen. Mellan vägen och husen finns en kil bestående av parkering,
kolonilotter och en transformatorstation. På norra sidan ligger i
korsningen Vattholmavägen/Råbyvägen en obebyggd tomt som för
närvarande detaljplaneläggs (kv Tornet) och där innanför nybyggda
bostadshus längs Vattholmavägen och gles kontorsbebyggelse
mellan Portalgatan och järnvägen.
Sammanfattningsvis kan sägas att Råbyvägen idag består av ett
mycket stort vägrum och en splittrad bebyggelse. Råbyvägens norra
del har ett brett gaturum och låg bebyggelse, vilket bidrar till
upplevelsen av väg utanför staden som mer har en uppgift att
förbinda två punkter än att försörja sin närmaste omgivning.

2.2

Stadsdelens framtida funktion och karaktär

ra02s 2005-11-11

För Råbyvägen handlar det i stor utsträckning om vilken ambition
kommunen har och vilka möjligheter man ser att vägen har som en
framtida stadsgata. Läget kan uppfattas som perifert i förhållande till
stadens centrum med små möjligheter att exempelvis etablera handel
eller service. Då behöver man dock ta i beaktande hur den här delen
av staden förväntas utvecklas både i ett kortare och i ett längre
perspektiv.
Utöver planerad förtätning utmed Råbyvägen byggs det redan idag
längs Vattholmavägen och mycket mer planeras. Även längre ut
planeras ny bebyggelse vilket kan förväntas leda till ökat
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kundunderlag till olika kommersiella etableringar. Kvarngärdet med
omnejd har sannolikt förändrats avsevärt om 20-30 år. Den
planeringsstrategi som väljs nu kommer dock att till stora delar forma
den framtida utvecklingen. Och det blir därför avgörande om
Kvarngärdet i framtiden kommer att utvecklas som en naturlig och
integrerad fortsättning på innerstaden eller om det blir ett ensartat och
separerat bostadsområde som utomstående bara åker förbi.

2.3

Råbyvägens framtida trafikfunktion
Trafikuppgiften har förändrats över tiden. Innan Bärbyleden byggdes
ledde Råbyvägen och Luthagsesplanaden den öst-västliga trafiken
mellan E4 Tycho Hedéns väg och väg 55 Enköpingsvägen. Viss
genomfartstrafik har legat kvar även sedan Bärbyleden byggdes.
I och med att nya E4 öppnats förväntas all genomfart av långväga
trafik att försvinna. Med den norra trafikplatsens öppnande kommer
Råbyvägen att vara ett (huvud-)alternativ för trafik från E4 norr mot
centrum. Ett annat alternativ är Vaksalagatan. Råbyvägen har också,
genom sin koppling till Luthagsesplanaden, en viktig funktion att leda
trafik mellan stadens inre delar öster och väster om Fyrisån – en
funktion som accentueras av att en förbindelse med motsvarande
dignitet söder om centrum saknas.
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Även framtida funktion och utformning av Tycho Hedéns väg har
betydelse för Råbyvägen och hur den kan utformas och hur
bebyggelsen kan grupperas. Tycho Hedéns väg avlastas av nya E4,
men kommer på några års sikt att få ungefär samma flöde som innan
nya E4 öppnades till följd av stadens tillväxt och allmän trafikökning.
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Övergripande gatunät utifrån betydelse för biltrafiken. Blå=förbifart, Röd=infart,
Grön=ringled, Gul=inre öst-västlig förbindelse, Streckad svart=möjliga framtida
kompletterande länkar. (Bild: Karin Renström, GTK).

Det förs en diskussion inom kommunen om alternativa framtida
kollektivtrafiksystem; spårväg, bussbana, spårtaxi. Även busskörfält
diskuteras för de huvudstråken för busslinjetrafik. För att kunna bygga
upp effektiva system behövs reserverat utrymme där kollektivtrafiken
kan gå i eget utrymme på så stor del av linjen som möjligt.
Råbyvägen kommer att utgöra en viktig länk i det framtida
kollektivtrafiknätet. I arbetet med att pröva en ny utformning av
Råbyvägen behöver kollektivtrafiken därför finnas med som en
grundläggande förutsättning.
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Råbyvägen förväntas, enligt kommunens prognos för 2020, att få ett
framtida trafikflöde på ca 10 000 frd/dygn i den yttre delen och ca
20 000 frd/dygn i den inre delen. Väderkvarnsgatan har i sin
anslutning till Råbyvägen ett prognosticerat flöde om ca 15 000
frd/dygn. Råbyvägens 10 000 frd/dygn är i paritet med
prognosticerade flöden för Svartbäcksgatan.

Uppsala kommun
2009-03-09 Rapport
exempel Råbyvägen i UPPSALA, bilaga 1

15 (52)
Uppdrag 2125168000; svha
c:\documents and settings\svha\my documents\uppdrag\den goda
staden\rapport\bilaga_1_råbyvägen\ver100\ra-100_bilaga1.doc

Råbyvägen kommer alltså att ha en viktig roll i stadens trafiknät även
framgent med en mer komplex trafikuppgift än idag med utökad
kollektivtrafik och med trafikflöden som successivt kan förväntas öka
vartefter befolkning och verksamheter expanderar i Uppsala i
kombination med fortsatt ekonomisk tillväxt i regionen. Förutsatt att
trafikplanens struktur för vägnätet behålls och att ingen större
omledning av trafik planeras ske, kan funktionskraven på Råbyvägen
bestämmas.

3

Utgångspunkter för förslagen
Alternativa förslag har inom projektet utarbetats för ny
bebyggelsestruktur, gatusektioner, trafikföring och gatuutformning.
Nedan redovisas utgångspunkter för förslagen.

3.1

Arbetsgruppens vision och målbild
Vid en inledande workshop fick projektets deltagare formulera mål
och visioner för Råbyvägens omdaning och framtida funktion och
gestaltning.
Arbetsgruppens vision för den framtida Råbyvägen är att den ska
kunna fylla en funktion som infart mot centrum med stor andel
genomgående trafik och samtidigt vara en bostadsintensiv stadsgata
med vissa, lättillgängliga lokala servicefunktioner. Råbyvägen ska
också utgöra ett prioriterat och framkomligt kollektivtrafikstråk med
stomlinjetrafik. Om möjligt ska gaturummet kunna göras grönare och
kännas attraktivt även för gång- och cykeltrafikanter.

