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Dagens planering tar stor hänsyn till infrastrukturen när ett nytt 
område ska växa fram. Gatunätet placeras ut för att sedan 
kompletteras med byggnader, parker och andra funktioner för att 
säkerställa att tillgängligheten är så bra som den kan bli. 
Normen under de senaste hundra åren har varit att gatans
huvudfunktion ska främja bilens framkomlighet och det 
synsättet har präglat städernas utformning och vad som anses vara 
en gata. Detta projekt tittar på hur ett område kan se ut om man 
bortser från bilen och baserar utformningen på ett mer hållbart 
transportmedel som cykeln, samt vad som krävs för att möjliggöra 
detta och kompensera för det som går förlorat till följd av bilens 
uteslutande. Detta arbete kommer fokusera på cykelns fördelar 
ur olika perspektiv och undersöka hur den kan ta större plats i 
gatuanvändningens hierarki. 

Utifrån forskningen kommer olika gestaltningsförslag att tas fram 
för att synliggöra vilka fysiska attribut som en cykelorienterad 
stad eller stadsdel behöver innefatta för att kunna erbjuda 
effektiva transportmöjligheter. För att vidare konkretisera och 
exemplifiera principerna kommer förslagen att implementeras i 
ett nytt utvecklingsområde i Kungens kurva söder om Stockholm. 
En funktionsblandad bebyggelse föreslås tillsammans med en 
infrastruktur som fokuserar på gång och cykelns framkomlighet snarare 
än bilens.  
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Introduktion

Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka 
möjligheterna att utforma en stadsdel 
med en ny typ av väghierarki, där cykeln 
ligger i grunden för infrastrukturen. Utifrån 
denna utgångspunkt syftar detta arbetet 
till att ge gestaltningsförslag som redovisar 
cykelorienterade trafikflöden samt hur en 
interaktion i gatunätet mellan cyklister och 
gående kan se ut.

Bakgrund och 
problemformulering

Transporter ger upphov till en tredjedel av 
Sveriges totala koldioxidutsläpp, varav två 
tredjedelar av transportutsläppen kommer 
från resor med bil (Naturskyddverket, 
2017), vilket betyder att biltrafiken är ett av 
Sveriges största miljöproblem. För att kunna 
uppnå det nationella miljömålet 2045, 
om att Sverige ska ha noll nettoutsläpp 
av koldioxidutsläpp år 2045, krävs det 
en förändring hur vi transporterar oss 
(Trafikverket, 2017).
Forskning visar att över 95% av bilarna drivs 
helt eller delvis av oljebaserade bränslen 
samt att sannolikheten att miljömålen 2030 
kommer uppnås bedöms vara låg (Trafa, 
2018:25,38). Grunden till det färdmedel 
resenärer använder sig av bygger på 
uppfattningen angående vilket färdmedel 
som är mest tillgängligt. (Linderlöw, 

2009:13). Bilen är det färdmedel majoriteten 
upplever som mest lättillgängligt och därav 
använder sig mest av. För att hållbara 
transportmedel ska kunna konkurrera med 
bilen, krävs det att hållbara transportmedel, 
som cykeln och kollektivtrafiken, ges större 
utrymme i planeringen. Planeringen behöver 
även en tydligare hållbarhetsorienterad 
inriktning. (Trafikverket, 2018).

Cykeln är ett effektivt färdmedel 
som samtidigt uppfyller en rad olika 
transportpolitiska mål, men består av 
en förhållandevis liten del av det totala 
resmönstret (Trafikverket, 2018). 
Gång och cykel betraktas vanligen som 
ett gemensamt trafikslag hos svenska 
kommuner. 

Problematiken med detta är att gång- och 
cykeltrafikanter har olika förutsättningar 
i trafiken. Cykeln har generellt sett en 
högre hastighet än fotgängarna och 
därav en längre bromssträcka, vilket 

Prognos för nationella miljömålet 2045 samt hur det kan uppnås (Trafikverket, 2017).
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lådcykeln och elcykeln vilket möjliggjort 
en längre och mer bekväm cykelpendling 
(Trivector, 2015:64-65). För att cykeln ska 
kunna konkurrera med bilen som färdmedel 
krävs det att cykelns infrastruktur utvecklas 
i samma takt som de olika cykelformerna. 
Nuvarande cykelnät består mestadels av 
en kombinerad gång- och cykelväg eller 
i bästa fall en separat cykelväg som alla 
olika cykelformer ska samsas över. Detta 
skapar intressekonflikter och många 
cykeltrafikanter ifrågasätter trafiksäkerheten, 
eftersom de olika cyklisterna har varierande 
hastigheter och storlekar (Trivector, 
2015:64-65). Säkerhet är en viktig fråga och 
något som skapar en högre tillgänglighet 
för färdmedlet där sådana åtgärder medför 
en ökad trafiksäkerhet, ger en bättre 
tillgänglighet och möjliggör att fler använder 
sig av färdmedlet (SKL, 2015:13). Trots 

Stockholm central

Kungens Kurva

gör dem mer utsatt för plötsliga hinder 
(Lindelöw, 2009:8). Gemensamma gång- 
och cykelbanor kan därav påverka den 
upplevda trafiksäkerheten som cyklisterna 
känner och även påverka tillgängligheten 
hos färdmedlet, på grund av att en ökad 
trafiksäkerhet kan likställas med en upplevd 
tillgänglighet (SKL, 2017:13).

Färdmedlet som dominerar transporterna 
idag är bilen, som genomsnittligt står för 27 
km av totalt 41 km i det dagliga resmönstret. 
För att minska stadens bilberoende och 
verka för ett mer hållbart resmönster 
finns det en nationell vilja att skapa bättre 
förutsättningar för cykeltransporter (SKL, 
2015:13-14).

Under senare tid har allt fler alternativa 
cykelformer uppkommit, som exempelvis 
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är utpekat som Skandinaviens största 
handelsområde utanför en stadskärna och 
på grund av dess lokalisering och utbud 
så sker majoriteten av transporterna dit 
och därifrån med bil idag. (Huddinge 
översiktsplan 2014:48f) Det finns inga 
bostäder i området idag men enligt 
Huddinge kommuns översiktsplan 
ska bebyggelsen i framtiden vara mer 
funktionsblandad. Anledningen till att 
detta område har valts ut är på grund av 
platsens lokalisering och förutsättningar. 
Kungens Kurva är tillsammans med 
Skärholmen utpekat som en regional 
kärna i RUFS (Regional utvecklingsplan för 
Stockholm). Detta innebär även att flera 
infrastrukturprojekt är planerade eller 
under konstruktion i anslutning till området. 
Förbifart Stockholm har sin södra mynning 
vid Kungens Kurva och en ny spårvägs-
förbindelse planeras passera området och 
förenkla kopplingarna till tunnelbanan och 
pendeltåg.

Förslaget och utformningen bygger på 
premissen att området ska vara tillräckligt 
stort för att kunna utveckla en separat 
infrastruktur som är delvis oberoende av 
omkringliggande strukturella nät. Förslaget 
ska kunna sätta grund för och inspirera 
liknande omställningar i andra delar av 
Sverige med liknande förutsättningar. Då 
runt hälften av Sveriges befolkning bor i 
förorter eller medelstora städer (SCB) så 
ska principerna som förslaget lyfter fram 

goda kunskaper och ökad medvetenhet av 
cykelns positiva effekter saknas konkreta 
modeller och ramverk för vad en god 
cykelinfrastruktur innefattar. Ett delmål med 
arbetet blir således att ta fram ett underlag 
för vad en god cykelinfrastruktur innefattar 
och visa på konkreta gestaltningsförslag 
för hur en cykelorienterad stadsdel kan se 
ut. För att kunna besvara detta behöver 
forskning och relevant litteratur studeras 
och analyseras som sedermera ska ligga 
i grund för utförandet. Via denna ansats 
motiveras detta arbetet, det vill säga att ta 
fram underlag och gestaltningsförslag som 
svenska kommuner kan utnyttja som ett 
underlag för städernas framtida utveckling.

Forskningsfrågor

• Kan den fysiska utformningen påverka 
boendes val av färdmedel, så att fler 
väljer att cykla och gå istället för att resa 
med bilen? Hur kan utformningen se ut 
isåfall?

• Vilka förutsättningar krävs i den fysiska 
planeringen för att kunna ha en gång- 
och cykelfokuserad stad/stadsdel?