3.2

En struktur som stöder önskade funktioner
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Utgångspunkten för förslagen är att skapa ett så smalt gaturum som
möjligt med hänsyn tagen till de behov och önskemål som finns för
gatans framtida funktion. Gatan ska, som en del i det övergripande
stadsvägnätet, fungera för genomgående biltrafik men samtidigt
inbjuda till att sänka hastigheten så att gående och cyklister kan
känna sig trygga vid passager över gatan. Den sänkta hastigheten
bidrar också till trygga och smidiga utfarter från lokalgatorna.
Många olika och delvis motstående intressen måste jämkas för att
skapa den levande, funktionsblandade och varierade stadsgata, som
eftersträvas. Det blir alltid en fråga om att hitta kompromisser där
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enskilda intressen får stå tillbaka för att man ska uppnå en
fungerande helhet.
Minimimått på cykelbanor och planteringsytor har inhämtats från
Fritids- och naturkontoret. Det kan konstateras att man i Uppsala
tillämpar större mått än i exempelvis Stockholm. Måtten grundar sig
främst på driftstekniska krav och erfarenheter från trädens behov av
goda växtförhållanden. Det innebär att en smalare sektion än den
föreslagna skulle vara möjlig om man tillät en avvikelse i
driftsstandard.

3.3

Landskapsbild och gestaltning
Råbyvägen kantas av en lång allé. I den norra änden ligger von
Bahrska häcken och Gränby sportfält som har koppling till
Gränbyparken och i den södra Höganäshöjden som är den enda
kvarerspark som finns tillgänglig för de boende i stadskärnan öster
om järnvägen. Närmast Råbyvägen ligger parkens odlingslotter och
söder därom ett litet koloniträdgårdsområde. Utöver allén längs
Råbyvägen binds Gränbyparken och Höganäsparken samman av
grönstråket som löper förbi Kvarntorget. Där finns även en gång- och
cykelväg med anslutning till Skolgatan.
Behovet av parker och grönytor ska beaktas. Med ett ökande antal
invånare följer ett ökat behov av kvalitativa grönområden för
utevistelse, lek och motion. I samband med exploatering ska
intilliggande parker och idrottsytor ses över och rustas upp för att
kunna möta det ökade slitaget.
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Gångtunneln under Råbyvägen utgör en punkt att lägga särskild
omsorg om. Tunneln är utförd i rå betong med obearbetade slänter
och gräsytor runt omkring. Räcken och belysningsarmaturer är slitna
och håller en ojämn klass. I samband med ombyggnad av Råbyvägen
bör en omfattande upprustning av tunneln och dess omgivning ske.
Ny beklädnad kan tillföras betongtunneln – exempelvis med kakel
eller träpanel.
Belysningen längs vägen bör utföras i en god standard genomgående
längs vägen. Belysningsstolpar med en högre del mot biltrafiken för
allmän belysning och med en lägre del mot gång- och cykeltrafiken
och bebyggelsen för en intimare karaktär föreslås. Längs vägen kan
vissa punkter lyftas fram och ges en särskild belysning, exempelvis
korsningarna och gångtunneln med omgivning.
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3.4

Trafikfunktion

3.4.1

Dimensionerande trafiksituation bil
Körbanebredden bestäms utifrån vilken dimensionerande
trafiksituation som ska gälla för gatan. Uppställningsfält och
cykelbana och busshållplats ingår inte i begreppen körbana.
För beräkning nyttjas modell enligt VGU (Vägars och gators
utformning). Följande begrepp används:
u = avstånd mellan uppställt fordon och vägbanekant.
v = avstånd mellan fordon i rörelse och vägbanekant med eller utan
kantstöd.
a = avstånd mellan två fordon i möte eller omkörning.
P/p = Personbil, i rörelse/stillastående
L/l = Lastbil eller buss, i rörelse/stillastående
B/b = Buss, i rörelse/stillastående
Normalt trafikfall:
Trafikflöde: 8 000 - 10 000 fordon/dygn
Hastighet: 50 km/h (med nya hastighetsgränser kunde 40 km/h vara
en lämplig hastighet)
Utrymmesklass A, dvs god tillgänglighetsstandard.
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L + L, dvs två lastbilar eller bussar ska kunna mötas.
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Normal trafiksituation. OBS Bilden något missvisande: Fordonsbredd ska inte
innefatta sidospeglar.

Normal trafiksituation enligt ovan ger med olika referenshastighet och
utrymmesklass en vägbredd enligt följande tabell:
Mått
v
b-B
a-L/L
b-B
v
Summa

50 A

50 B

30 A

30 B

30 C

0,40
2,60
1,00
2,60
0,40

0,20
2,60
0,70
2,60
0,20

0,20
2,60
0,70
2,60
0,20

0,10
2,60
0,50
2,60
0,10

0,10
2,60
0,40
2,60
0,10

7,00

6,30

6,30

5,90

5,80

En tvåfältig vägsektion behöver således vara maximalt 7,00 m bred.

Exceptionellt trafikfall:
Vid busshållplatser behöver åtminstone två personbilar kunna mötas
vid omkörning av en stillastående buss.
Utrymmesklass A eller B, dvs god eller måttlig tillgänglighetsstandard.
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L+P+P
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Exceptionell trafiksituation

Exeptionell trafiksituation enligt ovan ger med olika referenshastighet
och utrymmesklass en vägbredd enligt följande tabell:
Mått
U
b-B
a-l/P
b-P
a-P/P
b-P
V
Summa

50 A

50 B

30 A

30 B

30 C

0,10
2,60
0,60
1,80
0,70
1,80
0,40

0,10
2,60
0,40
1,80
0,50
1,80
0,20

0,10
2,60
0,35
1,80
0,35
1,80
0,20

0,10
2,60
0,35
1,80
0,35
1,80
0,10

0,10
2,60
0,35
1,80
0,35
1,80
0,10

8,00

7,40

7,20

7,10

7,10

En hållplatsficka på minst 1,00 m erfordras alltså.
3.4.2

Dimensionerande trafiksituation cykel
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GC separeras utmed sträckan. Korsningar i plan hastighetssäkras
genom hastighetsdämpande åtgärder för biltrafiken.
En intressant fråga är huruvida cykeltrafiken bör vara enkelriktad eller
dubbelriktad. Dubbelriktad cykling på ömse sidor om gatan minskar
behovet för cyklister att korsa gatan och ger kortare körvägar,
(effekten störst för korta resor). Vid omfattande cykeltrafikflöde
innebär dubbelriktad cykeltrafik reducerad framkomlighet jämfört med
enkelriktad trafik (på samma bredd).
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Dubbelriktad cykelbana: Två cyklar ska kunna mötas mellan kantstöd,
vilket ger ett breddbehov mellan 2,0 och 2,75 m, förslagsvis 2,25 m.
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Enkelriktad cykelbana: Med kantstöd gäller samma DTS som
dubbelriktad cykelbana för att cykel ska kunna omköras. Vid praktiska
tillämpningar i bl a Stockholm, där kant utmärks med exempelvis
gatsten i nivå mellan cykelbana och gångbana nyttjas bredder ned till
ca 1,50 m.
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4

Beskrivning av framtagen förslagsskiss
I projektet har ett förslag utarbetats för ny bebyggelsestruktur i
anslutning till den studerade sträckan av Råbyvägen. Råbyvägens
båda sidor bebyggs med slutna kvarter mot gatan och med samma
antal våningar, vilket ger ett enhetligt intryck både vid genomresa och
vid vistelse på gatan. Användningen är i huvudsak för bostäder med
möjlighet till lokaler och verksamheter i bottenvåning,
Tillkommande bebyggelse ansluter till befintlig kvartersstruktur genom
en mjuk övergång mellan låg och hög bebyggelse. Kvarteren trappas
ned i våningshöjd för att ansluta mot befintlig bebyggelse och för att
skapa mer gynnsamma förhållanden för solinstrålning.
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Föreslaget har en stadsmässig karaktär med korta kvarter och tydliga
lokalgator/gårdsgator, vilket ger ett luftigt intryck av bebyggelsen med
gott ljusinsläpp, något på bekostnad av bullerdämpningen.