Platsavgränsning

Projektet och förslaget kommer att 
avgränsas till Kungens Kurva söder om 
Stockholm i Huddinge kommun. Området 

7



senaste 10-20 åren och det har lett till 
att cyklarna i sig har börjat byggas i olika 
variationer beroende på deras ändamål. 
Elcyklar, lådcyklar och andra variationer 
har olika krav på yta och andra faktorer 
som påverkas av den fysiska planeringen 
som till exempel hastighet, svängradie, 
bromssträcka, belastning etc. (Trivector, 
2015:64). Siffrorna och måtten för varje typ 
kommer att undersökas och sammanställas 
för att sen kunna skapa en generalisering 
som implementeras i det slutliga förslaget 
för att kunna tillgodose kraven som de olika 
cykelformerna sätter på utformningen. 
Projektområdet är till stora delar 
oexploaterat i dagsläget och de 
kontorsverksamheter som finns där det 
är exploaterat är planerade att rivas. 
Vidare kommer hela området att ges en 
ny funktion som inte funnits någonstans i 
planområdet tidigare. Detta innebär att det 
inte finns några nuvarande trafikmönster att 
analysera och därmed måste antaganden 
göras för att kunna avgöra hur de 
mest optimala dragningarna ser ut. De 
antaganden som kommer göras för att 
bedöma dragningarna kommer baseras på 
målpunkter i och utanför området. Detta 
gäller både nuvarande målpunkter som 
högskola, knutpunkter i kollektivtrafiken, 
idrottsanläggningar o.s.v. och befintliga 
cykelvägar samt planerade sträckningar 
i cykelnätet enligt Huddinge kommuns 
översiktsplan.

förenkla och vägleda arbetet på andra håll. 
En avvägning behöver dock göras då varje 
område har sina unika karaktärsdrag i form 
av struktur, omgivning, geologi, infrastruktur 
etc. men arbetet syftar till att göra detta 
på ett förenklat sätt genom att motivera 
orsakerna bakom varje utformning. 

Sakavgränsning

Arbetets fokus och förslag kommer 
främst att ligga på infrastrukturen och 
vägdragningar samt placeringar och 
utformningar av stadsdelen. Det betyder 
att användningar för byggnaderna är 
mindre relevanta i detta arbete även 
om de kommer sättas ut på. Det finns 
fler hållbarhetsaspekter som påverkas 
av staden och dess utformning förutom 
resvanor som exempelvis ett effektivt 
sophanteringssystem och andra lösningar 
som påverkar det vardagliga livet. Sådana 
lösningar kommer att möjliggöras av 
förslaget men kommer inte belysas av 
samma anledning som är tidigare nämnd.
Med fokus på infrastrukturen menas främst 
gång- och cykelvägarnas dragning för att 
skapa förutsättningar som är mest optimala 
med hänsyn till omgivningen samt ur ett 
tidseffektivt och trygghetsperspektiv. 
Däremot så finns det andra aspekter 
som behöver tas upp när det kommer 
till cykelinfrastrukturen. Cyklandet har 
blivit mycket mer utvecklat under de 
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Det andra perspektivet som kommer 
användas utgår från det sociala beteendet 
och främst Anthony Giddens teorier kring 
sociala nätverk (Allmendinger, 2009: 198). 
Giddens skriver om ‘samtidig närvaro’ och 
hur olika uppfattningar skapas beroende på 
vem och vad det är som påverkas. Vidare 
kan ‘samtidig närvaro’ referera till social 
integration och interaktion som i sin tur 
baseras på platserna där människor och 
boende rör sig. Denna interaktion där olika 
kulturer och synsätt möts och närvarar 
samtidigt gränsas av en fysisk struktur 
som möjliggör rörelsen och utbytet av 
information och påverkan (Giddens, 1984: 
67f). Det sociala beteendet som uppkommer 
till följd av de vardagliga interaktionerna är 
resultatet av varje individs reflektion och 
självövervakning av sina egna prestationer. 
De sociala situationerna är något man 
planerar att döma meningen med när 
man medverkar i dem, och vidare sker 
ett val mellan olika regler och oskrivna 
överenskommelser som man väljer att 
agera efter (Harre, Secord, 1972:150). 
Sättet vi har valt att använda oss av socialt 
beteende är att genom fokusera stadsdelen 
på färdmedel som kan höja den sociala 
interaktionen och  därmed påverka den 
sociala hållbarheten. Detta bygger på såväl 
teorin som kunskapsöversikten. Vidare har 
aspekten om att människor påverkas i valet 
av sitt färdmedel beroende på omgivningen. 
En problematik med denna teori är att det är 
svårt att tolka sociala beteenden och faktiskt 

Teori

I vårt arbete kommer vi utgå från rationell 
planering ur ett teoretiskt perspektiv.
Rationell planeringen är en samhällsprocess 
som är byråkratisk och har ett fokus att 
fungera mer systematiskt och effektiv. 
Planerarens roll inom rationell planering 
utgår från att vara en bättre kunnande, 
likt en läkare, där beslut ska vara 
ändamålsenliga och faktabaserade. De 
planer som skapades hade som syfte att 
uppfylla så många mål som möjligt, vilket 
sedan den folkvalde politiken prövade. 
Allmänhetens inflytande begränsades 
till att välja en politiker som sedan tog 
besluten. Rationell planeringen kan 
därav sammanfattas som en top-down 
fokuserad samhällsprocess. (Allmendinger, 
2009:49-50,68). Anledningen till att 
denna process lämpar sig för vårt projekt 
är att vi ger gestaltningsförslag som 
vänder sig åt planeraren, att via fysiska 
utformningsprinciper kunna lösa problemet 
med bilberoendet. Synen på planeraren är 
således som en bättre kunnande och expert, 
där allmänhetens inflytande lämnas åt sidan.  
Rationell planering har används genom att vi 
tagit fram emperi och relvant forskning som 
ligger till grund för våra gestaltningsförslag. 
Vårt forskningsmaterial har används som 
en sanning vilket även är en av nackdelarna 
vid användningen av denna teorin, eftersom 
att forskningen kan vara “sann” i vissa 
sammanhang men inte i alla fallen.
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säga att det haft någon påverkan eller ej. 

Metod

Dokumentär forskning: För att samla 
information om platsen och dess 
omgivningar samt för att samla information 
om ämnet har metoden dokumentär 
forskning valts ut. Dokumentär forskning 
innebär att dokument hanteras som primär 
vetenskapskälla och bearbetas beroende på 
ursprungskällan och vilken typ av dokument 
det är (Denscombe, 2016, 319-323). 
Anledningen till att denna metod har valts 
är dels på grund av att den inte bara grundar 
sig på att läsa texter bokstavligt, utan på 
att tolka dokumentet där man söker dolda 
innebörder och strukturer (Denscombe, 
2016:319); och dels för att ämnet som 
berörs är aktuellt där majoriteten av 
relevant forskning uppkommer i form av 
dokument på nätet. 

Fördelen med att använda dokumentär 
forskning i detta ämne är att en del av 
informationen kring cyklande och mänskliga 
beteenden anses mer vara sunt förnuft 
snarare än forskning som bevisar vissa 
frågor. Därför blir det svårt att backa upp 
sådana påståenden i projektet utan någon 
källa, men detta kan lösas genom att 
behandla de hemsidor som tar upp det som 
egna dokument. Webbplatser kan betraktas 
som en form av dokument där de analyseras 

baserat på deras innehåll och upphovsman. 
Tillgängligheten och omfattningen på 
material leder också till andra frågor 
som behöver hanteras på ett godtagbart 
sätt. Främst gäller det om hur legitim 
informationen man hittar är med tanke på 
att det finns få begränsningar för vem som 
publicerar och vad som kan publiceras. 
För att säkerställa att informationen som 
används är rätt kommer utvärderingen av 
hemsidor ske med extra noggrannhet där 
det kommer baseras på fyra grundkriterier. 
Dessa kommer handla om dokumentets 
autenticitet, representativitet, innebörd 
och trovärdighet, där varje grundkriterium 
består av olika frågor för att kunna 
fastställa om motivet bakom dokumentet 
är bristfälligt eller godtagbart (Denscombe, 
2016:326). 

Fallstudie: Syftet med att använda 
fallstudie som metod i vår rapport är 
att det hjälper oss att mer djupgående 
analysera ett specifikt fenomen, då fallstudie 
kännetecknas av att endast använda sig 
av en undersökningsenhet. Denscombe 
(2016) anser att metodens styrka ligger i att 
konstatera det generella i det specifika och 
att detta hjälper forskaren att fokusera på 
det substantiella i rapporten. (Denscombe 
2016: 91-92).
Fallstudien behöver innefatta två 
huvudsakliga beståndsdelar, strikta gränser 
och vara en fristående enhet. Denscombe 
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menar att fallstudien kräver dessa två 
komponenter för att arbetet ska bli så tydligt 
och sanningsenligt som möjligt (Denscombe, 
2016:91). Kungens kurva har en tydlig 
avgränsning till sin omgivning, både i form 
av en geografisk avgränsning men även ur 
ett funktionellt avseende. Projektet kommer 
även att redovisa en skapande fallstudie i 
form av vårt gestaltningsförslag. Det grundar 
sig i den typiska undersökningsenheten som 
går ut på att den logik som används i det 
specifika fallet med största sannolikhet kan 
implementeras på andra plats, och därmed 
kan resultatet generaliseras till flera platser 
(Denscombe, 2016:97). 

Metod kritik

Ett problem med dokumentär forskning är 
att de dokument som uppsatsen bygger på 
visar äldre forskning som inte är sann. 

Fallstudie är att varje plats har unika 
förutsättning och eftersom vi endast studera  
Kungens Kurva utifrån dokument kan en 
falsk bild skapas. Detta kan i sin tur påverka 
det slutliga resultatet för arbetet. 
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Kunskapsöversikt

Inom fysisk planering förekommer gång- 
och cykeltrafikanter som ett gemensamt 
trafikslag, trots att dessa trafikslag har 
en mängd olika förutsättningar i trafiken. 
Lindelöw (2009) menar att gång och 
cykel bör ses som två olika trafikslag och 
separeras i största möjliga mån. Eftersom 
cykeltrafikanterna har en högre fart och 
därav en längre bromssträcka medför 
plötsliga hinder också risk att orsaka 
större skador. Fotgängare och cyklister 
har även olika förväntningar på resan. 
Fotgängare har vanligtvis sin målpunkt på 
ett kortare avstånd än cyklisterna, vilket 
gör att cyklisterna har ett större behov av 
ett sammanhängande trafiknät som tar 
cyklisten till sitt mål (Lindelöw, 2009:8–9). 
Vid gemensamma gång- och cykelbanor 
upplever framförallt fotgängarna en känsla 
av otrygghet samt oro över att bli påkörd. 
Cyklisterna anser att det inte finns tillräckligt 
med utrymme för dem och att fotgängarna 
mestadels är ett hinder och stjälper deras 
framkomlighet (Trafikverket, 2007:15-16). 

Innan varje påbörjad resa finns det en 
rad olika faktorer som spelar in i vilket val 
av färdmedel du väljer. Lindelöw (2009) 
listar olika faktorer, som kan delas in i tre 
olika huvudgrupper, individuella, externa 
och resespecifika faktorer. Individuella 
faktorer handlar om vilket kön, ekonomisk 
förutsättning, behov och attityd resenären 

besitter. Externa faktorer är sådant som 
resenären inte kan kontrollera, som tid 
på dygnet, väder och vind. Resespecifika 
faktorer innefattar faktorer som är mer 
varierande beroende på utgångspunkt, 
såsom avstånd, restid, trafiksäkerheten, 
trygghet och underhåll av vägbanan 
(Lindelöw, 2009:11). Detta är faktorer som 
kan styras till viss del av fysisk planering och 
blir intressanta för detta arbete. Efter att ha 
analyserat dessa tre huvudfaktorerna kan en 
beslutsprocess skapas som Lindelöw menar 
är uppbyggd enligt följande: resebeslut, 
färdmedel, färdväg. Alla de tre faktorerna 
påverkar beslutsprocessen, men i varierande 
grad. Individuella faktorer kan ibland 
bortsett från externa och resespecifika 
faktorerna. Vid resvanor tycks de externa 
faktorerna spela en mindre roll. (Lindelöw, 
2009:10-11, 27, 34).

Städer som Köpenhamn och Amsterdam 
anses i många avseende vara en stad där 
cykeln är det självklara valet av färdmedel 
i staden. Frågan är hur man skapar en 
cykelstad och vad som gjort att just dessa 

Faktorernas förhållande till varandra (Bearbetad illustration från Lindelöw 2009:11)



så är det en större del av befolkningen 
som tar bilen än i Stockholm, 40% 
gentemot Stockholms 29%. Anledningen 
till detta är förorterna och hur väl 
integrerade kommunikationer de har till 
stadskärnan. Stockholm har ett välutvecklat 
kollektivtrafiknät som är en bidragande 
orsak till att andelen bilresor kan minskas 
(LSE 2013:118).
Förutsättningarna för att skapa en 
balans i val av transportmedel är bättre i 
Stockholm, eftersom det är cykelnätet som 
främst behöver förbättras för att få upp 
cykelanvändandet och inte kollektivtrafiken. 
Exploatering och utveckling av spårbunden 
trafik och kollektivtrafikkörfält är både mer 
platskrävande och kräver mer ekonomiska 
medel (Ståhle 2016:31).   

I många städer finns det en cykelkultur där 
staden har ett rykte att vara cykelvänligt. 
Denna cykelkultur är viktig för att få fler att 
använda sig av cykeln som transportmedel. 
Men hur en cykelstad skapas är inte lika 
lätt att beskriva. Ekblad et al. (2013) har 
gjort en litteratursammanfattning och 
jämfört olika studiers resultat och kommit 
fram till att det tar tid att skapa en sådan 
kultur. Några gemensamma nämnare 
mellan dessa cykelstäder är att de haft 
en positiv inställning till cykeln över 
lång tid och att det finns ett nationellt 
och lokalt stöd för cykeltrafiken. Utöver 
det är även konkurrensen gentemot 
bilen en viktig faktor. Skapas det större 
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städer lyckats med detta. Koglin (2013) 
jämför Köpenhamn och Stockholms 
transportplanering för att ta reda på varför 
städerna skiljer sig åt. Främst visar studien 
att historiska, ekonomiska och politiska 
aspekter spelat störst roll i att Köpenhamn 
har en bättre cykelstruktur. Efter andra 
världskriget fanns det sämre ekonomiska 
förutsättning, vilket gjorde att det satsades 
mer på cykeltrafiken som är billigare att 
anordna än vägar för motorfordon. Under 
1970-talet skiljde sig även de politiska 
inställningarna städerna emellan. I 
Stockholm var den politiska inställningen 
mer inriktad mot bilismen som ett primärt 
transportmedel, medans Köpenhamn hade 
en mer positiv inställning till cykeln som 
färdmedel (Koglin 2015:59-61).

Detta gör att städer som Köpenhamn 
är de som lyfts fram när man talar om 
cyklande i urbana miljöer, och det med 
all rätt. Förutom ett välutvecklat cykelnät 
och infrastruktur, så är det dess flitiga 
användning som utmärker sig, vilket också 
är ett gensvar på satsningarna som görs 
på det strukturella planet. 20 procent av 
befolkningen i Köpenhamn använder cykeln 
för att pendla mellan hemmet och jobbet 
eller skolan, i Stockholm till exempel är det 
6 procent som cykelpendlar. 

Det som inte lyfts fram lika mycket är 
däremot bilanvändningen där trots den 
stora andelen cyklister i Köpenhamn, 



framdäcken. Denna utformning möjliggör 
att transportera barn eller större gods. 
Lådcykelns utformning, som är bredare och 
längre än den konventionella cykeln, kräver 
således mer utrymme på cykelbanorna 
än andra cykelformer. Hastigheten är 
även generellt lägre vilket innebär att det 
förekommer fler omkörning framförallt vid 
uppförsbackar vilket gör kravet på bredare 
cykelbanor större. Vid en ökning av denna 
cykelform kommer det att finnas en ökad 
olycks- och skaderisk för såväl lådcyklisterna 
som andra cyklister (trafikverket:2015:7). 
En ny typ av lådcykel har även kommit in 
på marknaden, eldriven lådcykel. Denna 
nya möjlighet att använda sig av en elmotor 
till lådcykeln möjliggör att större gods 
kan transporteras på ett längre avstånd. 
Möjligheten att färdas längre, utan större 
fysisk ansträngning och samtidigt kunna 
transportera större gods gör el lådcykeln 
till en allvarlig utmanare till bilen. (Cycity, 
2012:13) För att fler ska vara intresserade 
av att använda sig av el lådcykeln krävs 
det, likt den vanliga lådcykeln, att 
trafiksäkerheten förbättras. Skillnaden mot 
den vanliga lådcykeln är att hastigheten 
blir högre och det finns en större möjlighet 
transportera tyngre gods, vilket gör el 
lådcykeln till en större trafikfara. Snabbare 
och tyngre fordon gör att det förekommer 
allvarligare skador vid kollisioner 
(Cycity, 2012: 13-14). Åtgärderna ur ett 
planeringsperspektiv blir att framförallt 
planera för bredare körfält, alternativt 

fördelar att transportera sig med cykeln 
än bilen, tendera invånarnas attityd mot 
cykeltransporter att bli mer positiv (Ekblad 
et al. 2013:24-25).  