Ny bebyggelsestruktur; Råbyvägen i nuvarande läge
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5

Råbyvägens sektion
Tre alternativ för Råbyvägens sektion har utarbetats; alt 1: 30 m 2
körfält, alt 2: 30 m 4 körfält samt alt 3: 36,5 m 4 körfält. Nedan
beskrivs de mått och avväganden som tillämpats mellan olika
anspråk. I Bilaga 2 redovisas måttsatta sektioner och ritningar.

5.1

Grundansats

5.1.1

Trafikytor
I arbetet med Råbyvägen har den nya sektionen förutsatts få följande
innehåll:
•

2 körfält för biltrafik – dvs 1 körfält i varje riktning

•

Kantstensparkering på båda sidor

•

Cykelbanor på båda sidor som möjliggör dubbelriktad trafik

•

Gångbanor på båda sidor

•

Planteringar av alléträd och ev marktäckning/gräs

•

Busshållplatser

•

Angöring för leveransfordon

Därutöver finns önskemål att (åtminstone) på sträckan Torkelsgatan –
Tycho Hedéns väg inrymma:
•

2 busskörfält eller ett kollektivtrafikstråk centralt i gatan

ra02s 2005-11-11

Nedan redovisas erforderliga sektionsmått för de olika delarna av
gaturummet. Dels anges minimimått och maximimått enligt
dimensionerande trafiksituation och andra rekommendationer, dels
anges det mått som valts för de förslag som redovisas längre fram i
rapporten. Måtten gäller för en normal sträcka utan refuger vid
passager eller hållplatsrefuger.
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Totalmått för trafikytorna, enligt nedanstående tabell:
Min
1,50
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,50

Gångbana
Cykelbana
Parkering
Körfält
Körfält
Parkering
Cykelbana
Gångbana

5.1.2

Max
Valt mått
3,00
3,00
3,25
2,50
2,50
2,50
3,50
3,25
3,50
3,25
2,50
2,50
3,25
2,50
3,00
3,00

Tot trafikyta

17,00

24,50

22,50

Låg refug
Körfält buss
Körfält buss
Låg refug

3,25
3,25
-

3,50
3,50
-

0,50
3,50
3,50
0,50

Tot trafikyta

23,50

31,50

30,50

Plantering
Alléträd sätts i sammanhängande rader utmed hela gatans
sträckning.
•

Två rader träd i egen yta

Det ger totalmått för planteringsytorna enligt nedan:
Min

Valt mått
3,00-3,50
3,00-3,50
6,00-7,00

ra02s 2005-11-11

Trädrad
Trädrad
Tot plantering

Max
2,50
4,00
2,50
4,00
5,00
8,00
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5.1.3

Avstånd mellan fasader
Med ovanstående värden uppgår den totala bredden av sektionen
med 2 körfält (Alternativ 1) till:

Trafikytor
Plantering

Min
Max
Valt mått
17,00
24,50
23,50
5,00
8,00
7,00

Tot sektion 1

22,00

32,50

30,00

Alternativ 2 bygger på ovanstående totalmått men med smalare
körfält (3,25 m) och med parkering på en del av planteringsytan där
parkeringsrutor fogas in mellan träden.
Den totala bredden av sektionen med 4 körfält (Alternativ 3) till:

Trafikytor
Plantering

Min
Max
Valt mått
23,50
31,50
30,50
5,00
8,00
6,00

Tot sektion

28,50

39,50

5.2

Uppbyggnad av sektionen

5.2.1

Sträcka

36,50

Följande grundindelning från fasad till gatumitt tillämpas symmetriskt:
Gångbana

•

Cykelbana

•

Trädrad

•

Kantstensparkering

•

Körfält för allmän trafik

•

Körfält för buss (vid 4 KF)

ra02s 2005-11-11

•
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Gaturummet i Alt 1.

Med denna indelning, med en trädrad mellan bilar och oskyddade
trafikanter, uppnås en önskvärd åtskillnad och separering. Konflikt
mellan fotgängare och cyklister kan dock förekomma. Diskussion har
förts om detta problem. Cykeltrafiken är omfattande i högtrafik och
vissa cyklister håller hög hastighet. Entréer till husen kommer att ligga
endast tre meter från cykelbanan. Förslag har förts fram om
räcken/murar mellan gångbana och cykelbana framför entréer. Ett
annat alternativ är att göra entréerna indragna i fasad vilket ger ett
ökat avstånd och en fredad yta framför entrén.
5.2.2

Passager

ra02s 2005-11-11

Passage på sträcka med 2 körfält och vid cirkulation förses med
mittrefug.
Passage på sträcka med 4 körfält (busskörfält i mitten) förses med
två refuger som placeras mellan bil- och busskörfält. Det innebär att
fotgängare först passerar ett bilkörfält, sedan två busskörfält och
slutligen ytterligare ett bilkörfält. Räcken kan vara ett sätt att på hårt
trafikerade gator styra fotgängare till iordningställda passager, men
det är element som i möjligaste mån bör undvikas i stadsgator.
Förskjutning av övergångsställen kan underlätta för fotgängare att
uppmärksamma från vilket håll trafiken kommer och att hejda upp
fotgängarna så att de inte rusar över gatan utan att se sig för.
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Refuger som delar två körfält i samma riktning vid övergångsställe i
anslutning till korsning har prövats i bl a Västerås och utvärderats av
VTI med gott resultat. Passage invid 4-fältig cirkulation enligt denna
princip skulle kunna utföras enligt nedan. Utformningen med hänsyn
till kanalbredder, busskörfältens utbredning mm behöver
detaljstuderas.