Cykelformer

Under senare tid har det uppkommit allt 
fler nya cykelformer på marknaden, vilket 
ställer högre krav på den cykelinfrastruktur 
som vi idag har. Enligt en studie från cycity 
(2012) pekar Sveriges utveckling mot 
att 20% av alla cyklar som köps kommer 
assisteras med en elmotor inom några år 
(Cycity, 2012:3). De nya cykelformerna har 
andra förutsättningar än den traditionella 
cykel, några är snabbare andra bredare 
och last vänligare, vilket ställer andra 
krav på hur en funktionell och trafiksäker 
cykelinfrastruktur bör gestaltas. För att 
bemöta de nya cykeltrafikanternas behov 
krävs det att Sveriges kommuner hantera 
dessa aspekterna i planeringen omgående. 
(Trafikverket, 2015:7). Nedan listas några 
av de nya cykelformer som uppkommit 
under senare tid, där egenskaper och 
behov beskrivs mer ingående för att skapa 
en förståelse vilka typer av åtgärder som 
behövs.  

Lådcykeln

Utformningen på en lådcykel kan variera, 
men generellt är den uppbyggd som en 
trehjuling med ett lastutrymme mellan 
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är laddningsbehovet, vikt och pris. I vikt 
skiljer det cirka 7 kg och i pris det dubbla, 
men elcykeln skapar nya möjligheter som 
gör den attraktiv för en bredare målgrupp 
(Cycity, 2012:11–13). Elcyklisternas behov 
är främst, likt lådcykelns behov, krav på 
bättre omkörningsmöjligheter med bredare 
och enkelriktade körbanor. Priset på 
elcykeln gör att det finns ett större behov 
av fler och bättre cykelparkeringar, som 
ska vara stöldsäkra och väderskyddade. 
Längre pendling med cykel kräver ett mer 
sammanhängande cykeltrafiknät, med 
bättre vinterunderhåll som skapar möjlighet 
för året runt cyklister. Dessa åtgärder 
är något som inte enbart elcyklister har 
ett behov av utan alla olika cykelformer 
(Trafikverket, 2015:48–49).
Sammantaget krävs det en ny inriktning 
i Sveriges cykelplanering, de nya 
cykelformerna skapar andra förutsättningar 
som inte dagens cykelinfrastruktur kan 
bemöta. Eftersom de nya cykelformerna 
skapade andra möjligheter att fraktar 
större varor under längre sträckor blir 
deras behov extra intressanta för denna 
rapportens perspektiv, då Kungens kurva är 
Sveriges största handelsområde (Huddinge 
översiktsplan 2014:48f). Några lämpliga 
åtgärder för att förutsättningarna till en 
tryggare och bättra cykelinfrastruktur 
ska finnas är, en tydligare struktur i 
cykelnätet, bredare och enkelriktade 
körfält och samla trafikanterna som 
rör sig i samma hastigheter. Tydligare 

enkelriktade körfält med tillräcklig bredd för 
att möjliggöra omkörningar. Konstruktionen 
på lådcykeln gör att den blir känsligare mot 
skarpa svängar, vilket cykelinfrastrukturen 
ska ta hänsyn till. Lådcykelns främsta fördel, 
att kunna frakta större varor, gör att det 
kommer ställas högre förväntningar på ett 
sammanhängande cykelnät till och från 
handelsområden. 

Elcykeln

Jämförelsevis mellan elcykeln och den 
konventionella cykeln finns det många 
likheter, som exempelvis utseende 
och generella behov av en god 
cykelinfrastrukturen men det finns även 
skillnader. Den självklara skillnaden är 
tillskottet av kraft som elmotor medför, 
vilket inte gör uppförsbackar och motvind 
till några hinder. En högre hastighet kan 
även bibehållas under en längre period, 
vilket möjliggör för längre transportering 
och nya målgrupper. Andra skillnader 
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Lådcykeln kan användas för varutransport i bilfria områden (Bild från CyCity, 2009)



struktur i cykelnätet menas i huvudsak att 
det behövs, likt bilvägar, en varierande 
hierarki i cykeltrafiksnätet med bredare 
vägar för snabbare cyklar som har en 
längre målpunkt och mindre vägar för 
mer lokala ärenden. Detta kan bidra 
till att man samlar upp de snabbare 
pendlarna och en möjlighet att minimera 
olycksfallen, då det skapas en vetskap 
att det färdas snabbare cyklister på de 
typerna av vägar (Trafikverket, 2015:67). En 
ökning av nya cyklister kommer generera 
i fler omkörningar, som ovan nämnt är 
enkelriktade och bredare körfält en lämplig 
åtgärd för att minska olycksrisken (Cycity, 
2012:3). Genom att samla trafikanter som 
rör sig i samma hastigheter kommer antalet 
omkörningar att minska vilket minimera 
antalet olycksfall. Viktigt att påpeka är att 
inte sammanslå fotgängare med cyklister, 
vilket är vanligt i svenska kommuner. 
Främst lämpar sig detta till att kombinera 
elcyklister med andra fordon som färdas 
runt 30 km/h. Kombineras olika fordon 
på samma körbana skapas det en större 
försiktighet och förståelse mellan fordonen 
(Trafikverket, 2015:67-68). Alla dessa 
förbättringsförslag kan i varierande mån 
regleras via fysisk planering, vilket gör det 
relevant för detta arbetet
En grundförutsättning för att skapa 
ett fungerande samhälle med 
tillfredsställande ekonomiska och sociala 
värden, är att erbjuda varierande och 
tillgängliga resmöjligheter (SKL 2015:12). 

Vidare beskriver handboken hur olika 
användningar har koncentrerats till 
specifika platser och hur det har lett till att 
bilresornas avstånd har ökat. Ett exempel 
är hur stora externa handelsområden har 
växts fram och hur de huvudsakligen nås 
med bil. Detta leder till mer fokuserad och 
effektiv service där handeln är placerad, 
men den bidrar också till längre resor samt 
att små stadsdelscentrum och andra mindre 
kärnor får mindre människor som rör sig i 
dem.

Grundidén är att trafiksystemet ska uppnå 
en balans. Med balans menas att de olika 
trafikslagen ska samexistera och utnyttja 
gaturummet med hänsyn till varandra. 
Men balansen syftar även till att andelen 
trafikanter som rör sig med olika färdmedel 
ska vara jämnare (SKL 2015:42). För 
att kunna nå en sådan balans behöver 
trafiksystemet bygga på tre principer: 
differentiering, integrering och separering. 
Differentieringsprincipen bygger på två 
nivåer, dels på att skilja mindre och mer 
långsamma flöden från de större snabba 
flödena, och dels på att dela upp varje nät i 
huvudnät och mindre lokala nät. Integrering 
och separering kan uppfattas som 
motsatser då de tyder på att olika trafikslag 
ska sammansättas respektive urskiljas. 
Men precis som grundidén antyder så ska 
en balans eftersträvas i principerna, där 
trafikslagen ska separeras tillräckligt för att 
inte utgöra säkerhetsrisker för varandra 
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del så att de går att uppnå genom de mer 
miljövänliga metoderna och därmed ändra 
ordningen på prioriteringslistan eller att fler 
faktorer går att tillfredsställa samtidigt.

Varför cykel?

Användningen av cykel som transportmedel 
istället för exempelvis bilen har flera 
fördelar, både för individen och ur ett större 
perspektiv. Skillnaderna kan delas upp i tre 
kategorier: Fordonet i sig, förutsättningar 
och krav i utformningen samt ägandet 
av fordonet. Cykeln kräver ingen olja för 
att drivas till skillnad från majoriteten av 
bilarna på vägarna, vilket därmed bidrar 
till att behovet för icke förnyelsebara 
bränslen (Ståhle 2016:45). Avsaknaden 
av en förbränningsmotor betyder dels att 
fordonet inte medför luftföroreningar och 
dels en minskning av ljudföroreningar.

Ur ett planeringsperspektiv och utformning 
så finns det även där ett antal fördelar som 
kan bidra till både förbättrad ekonomisk 
och social hållbarhet. Bilen kräver 6 gånger 
så mycket plats som cykeln i trafiken, vilket 
betyder att det behöver byggas mer för 
att kunna hantera trycket av lika många 
bilar som för cyklar (Ståhle 2016:45). En 
gata med personbilstrafik kan hantera 
600 - 1600 personer per timme beroende 
på hur många som färdas i bilen. En 
dubbelriktad cykelbana kan däremot klarar 

men samspela för att kunna existera 
jämsides (Trast 2013:180).

I Sverige utgör cykeltrafiken 8 procent av 
alla resor som görs, (2011-2012) medan 
den siffran hamnar på 4 procent av 
resorna i Huddinge kommun (Huddinge 
Kommun 2016:3). Väderförhållanden, mål, 
ärenden är alla anledningar till att siffrorna 
skiljer sig på olika platser. Andra faktorer 
som kan påverka är genheten, barriärer, 
säkerhet och trygghet. Dessa faktorer går 
att påverka genom planeringen, sen är 
den fysiska planeringen i sig en faktor som 
indirekt kan påverka cyklandet. Genom 
bland annat lokaliseringen av målpunkter 
samt utformningen av infrastrukturen 
kan förutsättningarna ändras för 
utpekade transportmedel. På detta sätt 
kan planeringen indirekt bidra till att 
medborgarna väljer ett alternativt färdsätt 
att ta sig runt på, och därmed bidra till ett 
mer hållbart resmönster (Trast 2013:202f).  
I grunden handlar varje resenärs val av 
transportmedel för varje resa beroende 
på olika faktorer som exemplena ovan 
som får olika prioriteringsnivåer beroende 
på vilken situation man befinner sig 
i. En av faktorerna som har ökat i 
prioriteringslistan under senare år är just 
miljömedvetenheten, många vill gärna välja 
till exempel cykeln över bilen men på grund 
av andra faktorer som tillsammans väger 
tyngre så blir det inte utgången i många 
fall. Faktorerna behöver åtgärdas till viss 
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och 50 öre för varje bil och kilometer. Tittar 
man på samma siffror för cykeln så visar det 
sig att samhället istället tjänar 1 krona och 
60 öre för varje kilometer (Choi & Gössling 
2015:109). 

Den sociala hållbarheten främjas i ett 
cykelorienterat samhälle i och med att de 
billigare ägandekostnaderna innebär att fler 
har råd att åka med samma transportmedel 
vilket skapar en större balans. Men 
social hållbarhet handlar om mer än att 
befolkningen ska ha råd att åka på samma 
sätt då det inte betyder mycket om 
befolkningen är homogen. En viktig faktor 
för den sociala hållbarheten innebär bland 
annat ‘social mix’, den sociala blandningen 
där olika kulturer lever i samma områden 
för att bidra till gentrifiering och minska 
segregationen. En av orsakerna till att den 
sociala blandningen inte uppnår önskvärda 
nivåer är på grund av ekonomiska 
begränsningar. Medelinkomsten bland 
olika grupper i samhället skiljer sig åt 
och det leder till att nyproduktion i 
stadsdelar med goda kommunikationer och 
förutsättningar blir för dyr för majoriteten i 
vissa samhällsgrupper. Många strategier har 
diskuterats för hur planeringen kan främja 
en ‘social mix’ i ett område och det är även 
ett delmål i denna utformning (Galster & 
Friedrichs 2015:177f). 

Ett annat villkor för att uppnå social 
blandning är att tillfredsställa olika gruppers 
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av ett tryck på 7500 personer per timme 
och kräver mindre plats i miljön (Nacto 
2016). Trots att cykeln är mer platseffektiv 
än andra kompletterande transportmedel 
används sällan denna aspekt som ett 
beslutsunderlag för planerare och politiker 
vid utvecklingen av nya stadsdelar. 
Främst beror detta på en avsaknad av 
kommunikation och illustrationer på hur 
en cykelorienterad stadsdel kan gestaltas 
(Cycity, 2012:2-5). Platseffektiviteten gör 
tillsammans med andra faktorer som till 
exempel underhåll och slitage på vägbanan 
anläggning av cykelbana flera gånger 
billigare än bilvägar. Det kostar 1 miljard 
kronor att bygga en kilometer motorväg 
i tunnel eller 33 kilometer motorväg på 
landsbygden där man inte behöver jobba 
mycket med terrängen. För samma summa 
kan 500 kilometer gång- eller cykelbana 
anläggas (Ståhle 2016:46). 

Kostnaden för ägande av bil hamnar i snitt 
på 5000 kronor i månaden, där inköp, 
underhåll och försäljning är inräknat (Ståhle 
2016:52). Det är sex gånger så dyrt som det 
är att köpa och äga en cykel. Dessutom så 
är det en kostnad som går ut över samhället 
för varje privatbil som kör på vägarna i form 
av bland annat olyckor, upprätthållning och 
bullerförebyggande åtgärder på 1 krona 

Personkapacitet per timme för bil- och cykelväg (Bild från Nacto, 2013)
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kulturer och intresseområden. Kungens 
kurvas lokalisering och förutsättningar gör 
att flera målpunkter finns i nära anslutning 
vilket förenklar utövningen av olika 
intressen utan att behöva resa långt. Detta 
blir även en faktor till att cykeln används 
som transportmedel, men frågan om olika 
ekonomiska förutsättningar består. Det är 
i just denna fråga som en cykelorienterad 
stad eller stadsdel kan gynna den sociala 
hållbarheten på ett större plan, förutom 
de tidigare nämnda ekologiska och 
samhällsekonomiska aspekterna. Endast 
avsaknaden av parkeringsplatser för bilar 
bidrar till att kostnaderna sänks. Hyran för 
en parkeringsplats i Stockholms förorter är 
i snitt runt 800 kronor i månaden. Att bygga 
en parkeringsplats i garage däremot kostar 
ungefär en halv miljon kronor. För att täcka 
upp dessa kostnader så räcker det inte med 
hyran som brukaren av platsen betalar, utan 
det räknas in i betalningen som de boende 
betalar månadsvis. Den extra avgiften gäller 
vanligtvis för alla boende då den fastställs 
innan de boende flyttar in. I slutändan 
innebär det att som boende utan bil betalar 
man i snitt 1000 till 3000 kronor varje 
månad extra för att bilparkeringarna ska 
existera för de som använder dem (Ståhle 
2016:44f).

Ett cykelgarage är både billigare att bygga 
upp då det inte belastas på samma sätt 
samt att det får plats med fler fordon på en 
mindre yta. Ytan för en parkeringsplats för 

en bil är tillräckligt stor för att få plats med 
10 parkerade cyklar (Ståhle 2016:44). 
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Cyklar har inte heller samma 
höjdrestriktioner som bilar vilket skapar 
möjlighet att få plats med ännu fler 
parkerade fordon i två-vånings upplägg 
per plan. Den ökade platseffektiviteten 
i kombination med att fler har råd och 
möjlighet att använda cykeln gör att 
fördelningen av kostnaderna både blir lägre 
och mer rättvist fördelad. 

Cykeln som fordon

Cykeln bidrar både till bättre ljud- och 
luftkvalitet jämfört med bilen men det är 
fortfarande ett fordon som kan nå höga 
hastigheter, även om de är lägre än bilens. 
Bilar och fotgängare behöver däremot 
samsas om platsen i gatuutrymmet 
som cykeln och fotgängarna. Det är inte 
ovanligt i trafikplaneringen att anlägga ‘GC-
vägar’ utan vidare eftertanke på grund av 
prioriteringen av bilvägarna. Detta kan leda 
till konflikter i trafiken och i värsta fall även 
olyckor med dödlig utgång (Ståhle 2016:45). 
STRADA som för statens olycksstatistik i 
trafiken visar att över 75% av olyckorna 
med lindriga skador är singelolyckor för 
fotgängare eller cyklister. När det gäller 
skador med dödlig utgång är det istället 
i över hälften av fallen en olycka mellan 
ett motorfordon och en fotgängare och i 
ungefär 10% av fallen en olycka mellan ett 
motorfordon och en cykel (Kröyer 2015:4).  