5.2.3

Hållplatser

ra02s 2005-11-11

Med buss i samma körfält som biltrafik (Alt 1) förläggs busshållplatser
i grunda fickor – ca 1 meter.
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ra02s 2005-11-11

Med buss i eget mittkörfält placeras hållplatser på refuger mellan
busskörfält och bilkörfält. Nedan visas placering enligt Alternativ 2
över GC-tunneln. En komplikation i detta specifika fall är att GCtunneln behöver förlängas vilket medför brantare lutning på
gångbanan eftersom den inte kan förskjutas motsvarande sträcka i
den övre delen. Samma principutformning tillämpas i Alternativ 3,
men med placering förskjuten från GC-tunneln. En konsekvens i
Alternativ 2 att planteringsytorna försvinner helt vid hållplatsläget.
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5.2.4

Korsningsutformning
I alternativ 1 och 2 föreslås små cirkulationsplatser i korsningarna
med Väktargatan.
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I alternativ 3 föreslås genomgående signalreglerade 4vägskorsningar som idag.
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Till trafiksignalernas fördel talar möjligheten att prioritera busstrafiken
utmed Råbyvägen, vilket kan bli aktuellt enligt Trafikplanen. Gäller
särskilt korsningen Väktargatan/Torkelsgatan/Råbyvägen.
Man bör även beakta komplikationen av en cirkulation i korsningen
Väktargatan/Wennerbergsgatan/Råbyvägen i kombination med
signalregering i korsningen Råbyvägen/Tycho Hedéns väg. Det vore
då en fördel för biltrafikens framkomlighet att även den korsningen
byggdes om till cirkulation för att undvika problem med blockering av
cirkulationen vid högtrafik. En cirkulation i korsningen
Råbyvägen/Tycho Hedéns väg låter sig inte förenas med
gångpassager i plan utan de måste ske planskilt – företrädesvis i gctunnel. Det innebär i så fall konsekvenser ur kostnads- och
tillgänglighetssynpunkt (ökad barriäreffekt för oskyddade trafikanter
som vill korsa Tycho Hedéns väg).
5.2.5

Kantstensparkering
Kantstensparkering föreslås längs med Råbyvägens båda sidor, som
en självklar del i den framtida stadsgatan. Syftet är främst att ge
möjlighet till enkel angöring av fastigheterna och att därmed kunna
rikta entréer och aktiviteter ut mot gatan. Alternativen är att i stället
etablera någon form av angöringsgator närmare fasad eller att rikta
entréer mot tvärgatorna – alternativ som inte bedömts aktuella då de
inte bidrar till det levande gaturum som eftersträvas.

ra02s 2005-11-11

Kantstensparkering medför dock vissa negativa konsekvenser, och
bidrar till en mer komplex trafiksituation. Dessa konsekvenser, av
vilka några av de viktigaste listas nedan, behöver beaktas i
planeringen och i möjligaste mån mildras.
•

Kantstensparkering tar plats i gaturummet, vilket gör att avståndet
mellan gatans två sidor ökar och tillgängligheten tvärs gatan
minskar något.

•

Drift och skötsel av gatan blir mer komplicerad, och därmed
kostsammare, med än utan kantstensparkering. Det gäller särskilt
om parkeringen utformas som fickor mellan klackar.

•

Parkering i fickor mellan planterade träd ger sämre livsbetingelser
för träden än om de får stå i egen planteringszon. Konsekvensen
av det kan vara högre kostnader för skötsel och ev nyplantering
och att träden inte utvecklas som önskat.
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6

•

Parkerande fordon reducerar framkomligheten i körfältet närmast
parkeringen under själva parkeringsrörelsen. Tiden det tar att
fickparkera kan reduceras genom tydlig utmärkning av individuella
parkeringsplatser (istället för en kontinuerlig parkeringsrad) och
med generösa mått i både längd och bredd.

•

Att anlägga busskörfält kompliceras av kantstensparkering. Ett
busskörfält närmast parkeringen gör det i princip omöjligt att nå
parkeringen. Ett förfaringssätt (som bl a tillämpas på vissa gator i
Stockholm) är att tidsreglera busskörfältet till att endast gälla under
högtrafik, varvid parkeringen endast kan nås under delar av
dagen. Busshållplatser i sig är inte något problem att kombinera
med kantstensparkering. Ett annat förfaringssätt är att förlägga
bussen till körfält i mitten av gatan. Detta förfaringssätt har valts i
de alternativ som tagits fram för Råbyvägen.

Konsekvensbeskrivning
För konsekvensbeskrivning har tre alternativ tagits fram; ett med två
körfält längs Råbyvägen; alt 1, och två med fyra körfält; alt 2 och 3.
Ett nollalternativ nyttjas som jämförelse. Nollalternativet bygger på
dagens utformning av Råbyvägen och bebyggelse på norra sidan
enligt gällande plan.
Bebyggelsestrukturen bygger på tidigare presenterat förslag (kap 4).
Trafikfunktion och planutformning för de framtagna alternativen finns
redovisat i Bilaga 2.

ra02s 2005-11-11

Beskrivningen är bitvis uppdelad på tre delsträckor;
•

Övre delen (mellan Tycho Hedéns väg och Torkelsgatan)

•

Mellandelen (mellan Torkelsgatan och Väderkvarnsgatan)

•

Nedre delen (mellan Väderkvarnsgatan och Kungsgatan)

Konsekvensbeskrivningen utgår från en målformulering där mål för
olika aspekter av planeringen av den framtida situationen beskrivs.
Målen formuleras så att de kan kvantifieras eller på annat sätt
bedömas. Bedömningen ska besvara i vilken grad målen kan tänkas
uppfyllas i de olika alternativen. Värden ges i en skala mellan 1 och 5
med följande tolkning:
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1 = Mycket låg grad av måluppfyllelse
2 = Låg grad av måluppfyllelse
3 = Medel grad av måluppfyllelse
4 = Hög grad av måluppfyllelse
5 = Mycket hög grad av måluppfyllelse
Värdena som givits de olika alternativen motsvarar inte riktigt en
värdering i absoluta tal – de är lika mycket satta i förhållande till
måluppfyllelsen i de andra alternativen. Skälet till det är att
värderingen ska kunna ligga till grund för en enkel jämförelse mellan
de studerade alternativen.
Måluppfyllelsen sammanfattas i ”värderosor” som på ett enkelt sätt
visar sambanden mellan olika mål och som kan användas för
jämförelse mellan olika alternativ. Målen har ingen inbördes
prioritering eller viktning. Resultatet ska därför bara tolkas som
indikator på alternativens förutsättningar och tjäna som ett enkelt
verktyg i planeringsprocessen. En mer ingående
konsekvensbeskrivning och eventuellt en multikriterieanalys bör
göras för att säkrare avgöra alternativens konsekvenser och skapa ett
underlag för beslut.
En multikriterieanalys går i korthet ut på att sätta värden på ett större
antal kriterier för att därmed skapa en mer komplex bild av de
studerade alternativen. Värdena kan vara beräknade eller bedömda.
Genom att sedan inbördes vikta de olika kriterierna utifrån deras
betydelse kan en rangordning av alternativen räknas fram.