Olyckor mellan fotgängare och cyklister är 

förhållandevis låga, men med en utveckling 
där de två trafikslagen blir dominerande 
är det fortfarande viktigt att undersöka 
orsakerna då en större trafikvolym kan 
leda till att statistiken ökar. Många faktorer 
spelar in när man ska lokalisera orsakerna 
bakom en trafikolycka och det blir svårt att 
hitta en gemensam nämnare som gör att 
man kan kategorisera dem, men genom 
att bortse från specifika anledningar 
kan man sätta upp en modell med tre 
huvudkategorier. Dessa är subjektiv och 
objektiv säkerhet samt beteende i trafiken. 
Objektiv säkerhet består i sin tur av tre 
underkategorier vilka är risk, konsekvens 
och utsatthet eller exponering för trafiken. 
Utsattheten påverkar den subjektiva 
säkerheten, det vill säga att om det är dålig 
utformning som inte skyddar fotgängare 
från bilister så upplevs platsen som mindre 
säker. Den subjektiva säkerheten och 
beteendet är två aspekter som påverkar 
och är beroende av varandra. Upplevs gatan 
som osäker så är man mer försiktig runt 
korsningar och om man är mer försiktig så 
upplevs platsen lite mer säker. Beteendet 
påverkar även risker och konsekvenser och 
det är de försiktighetsåtgärderna som i 
slutändan påverkar statistiken över olyckor 
(Kröyer 2015:9).

Infrastrukturen kan påverka statistiken 
genom att bland annat minska utsattheten 
för mjuka trafikanter då det är en av 
faktorerna som spelar in i vilken hastighet 
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bilföraren väljer att färdas i. Där spelar 
element som vägens geometri och yta in 
och även vilken hastighetsbegränsning 
som är satt på vägen (Kröyer 2015:15). 
Trafiken måste fortfarande kunna röra sig 
i och runt området utan att hindras för 
mycket för att undvika att trafiken fastnar. 
Utformningen syftar till att skapa en balans 
och kombination mellan effektivitet och 
säkerhet i trafiken, och detta gäller inte 
bara relationen mellan bilar och mjuka 
trafikanter. Som tidigare nämnt så existerar 
konflikter mellan fotgängare och cyklister 
och i en utveckling av en stadsdel där 
bilen tar mindre plats blir det viktigt att 
anpassa försiktighetsåtgärderna för denna 
typ av trafik. Däremot får inte det ske på 
alldeles för hög kostnad för cykelns restid 
då det kan påverka resenärers val av 
transportmedel. I stadsmiljö är cykeln det 
snabbaste färdmedlet från dörr till dörr 
(Ståhle 2016:45), vilket är ett faktum som 
måste fortsätta gälla för att locka till cykelns 
användning.

Många av strategierna som 
cykelförespråkare föreslår och som har 
implementerats handlar om att öka 
tidseffektiviteten för cykeln i form av vägar 
där man kan färdas mer gent och snabbare. 
Visserligen leder en cykeldomierad 
infrastruktur till bättre ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet men bidraget till den 
sociala hållbarheten måste ifrågasättas. 
Motorvägar skapar barriärer i landskapet 

då de måste vara fria från hinder för att 
vara effektiva och detsamma gäller för de 
snabba cykelstråken som brukar föreslås 
som lösningar (Ståhle 2016:47). Om 
cykelfokuset hamnar på en större skala 
efter sådana premisser finns en hög risk att 
bilismens nackdelar och hot mot fotgängare 
och stadslivet repeteras med cyklarna.    

För att skapa balans mellan trafikanterna 
och fortfarande bibehålla effektiviteten 
har ett antal utformningar föreslagits för 
projektet i Kungens Kurva. En hierarki 
i vägsystemet introduceras likt den 
bilfokuserade infrastrukturen som förklarats 
tidigare. Ett primärt och sekundärt system 
utvecklas där cyklarna får företräde i det 
primära nätet, medan det sekundära 
nätet fokuserar på ett samspel mellan 
fotgängare och cyklister. Det primära nätet 
leder trafiken genom området och är 
utformat så att cyklisterna kan röra sig så 
fort som möjligt och ha en kortare sträcka 
än biltrafiken som måste köra runt utsidan 

Separerade cykelmotorvägar bidrar till en snabbare och säkrare resa men sker på den 
sociala hållbarhetens bekostnad i stadsmiljö. Cykelslangen i Köpenhamn (Bild från 
Hållbar stad, 2015)
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Förutom uteslutandet av genomgående 
bilvägar i området så finns det fler lösningar 
som leder till ett minskat bilanvändande. En 
av dessa lösningar är bebyggelsestrukturen 
i sig, och andelen av området som är 
bebyggd. En fördubbling av förtätning leder 
till en minskad bilanvändning på 20-40%, 
om man bortser från alla andra lösningar 
och åtgärder (Ståhle 2016:31). Denna siffra 
ökar exponentiellt mot förtätningen som 
kan öka mer än dubbelt på grund av att 
gång- och cykelstråk är smalare än bilvägar 
samt avsaknaden av parkeringsfickor. Detta 
gör att mark som vanligtvis måste tas i 
anspråk av gaturummet kan användas för 
boende, service eller annan samhällsnyttig 
funktion som kan förkorta avstånden till 
målpunkter och därmed minska behovet 
och beroendet av bilen som färdmedel.

av området. Placeringen av entréerna och 
vägarna är baserad på målpunkter runt 
Kungens Kurva och Huddinge kommun 
för att se till att den större trafikvolymen 
hamnar på de snabbare och bredare 
vägarna. På det sekundära vägnätet så är 
cykelbanan placerad i mitten av gångbanan 
för att undvika att cyklar rör sig längs 
fasaderna och skapar en risk för in- och 
utpassering från byggnaderna. En närmare 
beskrivning av det sekundära vägnätets 
utformning och förhållanden finns i de 
inzoomade kvarteren. Anledningen till att 
cyklisterna och fotgängare samsas om ytan 
är dels för att skapa ett stadsliv där gatan 
inte bara används som ett transportmedium 
utan även som en mötesplats, och dels för 
att fler fotgängare och cyklister på utsatta 
positioner bidrar till mindre skador (Kröyer 
2015:111).

Det finns ett antal platser där gång- och 
cykelvägarna måste kopplas till externa 
leder och stråk via en korsning av bilvägarna 
som omger området. Vid dessa korsningar 
där gång- och cykelvägarna redan är 
samlade föreslås bilarnas hastighet 
inte ligga över 20 kilometer i timmen. 
Anledningen är att eventuella olyckor 
under denna hastighet inte leder till dödliga 
konsekvenser vilket gör att en sådan 
utformning även bidrar till arbetet mot 
nollvisionen i Sverige (Kröyer 2015:113). 
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Heron City

IKEAE4/E20

Gestaltningsområde

Vårt gestaltningsförslag är lokaliserat i 
Kungens Kurva, Huddinge kommun, som 
ligger sydväst om Stockholm central. 
Kungens Kurva är Skandinaviens största 
externa handelsområde och saknar i 
dagsläget helt bostadsbebyggelse, vilket 
Huddinge kommun planerar att ändra 
på. För Huddinge kommun har en vilja 
att komplettera Kungens Kurva med en 
funktionsblandad stadsdel (Huddinge 
Översiktsplan, 2014:48f). Planområdet är 
avgränsat i ett område som består av ett 
gammalt kontorsområde från 1970-talet 
och ett skogsområde som består av 
blandskog. I angränsning till planområdet 
ligger Heron City, IKEA och E4/E20 som 
skiljer Kungens Kurva från Skärholmen. 
Området har i nuläget inte någon 
funktionsblandad bebyggelse, vilket gör 
Kungens Kurva till ett lämpligt område att 
applicera gestaltningsförslagen då en ny 
anpassad struktur kan introduceras.

I arbetet med gestaltningsförslagen har 
olika teman valts ut som grundar sig i 
forskningsöversikten och relevant forskning. 
Metoden att använda sig av teman har valt 
för att illustrera hur förslagen förhåller sig 
till relevanta aspekter inom fysisk planering 
och även ett sätt att motivera den utförda 
gestaltningen. Nedan beskrivs de sex olika 
teman mer ingående och varför de är 
viktiga för att skapa en fungerande stadsdel. 
De är även viktiga för att komplettera 
varandra och bidra till ett levande stadsliv 
utifrån hållbarhetsaspekterna som nämnts 
tidigare.
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Hela resan-perspektivet

En resenärs dagliga resmönster i 
Stockholms län innehåller vanligtvis olika 
typer av transportmedel under dagen, 
exempelvis att cykla en del av resan och 
åka kollektivtrafik resterande delen, 
eller ta bilen på kvällen. För att skapa 
förutsättningar för resenärer krävs ett ”hela 
resan-perspektiv”. Regeringen har sett ett 
behov av att utveckla detta perspektiv, som 
ett initiativ till att öka andelen cyklister. 
”Hela-resan-perspektivet” bygger på att 
det ska finnas goda förbindelser till viktiga 
målpunkter, som även erbjuder trygga och 
väl dimensionerade parkeringsmöjligheter. 
I en del fall, där målpunkten ligger 
utanför räckhåll för kollektivtrafiken, 
ska det finnas möjlighet att ta med sig 
cykeln på bussen eller tågen (Regeringen, 
2018:16). Planområdet är lokaliserat på 
en plats där många olika transportmedel 

finns tillgängliga, samt att många olika 
målpunkter ligger inom en radie på 5 
kilometer. Kungens Kurva är tillsammans 
med Skärholmen utpekat som en regional 
kärna i Stockholmsområdet vilket innebär 
att flera målpunkter finns placerade i 
området som ska kunna verka och erbjuda 
tjänster utan att boende ska behöva ta sig 
till Stockholms centrumkärna.

Möjligheten att ha flera målpunkter och 
funktioner i nära anslutning till varandra 
och bostadsområdet gör att prioriteringen 
av faktorerna som bestämmer val av 
färdmedel ändras. I det här fallet kan valet 
av bil påverkas då boende inte behöver ta 
sig långt till olika mål samt att övergången 
mellan exempelvis gång och kollektivtrafik 
är utformad för att kunna erbjuda en 
effektiv och enkel resa. Den nordvästra 
ingången till området är direkt ansluten 
till den planerade spårvagnsstationen 
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Utvecklingsområde

Skärholmens centrum
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bilar måste hålla sig till vägarna oavsett 
om det är en längre sträcka än gång- och 
cykelvägarna eller inte. På detta sätt 
kan utformningen påverka hela resan-
perspektivet genom att bland annat 
prioritera ytor för resande med hållbara 
transportmedel.

Tillgänglighet

Gestaltningsförslaget har inga
 specifikt utsatta brandgator
 i området då utformningen på vägnätet 
har anpassats för att kunna släppa förbi 
räddningsfordon vid utryckning. Enligt 
Boverket så ska särskilda räddningsvägar 
märkas ut om gatunätet är ofullständigt 
eller om det finns hinder som kan påverka 
räddningsfordonens framkomlighet. En del 
av kraven som påverkas av planeringen 
är bland annat körbanans bredd, lutning 
och frihöjd som måste följa Boverkets 
författningssamling (BFS 2011:26). 
Räddningsvägen måste vara minst 3 
meter bred, ha 4 meter fri höjd och en 
längslutning på max 8%. Dessa kraven är 
mötta i områdets utformning då cykelvägen 
på det primära vägnätet är avsedd för 
utryckningsfordon och är fyra meter bred 
och det sekundära vägnätet är anpassat för 
att kunna släppa förbi utryckningsfordon
(Boverket, 2018).

När det gäller bland annat varuleveranser 
och flyttransporter så gäller inte samma 

vilket uppskattas bli en av ingångarna 
där flödena rör sig som mest. Förutom 
spårvagn- och bussförbindelser leder 
ingången till nöjescentret väster om 
området samt till gång- och cykelvägen 
som leder till Skärholmens centrum och 
dess tunnelbanestation. Den sydvästra 
anslutningen är kopplad till cykelnätet 
som leder till Flemingsberg där Huddinge 
sjukhus ligger tillsammans med flera 
universitet och högskolor som har lokaler 
i området. Den sydöstra ingången till 
området ansluter till en busshållplats och 
även Brandgatan via gång- och cykelnätet. 
Brandgatan är en gata som endast är 
avsedd för gång- och cykeltrafik samt 
utryckningsfordon vid behov och går 
igenom Gömmarens naturreservat söder 
om området och kopplar ihop Kungens 
Kurva med Huddinge centrum.

Genom att lokalisera mål- och 
bytespunkterna i och runt området kan 
slutsatser dras kring hur trafikflödet 
förutses se ut. Utifrån dessa anpassas 
utformningen efter så kallade ‘desire lines’ 
för att dels skapa uppfattningen att det 
är mer gent och tidseffektivt att använda 
de stråken och dels för att undvika att 
de som rör sig skapar egna ‘desire lines’ 
som riskerar att vara oskyddade och 
därmed mindre säkra. Genom att ändra 
prioriteringen i infrastrukturen från bilar 
till fotgängare och cyklister kan stigar 
och rörelse i oönskade ytor undvikas då 
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för varu- och flyttransporter. Fasaderna 
på de primära stråken som inte kan nås av 
flyttransporter direkt är utformade så att 
de är i nära anslutning till ett sekundärt 
stråk som korsar vägen. För att undvika att 
motorfordon behöver regelbundet röra sig i 
området så har majoriteten av funktionerna 
som är i behov av större leveranser 

Resvägar och restider för bil och cykel från utvecklingsområdet till Huddinge centrum och pendeltågsstationen
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15 minuter med cykel
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premisser som utryckningar. De primära 
stråken är utformade så att cykelbanan 
och gångvägarna är separerade vilket 
innebär att avlastning av varor från 
cykelbanan i mitten av stråket inte 
är effektiv. De sekundära stråken har 
utformningen för att släppa förbi 
utryckningsfordon och detsamma gäller 



placerats i anslutning till nuvarande 
vägnät. Det skapar även möjlighet att 
introducera lastplatser som är oberoende 
från gång- och cykelnätet vilket ökar deras 
tillgänglighet för dess huvudanvändare och 
syfte. Det sekundära nätet gör det också 
möjligt för färdtjänst och transport av 
personer med funktionsnedsättning att ta 
sig till sitt mål på ett enklare sätt.

Vidare har placeringen av olika målpunkter 
och funktioner i själva området anpassats 
efter kollektivtrafik förbindelserna i 
området för att kunna öka tillgängligheten 
och effektiviteten. Skolområdet är 
placerat i anslutning till den nuvarande 
busshållplatsen och spårvagnsstationen 
ligger i anslutning till torget vid områdets 
nordvästra ingång samt stråket som leder 
in till den centrala delen. Därmed stärks 
anslutningen till omgivningen vilket 
förenklar rörelse till och från området 
vilket i sin tur bidrar till att fler väljer att 
ta sig dit. Förutom kollektivtrafiken har 
de yttre kopplingarna till cykelnätet även 
satts i fokus. Utbredningen av cykelnätet 
i projektområdet är även anpassad 
efter planerade projekt i kommunen 
enligt översiktsplanen samt planen för 
samhällsbyggnad och lokalförsörjning i 
kommunen. Målet är att inte bara förbättra 
tillgängligheten i planområdet utan även 
runt området. Det primära vägnätet 
ansluter till existerande och planerade 
gång- och cykelnät men erbjuder en mer 
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gen resväg en tidigare planerat. Ett exempel 
på detta är hur kopplingen mellan Huddinge 
centrum och Skärholmens centrum 
påverkas genom en ny cykelbana som både 
erbjuder ett alternativ som är skyddat från 
biltrafiken och en kortare resväg. Detta 
faller även i linje med RUFS plan om att 
knyta samman stadsdelarna Skärholmen 
och Kungens Kurva (SLL, 2013:96).

Funktioner

Bebyggelsen i planområdet är 
funktionsblandad med olika syften 
beroende på vilken funktion de har. De 
olika funktionerna är placerade baserat på 
hur stort tryck de kräver på infrastrukturen 
samt hur de samspelar med varandra. 
Dessutom har hänsyn tagits till vilka 
målpunkter som är regelbundna samt 
vilka som är sporadiska och frivilliga. Ett 
exempel är hur en del av handelsfunktionen 
har placerats på huvudstråket som leder 
trafiken in till området för att främja för 
mer rörelse. Vidare har servicefunktionerna 
placerats i centrum av området för 
att erbjuda närhet till alla boende och 
besökare. Eftersom Kungens Kurva 
huvudsakligen är ett externhandelsområde 
så saknas det i dagsläget vårdcentral, 
bibliotek och liknande samhällsfunktioner. 
Därmed introduceras ett nytt 
centrumområde för boende som också får 
en större inverkan när fler bostadsområden 
utvecklas i Kungens Kurva i framtiden.



delen av området. Det gör att eleverna 
både kan ta sig till och från skolan på ett 
snabbare sätt samt att de kan vistas i en 
säkrare miljö på skolgården. Dessutom 
skiljs handelsområdet och det kommersiella 
trafikflödet från skolområdet. Slutligen finns 
kontorsbyggnader i den sydvästra delen 
som vetter mot bilvägarna. Huvudmålet 
med placeringen av funktionerna har varit 
att integrera de med varandra och inte ha 
tydliga barriärer som separerar dem.  