6.1

Målformulering
Följande mål för Råbyvägens framtida funktion och karaktär har
formulerats av projektgruppen.

ra02s 2005-11-11

6.1.1

Stadsutveckling
Området längs Råbyvägen ska exploateras i balans mellan hållbart
resande, god boendemiljö och ekonomi för exploatörerna.
Tillkommande bebyggelse ska tillföra området en stadskaraktär och
kunna stödja ett stadsliv med olika verksamheter. Råbyvägen ska
vara en attraktiv infartsgata mot centrum där trafikanter av alla slag är
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välkomna. Ett balanserat samspel mellan olika trafikantgrupper ska
uppnås.
6.1.2

Resbehov
Området ska inbjuda till att resandet sker på ett långsiktigt hållbart
sätt. En möjlighet att konvertera busstrafik till spårvagnstrafik ska
finnas.

6.1.3

Tillgänglighet
Gångtrafikanters, cyklisters, bussars och bilars tillgänglighet ska vara
hög.

6.1.4

Trafiksäkerhet
I konfliktpunkter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter ska
trafiksäkerheten vara hög.

6.1.5

Trygghet
Området ska vara socialt överblickbart och minimera riskerna att man
måste röra sig på mörka och dolda platser.

6.1.6

Trafikens miljöeffekter
Fastställda miljökvalitetsnormer för luft, buller och vibrationer ska
hållas. Avstegsfallen för trafikbuller enligt Boverkets vägledning skall
vara möjliga att tillämpa.

6.1.7

Växtlighet

ra02s 2005-11-11

Råbyvägen ska i hela sin sträckning vara en grön gata kantad och
inramad av träd. Nya träd ska tillkomma i harmoni med bevarade
träd. Nuvarande träd bevaras i största utsträckning.
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6.2

Beskrivning av studerade alternativ

6.2.1

Nollalternativ; 4 körfält, 40 m sektion

Råbyvägen behåller i princip sin nuvarande utformning. Norr om
vägen ansluts till detaljplan för kv Kvarngärdet 6:2 och för kv Tornet
enligt laga kraft-handling. Detaljplanen styr inte hur Råbyvägen ska
utformas men bostadskvarteren förutsätter att gatan ges en
utformning som möjliggör angöringsparkering längs gatan.

ra02s 2005-11-11

Ny dubbelriktad GC-bana anläggs på norra sidan om gatan. Cykling
kan också ske längs lokalgatorna som idag.
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Korsningar och busshållplatser förutsätts ligga kvar med befintlig
utformning. En ny infart tillkommer vid förskolan i anslutning till gctunneln. Infarten är endast tillgänglig för västgående trafik.
Övre delen: Bebyggelse kan endast ske på norra sidan med rimliga
kvartersmått. Södra delen av övre Råbyvägen kan möjligtvis
exploateras med grundare kvarter än önskvärt för bostadsändamål,
men det innebär en mer utsatt boendemiljö med begränsade
gårdsytor och mindre bullerskyddade utemiljöer. Ytan kan dock
bebyggas för andra verksamhet, företrädesvis kontor. Att ytan
bebyggs är viktigt med hänsyn till bullermiljön för befintlig bebyggelse.
Mellandelen: Mellandelen av Råbyvägen är svår att exploatera. Dels
på grund av befintlig bebyggelse på norra sidan, dels på grund av
bebyggelse och grön- och koloniområdet på södra sidan. En viss
exploatering kan tillkomma på frigjord tomtmark om bensinstationen i
hörnet Råbyvägen/Vattholmavägen kan ges en ny lokalisering. På
södra sidan kan ingen bebyggelse tillkomma om grönområdet ska
vara kvar.

ra02s 2005-11-11

Nedre delen: Kvarteret Tornet, på norra sidan, är redan detaljplanelagt och kommer att bidra till en ökad förtätning. Söder om
kvarteret Tornet, mot järnvägsbron, finns ännu exploaterbar mark. På
södra sida finns möjlighet att förtäta på befintlig parkeringsmark.
Söder om parkeringsytan finns ett koloniområde som ges högt
bevarandevärde i översiktsplanen samt en svårflyttad
transformatorstation.
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6.2.2

Alternativ 1; 2 körfält, 30 m sektion

Principsektion utformas enligt ovan.
Sektionen byggs upp symmetriskt med följande innehåll. Gångbanor
närmast fasader. Dubbelriktade cykelbanor. Möbleringszon med
alléträd och belysningsstolpar. Kantstensparkering där även lastzoner
och busshållplatser ryms. Två körfält för biltrafik. Sektionen utgår ifrån
en förskjutning mot nordväst med utgångspunkt från norra
kantstenslinjen. Ger en förskjutning av mittlinjen åt nordväst med ca
3,5 meter.

ra02s 2005-11-11

Sektionen ovan tillämpas i den övre och den mellersta delen av
Råbyvägen. I den nedre delen utökas sektionen med två körfält för
biltrafiken enligt Alternativ 2 för att klara de större trafikmängderna
där.
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I den övre delen av vägen försvinner behovet av angöringsgata i och
med att angöring ordnas längs kantsten. Med denna sektion kan
kvarterens fasader på norra sidan flyttas fram och möjliggör ett
kvartersdjup på ömse sidor om Råbyvägen om ca 33 m.
Korsningarna med Tycho Hedéns väg, Väktargatan och Torkelsgatan
utformas som cirkulationsplatser. Korsningen med Väderkvarnsgatan
bibehålls signalreglerad. Skälet att föreslå cirkulationer i korsningarna
är flera; de dämpar hastigheten på den genomgående trafiken, de ger
minimala fördröjningar för framförallt svängande trafik jämfört med
signaler, de utgör gestaltande element i gaturummet och delar in den
långa raka gatan i tydliga sekvenser, vilket bidrar positivt till
upplevelsen både av att färdas utmed gatan och att vistas i dess
närområde.
Busshållplatser placeras på Torkelsgatan och på Räbyvägen vid
gångtunneln som idag.

ra02s 2005-11-11

Utbyggnad i den övre delenav kvartersbebyggelse med bostäder på
ömse sidor om gatan enligt Dpl för Kvarngärdet 6:2
utställningshandling.
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6.2.3

Alternativ 2; 4 körfält, 30 m sektion

Principsektionen ansluter till Alternativ 1 i de yttre delarna; fasader,
gångbana, cykelbana och trädplantering i möbleringszonen. I
möbleringszonen, som görs 0,5 meter smalare, förläggs
parkeringsfickor med möjlighet att även utgöra lastzoner. Därmed
ryms fyra körfält med en bredd om 3,25 m vardera. De inre förutsätts
bli busskörfält med möjlighet att omvandla till spårväg i en framtid. De
yttre körfälten är avsedda för övrig biltrafik.
Det förutsätts att träden planterats med lämpligt mellanrum i längsled
för att inrymma två parkeringsplatser emellan två träd. De
trafikmässiga förutsättningarna och konsekvenserna av parkering i
fickor bedöms vara likvärdiga med dem för parkering utmed
kontinuerlig kantsten.
Ovan beskriven sektion tillämpas i den övre och den nedre delen av
Råbyvägen. På den mellersta delen går inte buss varför busskörfälten
utgår och kantstensparkeringen kan flyttas ut utanför möblerings- och
planteringszonen.

ra02s 2005-11-11

Korsningsutformning, hållplatslägen och bebyggelse enligt Alt 1.
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ra02s 2005-11-11

6.2.4

Alternativ 3; 4 körfält, 36,5 m sektion

Principsektionen ansluter till Alternativ 1 med tillägg av två körfält för
buss i mitten med bredden 3,5 meter. Den bredare sektionen medger
att hållplatsöar kan läggas mellan busskörfält och bilkörfält utan att
trädraderna påverkas. Sektionsmåttet ligger i paritet med sektionen
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på Luthagsesplanaden, som utgör förlängningen av Råbyvägen
väster om Kungsgatan. Luthagsesplanaden har dock en annan
sektionsindelning.
Korsningar utformas med signalreglering för att bättre kunna hantera
den fyrfältiga sektionen och erbjuda bussprioritering.
Busshållplatsernas placering skiljer mot Alt 1 och 2 så tillvida att båda
lägena placeras på Råbyvägen istället för ett på Råbyvägen och ett
på Torkelsgatan. Skälet till det är att hållplatsöarna då också kan
nyttjas som goda gångpassager. Övriga gångpassager mellan
korsningar och hållplatser anordnas ej. Behov av passage kvarstår
dock på delsträckan söder om Torkelsgatan.

ra02s 2005-11-11

Bebyggelse utmed vägen i princip enligt Alternativ 1 och 2. Södra
delen av övre Råbyvägen kan möjligtvis exploateras för
bostadsändamål, men då med grundare kvarter än vad som vore
önskvärt, vilket innebär en mer utsatt boendemiljö med begränsade
gårdsytor och mindre bullerskyddade utemiljöer. Ytan kan dock
bebyggas för andra verksamheter, företrädesvis kontor.
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6.3

Måluppfyllelse; Nollalternativet

6.3.1

Stadsutveckling
Utvecklingen mot stadsgata uteblir med bibehållen vägbredd och en
enkelsidig exploatering på den övre delen av vägen. Kvarteren på
norra sidan kommer att te sig väldigt udda i omkringliggande miljö
med stora ytor av låg bebyggelse.
Nollalternativet ger lägre exploatering än övriga alternativ vilket
påverkar ekonomin för kommun och exploatörer negativt.
Funktionen och karaktären av infartsgata främst för biltrafik bibehålls
vilket påverkar samspelet mellan olika trafikantgrupper negativt.
Värdering: 1

6.3.2

Resbehov
Målet att inbjuda till ett långsiktigt hållbart resande uppfylls i lägre
grad då biltrafiken ges högre prioritet än övriga trafikslag på olika sätt.
Goda möjligheter finns att i framtiden konvertera busstrafik till
spårtrafik.
Värdering: 3

6.3.3

Tillgänglighet
Tillgängligheten i området kommer i princip att vara oförändrad. En ny
infart planeras i höjd med GC-tunneln. Väktargatan ligger kvar som
lokalgata. GC-trafiken behåller sin tunnel centralt placerad i området
och kan, som idag, även välja att korsa i plan i korsningarna. Stort
avstånd mellan GC-passagerna över Råbyvägen är negativt för
tillgängligheten för gående och cyklister.

ra02s 2005-11-11

Dubbla körfält på Råbyvägen har kapacitet för upp emot 30 000
fordon/dygn. Kapaciteten i korsningar är dock den begränsande
faktorn. Med utökad kollektivtrafik i 6-minuterstrafik (ht maxtimmar)
längs Råbyvägen mellan Tycho Hedéns väg och Torkelsgatan kan
kollektivtrafiken såväl som biltrafiken ha nytta av att ett körfält
reserveras som kollektivkörfält under högtrafikperioderna 6-9
respektive 15-18.
Värdering: 3
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6.3.4

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten förändras något till det sämre då exploateringen
bidrar till fler rörelser av oskyddade trafikanter längs med och tvärs
Råbyvägen om inte åtgärder vidtas för hastighetsdämpning av
biltrafiken och säkerhetsprioritering av GC-passager. Exploateringen
bidrar också till ett ökat antal in- och utpassager med bil mellan
Väktargatan och Råbyvägen, vilket ger upphov till möjliga konflikter.
Värdering: 3

6.3.5

Trygghet
Parkeringsytorna på södra sidan om Råbyvägen finns kvar och
medför bitvis en ogästvänlig och otrygg miljö. Gaturummet blir mer
befolkat än idag men den enkelsidiga bebyggelsen och det stora
avståndet mellan passager gör att det inte blir så attraktivt att röra sig
längs gatan för gående.
Värdering: 3

6.3.6

Trafikens miljöeffekter
Miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Bullersituationen är i princip likvärdig med utredningsalternativen.
Avståndet mellan fasader är visserligen betydligt större men trafiken
kommer lika nära fasad på den norra sidan. Med den södra sidan
obebyggd minskar det reflekterade bullret mot norra fasaden, men
bullerdämpningen av befintlig bebyggelse på södra sidan uteblir.
Vägens utformning ger ett bättre flyt i biltrafiken vilket ger lägre
emissioner, men inbjuder också till högre hastighet vilket ger högre
utsläpp av avgaser och buller.
Ett brett gaturum är positivt för ventilation och ger bättre luftkvalitet än
ett trängre gaturum.
Värdering: 3

ra02s 2005-11-11

6.3.7

Växtlighet
Befintliga träd på norra sidan av Råbyvägen kommer att behöva tas
bort för att kunna bebygga marken. Nya träd kommer dock att
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planteras mellan Råbyvägen och angöringsgatan. Träden och
gräsytorna på södra sidan av Råbyvägen bevaras.
Värdering: 4
6.3.8

Sammanställning av måluppfyllelse i Nollalternativet

Nollalternativet har hög måluppfyllelse i två av sju mål och låg eller
mycket låg måluppfyllelse i tre. Att målen Tillgänglighet ändå når
medelgod måluppfyllelse beror på att målformuleringen omfattar alla
trafikslag vilket i detta fall gör att en sämre situation för oskyddade
trafikanter kompenseras av en bättre situation för biltrafiken –
framförallt genomfartstrafiken.

ra02s 2005-11-11

I Nollalternativet utnyttjas inte alls den potential som ligger i att
omvandla Råbyvägen till stadsgata, vilket återspeglas i en generellt
låg måluppfyllelse.
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6.4

Måluppfyllelse; Alternativ 1

6.4.1

Stadsutveckling
Råbyvägen kan bebyggas på båda sidor med rimliga kvartersmått
iden övre delen. Förutsättningarna för förtätning är goda även i den
mellersta och nedre delen. Det innebär en rejäl förtätning av
bebyggelsen i området.
Karaktären av stadsgata kommer att uppnås vid en dubbelsidig
exploatering och ett smalare gaturum. En tät och sammanhållen
kvarters- och gatustruktur kommer att hålla ihop områdena på ömse
sidor av Råbyvägens hela sträckning vilket skapar förutsättningar för
att gatans båda sidor blir aktiva och har ett utbyte av varandra..
Råbyvägen blir en attraktiv infartsgata i staden där god balans mellan
trafikslagen råder.
Värdering: 5

6.4.2

Resbehov
Gång och cykel ges tydlig prioritering gentemot biltrafiken genom att
de förfogar över en stor andel av gaturummet och att passager över
Råbyvägen är korta och ligger tätt. Även buss ges prioritet genom
klackhållplatser, vilket underlättar att angöra och lämna hållplatserna
och låter bakomliggande biltrafik vänta. Detta bidrar till ett ökat inslag
av långsiktigt hållbart resande. Även förtätningen i sig, i ett relativt
centralt läge i staden, bidrar till detta då de inflyttade får nära till
service, arbetsplatser och viktiga målpunkter såsom resecentrum,
vilket ger mindre behov av bil än vid en mer perifer bebyggelse.
Möjlighet finns att föra in spårtrafik genom att konvertera sektionen
enligt Alternativ 2.
Värdering: 5

ra02s 2005-11-11

6.4.3

Tillgänglighet
Tillgängligheten i området kommer att öka då antalet infarter ökar
samtidigt som Väktargatan ligger kvar som lokalgata. GC-trafiken
behåller sin tunnel centralt placerad i området och kan, som idag,
även välja att korsa i plan. Den smalare gatusektionen kommer att
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underlätta passager för gående och cyklister. Framkomligheten för bil
på Råbyvägen blir lägre än i nollalternativet
Korsningsutformningen i den övre och mellersta delen med
cirkulationer och GC-passager utan signalreglering ger god
tillgänglighet för alla trafikslag under hela dygnet.
En gatusektion med två körfält har kapacitet för ca 14 000
fordon/dygn. Kapaciteten i korsningar är dock den begränsande
faktorn. Biltrafik och kollektivtrafik går i samma körfält längs
Råbyvägen mellan Tycho Hedéns väg och Torkelsgatan. Det innebär
att biltrafiken får vänta bakom bussen vid hållplatsstopp (i ca 20-30
sek var 6’e minut vid utökad turtäthet under högtrafik) om man väljer
en klackhållplats, vilket ger bussen hög prioritet. Väljer man en
hållplats i ficka uppstår inte denna fördröjning men tillgängligheten för
bussarna minskar något då angöring försvåras och utfart från
hållplatsfickan kan fördröjas vid tät trafik. Busshållplatser vid kantsten
ger bättre tillgänglighet och trafikantmiljö än hållplatser på mittrefuger
(som i Alternativ 2 och 3).
Värdering: 4
6.4.4

Trafiksäkerhet
Den smala gatusektionen med endast två körfält för biltrafiken ger
goda möjligheter att ordna trafiksäkra korsningar och passager. En tät
och innehållsrik gatumiljö i kombination med högre bebyggelse och
trädplantering bidrar till ett sänkt trafiktempo längs aktuell sträcka,
vilket är gynnsamt för trafiksäkerheten.
Värdering: 5

6.4.5

Trygghet

ra02s 2005-11-11

Med en hög exploatering byggs otrygga ytor bort, stadsdelen blir
befolkad och väl upplyst. Fotgängare och cyklister rör sig i trivsam
miljö närmast husen. Kort avstånd mellan gatans två sidor, täta
passager och få körfält att korsa bidrar allt till att göra gatan attraktiv
att röra sig och vistas i.
Delen där Råbyvägen passerar under järnvägen är dock problematisk
ur trygghetssynpunkt.
Värdering: 5
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6.4.6

Trafikens miljöeffekter
Miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Trafiken går på ett avstånd om 12 m från fasad, vilket motsvarar
Nollalternativet. Det smalare gaturummet där man har hög
bebyggelse på båda sidor reflekterar ljudet och ger mer trafikbuller
och mindre ventliation med risk för sämre luftkvalitet än ett bredare
gaturum med lägre bebyggelse. Generellt gäller att mer slutna
gaturum ger försämrad ventilation vilket påverkar luftkvaliteten med
risk för överskridande av någon miljökvalitetsnorm.
Den nya bebyggelsen fungerar som en skärm och ger betydligt bättre
bullermiljö för befintlig bebyggelse.
En lugnare trafikrytm med lägre hastigheter är positivt ur
miljösynpunkt.
Värdering: 3

6.4.7

Växtlighet
Befintliga träd på båda sidor av Råbyvägen kommer att behöva tas
bort för att kunna bebygga marken på båda sidor. Nya träd planteras
på båda sidor av Råbyvägen för att skapa ett nytt grönt stadsrum.
Vid en framflyttning av trädraden på norra sidan av Råbyvägen bör en
sammanhållen trädlinje kunna skapas med befintliga träd på avsnittet
mellan Väktargatan och Vattholmavägen. Detta bidrar till att skapa en
harmoni och binda samman de olika avsnitten på Råbyvägens norra
sida. Vid exploatering av södra sidan av Råbyvägen tillämpas samma
angreppssätt även där.

ra02s 2005-11-11

Värdering: 3
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6.4.8

Sammanställning av måluppfyllelse i Alternativ 1

Alternativ 1 har hög eller mycket hög måluppfyllelse i fem av sju mål.
Den förhållandevis smala gatusektionen och höga exploateringen ger
de grundläggande förutsättningarna att skapa en väl fungerande
stadsgata. Att måluppfyllelsen för tillgänglighet värderas så högt beror
på att tillgänglighet för bilisterna inte viktats lika högt som
tillgängligheten för GC. Den något lägre måluppfyllelsen på
Miljöeffekter och Växtlighet speglar det förhållande att alla mål inte
kan uppnås samtidigt och att dessa mål fått stå tillbaka för andra som
i högre grad bidrar till att skapa en väl fungerande trafiksituation och
ge en stadsmässig karaktär till Råbyvägen.

6.5

Måluppfyllelse; Alternativ 2

6.5.1

Stadsutveckling
Samma sektionsbredd och exploateringsförutsättningar som i
Alternativ 1.

ra02s 2005-11-11

Värdering: 5
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6.5.2

Resbehov
En viss förskjutning i resande från cykel till kollektivtrafik skulle kunna
antas jämfört med Alternativ 1. Måluppfyllelse bedöms sammantaget
som i Alternativ 1.
Värdering: 5

6.5.3

Tillgänglighet
Tillgängligheten för oskyddade trafikanter försämras något jämfört
med Alternativ 1 när det gäller passage av Råbyvägens fyra körfält.
Antalet kantstensparkeringsplatser minskar och blir något svårare att
angöra när p-fickor skapas.
Kollektivkörfälten gör att bussen kan stanna vid hållplats utan att
reducera tillgängligheten för biltrafiken.
Värdering: 4

6.5.4

Trafiksäkerhet
I den övre delen är trafiksäkerheten något sämre än i Alternativ 1vid
passage över vägen på grund av fler körfält att korsa. De smala
körfälten bidrar till att hastigheten sänks och uppmärksamheten ökar.
Det kan dock innebära risk för fler konflikter. Busshållplatsöar mellan
körfält ger sämre trafiksäkerhet för resenärerna än kantstenshållplats.
Värdering: 4

6.5.5

Trygghet
Samma grad av måluppfyllelse som i Alternativ 1.
Värdering: 4

6.5.6

Trafikens miljöeffekter

ra02s 2005-11-11

Den rörliga trafiken i ena riktningen kommer ca 3 meter närmare en
mätpunkt vid ena fasaden samtidigt som trafiken i den andra
riktningen kommer 3 meter längre ifrån. Det innebär att det inte blir
någon nämnvärd förändring jämfört med Alt 1.
Värdering: 3
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6.5.7

Växtlighet
I princip samma grad av måluppfyllelse som i Alternativ 1.
Att anlägga parkering mellan träden i planteringszonen samt minska
bredden på densamma med ½ meter innebär sämre
växtförutsättningar för träden och att det blir färre träd.
Värdering: 1

6.5.8

Sammanställning av måluppfyllelse i Alternativ 2

ra02s 2005-11-11

Alternativ 2 har hög eller mycket hög måluppfyllelse i fem av sju mål.
Trygghet och Trafiksäkerhet värderas lägre än i Alternativ 1 på grund
av de konsekvenser som följer av en utvidgning till fyra körfält.
Parkering i fickor mellan planterade träd gör att målen för Växtlighet
inte uppfylls.

6.6

Måluppfyllelse; Alternativ 3

6.6.1

Stadsutveckling
Med sektionen 36,5 m är det kritiskt om det går att skapa goda
bostadskvarter på båda sidor om vägen i den övre delen. Effekten
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kan bli sämre boendemiljöer eller att andra verksamheter
(företrädesvis kontor) får inrymmas på den ena sidan. Verksamheter
längs södra sidan är ett långt bättre alternativ än utebliven
bebyggelse. Funktionsblandningen med bostäder medför flera
positiva effekter – området blir befolkat dagtid vilket ger liv och rörelse
och bättre underlag för kommersiell service.
Det bredare gaturummet och den sammanhängande breda trafikytan
ger ett sämre samband mellan vägens båda sidor.
Värdering: 4 (2 om bebyggelse på södra sidan uteblir)
6.6.2

Resbehov
Alternativet innebär en prioritering av den genomgående biltrafiken
och även av busstrafiken. Det ger främst effekter på det mer
långväga resandet. Resbehovet inom området påverkas i mindre
grad. Alternativet ger mycket goda förutsättningar att konvertera
busstrafik till spårtrafik.
Värdering: 5 (4 om bebyggelse på södra sidan uteblir).

6.6.3

Tillgänglighet
Alternativet ger mycket god tillgänglighet för alla trafikslag längs med
Råbyvägen. Avståndet mellan passager ger något sämre
tillgänglighet för GC-trafiken.
Värdering: 4

6.6.4

Trafiksäkerhet
Samma grad av måluppfyllelse som i Alternativ 2.
Värdering: 4
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6.6.5

Trygghet
Ett bredare gaturum ger sämre överblick över gaturummet när man
rör sig längs gatan än ett smalare intimare rum, vilket inverkar
negativt på tryggheten. Om det blir kontor på södra sidan står
lokalerna tomma kvällstid.
Värdering: 4
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6.6.6

Trafikens miljöeffekter
Det bredare gaturummet ger endast marginella förbättringar
beträffande trafikbuller och ventilation. Den breda körytan i
kombination med signalreglerade korsningar inbjuder till högre
hastigheter och riskerar att leda till ett hårdare körsätt än i Alternativ 1
och 2 med smalare körytor och cirkulationsplatser. Om inte särskilda
åtgärder för att motverka höga farter, såsom körfältsuppdelning,
refuger och sidoförskjutningar, vidtas medför alternativet mer buller
och avgaser.
Ny bebyggelse på södra sidan fungerar som bullerskärm för befintlig
bebyggelse.
Värdering: 4

6.6.7

Växtlighet
0,5 meter smalare växtbädd ger sämre växtbetingelser än i Alternativ
1.
Värdering: 2
Sammanställning av måluppfyllelse i Alternativ 3
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Alternativ 3 har hög eller mycket hög måluppfyllelse i fyra av sju mål.
Stadsutveckling och Tillgänglighet värderas något lägre än i Alternativ
1 och 2. Om den bredare gatusektionen får till följd att vägens södra
sida inte kan bebyggas på ett bra sätt faller värderingen på
Stadsutveckling ytterligare.

6.7

Sammanställning av samtliga alternativ

ra02s 2005-11-11

En samlad jämförelse mellan samtliga alternativ visar att Alternativ 13 medför generellt högre grad av måluppfyllelse än Nollalternativet.
Om målen Resbehov och Tillgänglighet delades upp på olika
trafikslag skulle tydligare skillnader mellan alternativen framträda, där
Alternativ 1 ger bättre förutsättningar för GC-trafik och Alternativ 3 ger
bättre förutsättningar för biltrafik.
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BILAGA 2
EXEMPEL RÅBYVÄGEN, Ritningar

Förteckning
2:1 Utbyggnadsprincip

2:2 Trafikföring Alternativ 1
2:3 Trafikföring Alternativ 2
2:4 Trafikföring Alternativ 3

2:5 Principsektioner, Alternativ 1 och 2
2:6 Principsektioner, Alternativ 3

2:7 Plan, Alternativ 1 (och 2), Korsningen Råbyvägen/Vattholmav

2:8 - 2:10 Plan, Alternativ 1, del 1-3, Torkelsg-Tycho Hedéns Väg
2:11 - 2:13 Plan, Alternativ 2, del 1-3, Torkelsg-Tycho Hedéns Väg
2:14 - 2:16 Plan, Alternativ 3, del 1-3, Torkelsg-Tycho Hedéns Väg

2:17 Perspektiv, Alternativ 1
2:18 Perspektiv, Alternativ 2
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2:19 Perspektiv, Alternativ 3
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Den Goda Staden är ett nationellt projekt
där Vägverket, Banverket, Boverket och
kommunerna Jönköping, Norrköping och
Uppsala samt Sveriges Kommuner och
Landsting deltar. Projektet syftar till att
gemensamt utveckla kunskap om planering för stadsutveckling och stadens trafik. Av särskilt intresse är hur transportsystemets utformning och användning
kan stödja en hållbar utveckling.
Städer som erbjuder en attraktiv livsmiljö och bra kommunikationer är en nyckel
till ekonomisk utveckling. Tillsammans
vill vi lösa utmaningen att planera för en
stad där människor trivs samtidigt som
gods- och persontransporterna sker på
ett sätt som minskar miljöproblemen och
ger invånarna goda möjligheter att förflytta sig snabbt och effektivt.