Trafiksäkerhet

Ett ökat cyklande med nya cykelformer som 
håller en högre hastigheter kan innebära 
en större olycksrisk, för att minimera denna 
risk och säkerställa en tryggare miljö har 
vissa utformningsprinciper tagits fram 
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Norr om centrumområdet finns ett 
detaljhandelområde för att kunna 
erbjuda en ny sorts handel i området och 
för att få in fler besökare till området. 
Handelsområdet ligger i anslutning till 
den planerade utbyggnaden av Kungens 
Kurva shoppingcenter för att skapa ett 
sammanhang i handeln men även för att 
förenkla varuleveranser till området och 
undvika transporter i själva planområdet. 
Skolan är placerad på den sydöstra 
delen av planområdet i anslutning till 
naturreservatet och busshållplatsen. 
Förutom närheten till cykelbanor 
och anslutningar till kringliggande 
bostadsområden i kommunen, så är platsen 
även mycket närmare till den närliggande 
idrottsplatsen. Platsen är även mindre 
utsatt för trafik jämfört med den västra 

Översikt över byggnaderna i utvecklingsområdet



till utvecklingsområdet. Vägnätet inom 
området har två olika inriktningar, ett 
primärt vägnät där cykeln ges företräde 
och ett sekundärt vägnät som fokusera på 
ett samspel fotgängarna och cyklisterna 
emellan. Det primära vägnätet kommer 
möjliggöra att cyklister kan hålla en högre 
hastighet, vilket gör trafiksäkerheten 
mer betydande. För minimera risken 
att fotgängarna ska kollidera med 
cyklisterna har vägbanorna separerats 
samt att cykelbanan är upphöjd jämfört 
med gångbanan. Inom det sekundära 
vägnätet är samspelet mellan gång 
och cykel bärande del i utformningen 
och den främsta olycksrisken mellan 
fotgängare och cyklister är skillnaden på 
hastigheterna, där cyklister har en högre 
hastighet och längre bromssträcka än 

gångtrafikanterna. (Lindelöw, 2009:8) För att 
minska hastighetsspridning mellan gång och 
cykel kommer cykelvägen ges en mer organisk 
utformning. En närmare beskrivning av det 
sekundära vägnätets utformning finns i de 
inzoomade kvarteren.

En annan trafiksituation som kräver en 
säker trafiklösning är korsningar mellan de 
olika vägnäten. På grund av att fotgängarna 
har lägre hastighet och kan snabbt stanna 
löper de en mindre risk för kollision, av den 
anledningen kommer endast korsningar 
mellan cykelvägarna att förklaras nedan. De 
primära vägnäten korsar varandra i mitten av 
planförslaget, för att garantera en trafiksäker 
lösning kommer ena cykelbanan att sänkas 
ned och löpa under den andra cykelbanan. 
Anledningen till utformningen är att det 

0 100 (m)0 100 (m)

Bostäder

Handel och bostäder

Handel

III
III

III

III

Skola

Kontor

VI

Planerad utveckling av IKEA

Planerad vägdragning

Service och bostäder

Varuleverans

VI

II

II

I

III

V

IV

V

IV

IV

IIIIIIIII

II
II

II

IV

V

II
III

III

V

V

IV

III
V

X

III

III

III

III

II

III

III

VII

VI

VI

VI

IV IV

VII VII

VI

VI

VI

II

30

Karta över bebyggelsens funktioner samt våningstal



Karta över bebyggelsens funktioner samt våningstal

31

primära vägnätet kommer förses med 
högre hastigheter, vilket ger cyklisterna 
kortare tid att upptäcka korsande cyklister. 
När det sekundära och primära vägnätet 
korsar varandra kommer det finnas en 
risk för kollision. På grund av att de olika 
vägnäten ger olika förutsättningar till 
cyklisterna, kommer det generellt finnas 
en hastighetsskillnad mellan cyklisterna. 
Detta medför att cyklisterna som ansluter 
till det primära vägnätet har en lägre 
hastighet, vilket gör att de behöver vara 
mer uppmärksamma vid korsningar. För 
att göra de anslutande cyklisterna mer 
observanta kommer de behöva cykla över 
ett fartgupp samt att de har väjningsplikt 
gentemot de primära cyklisterna. Vid 
sekundära korsningar har ingen cykelbana 
företräde utan korsningarna grundar 

sig i att cyklisterna har uppsikt och är 
observanta. Skulle de förefalla sig att 
dessa korsningar upplevs osäkra kan andra 
åtgärder appliceras, som exempelvis ge 
företräde åt ett vägnät.

Gång och Cykelförhållande

För att skapa balansen mellan trafikanterna 
och fortfarande bibehålla effektiviteten 
har ett antal utformningar föreslagits 
för projektet i Kungens Kurva. En 
hierarki i vägsystemet introduceras 
likt den bilfokuserade infrastrukturen 
som förklarats tidigare. Ett primärt och 
sekundärt system utvecklas där cyklarna 
får företräde i det primära nätet, medans 
det sekundära nätet fokuserar på ett 
samspel mellan fotgängare och cyklister. 

Övergången mellan de primära stråken i stadsparken



Det primära nätet leder trafiken genom 
området och är utformat så att cyklisterna 
kan röra sig så fort som möjligt och ha 
en kortare sträcka än biltrafiken som 
måste köra runt utsidan av området. 
Placeringen av entréerna och vägarna 
är baserad på målpunkter runt Kungens 
Kurva och Huddinge kommun för att se 
till att den större trafikvolymen hamnar 
på de snabbare och bredare vägarna. På 
det sekundära vägnätet är cykelbanan 
placerad i mitten av gångbanan för att 
undvika att cyklar rör sig längs fasaderna 
och skapar en risk för in- och utpassering 
från byggnaderna. Anledningen till att 
cyklisterna och fotgängarna samsas om 
ytan är dels för att skapa ett stadsliv 
där gatan inte bara används som ett 
transportmedium utan även som en 
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mötesplats, och dels för att det skapas en 
förståelse mellan fotgängare och cyklister 
som kan bidrar till mindre trafikolyckor 
(Kröyer 2015:111). Som ovan nämnt, 
löper gång- och cykeltrafikanter en risk 
för kollision i det sekundära vägnätet, 
men målet är att skapa ett fungerande 
förhållande mellan trafikanterna som 
bygger på respekt och uppmärksamhet 
gentemot varandra. För att det ska fungera 
krävs det att cyklisterna är medvetna att de 
inte har samma premisser i det sekundära 
vägnätet som i det primära.
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Grönstruktur

I Kungens kurva finns det inga organiserade 
parkytor, eftersom det inte finns några 
bostäder i området. En kvalité som 
däremot finns men som inte symbolisera 
platsen är Gömmarens naturreservat 
som erbjuder ett stort skogsområde 
med elljusspår, badplats och många 
promenadleder. För att ta tillvara på 
denna kvalité är kopplingen mellan 
naturreservatet och planområdet en 
viktig komponent i planförslaget. För att 
öppna upp Gömmaren för allmänheten 
och synliggöra dess goda värde har 
två grönstråk sin utgångspunkt från 
naturreservatet som leds vidare in till 
stadsparken. Stadsparken blir sedan den 
centrala noden i planförslaget och 

områdets största gröna rum. Alla de 
centrala vägarna i området leds mot 
stadsparken, som erbjuder öppna 
grönytor, sittplatser, lekpark och en damm. 
Förutom de fysiska förutsättningarna är 
stadsparken en plats för social integration 
och en möjlighet för allmänheten att 
vistas på. I mitten av parken skär det 
primära cykelnätet varandra och för 
att garantera en trygg och trafiksäker 
lösning har den delen av stadsparken 
försetts med en lägre vegetation som inte 
stör sikten för cyklisterna. Stadsparken 
kompletteras med en fickpark som är 
placerad norr om stadsparken. En fickpark 
är en mindre men effektivare parkyta 
som är multifunktionell där det sociala 

Grönkarta över planförslaget
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mötet är i fokus (Nordh, 2013:13). Denna 
fickpark förväntas öka attraktiviteten 
i stadsrummet och fungera som ett 
komplement till den större stadsparken. 
Ytterligare ett parkområde planeras i den 
sydvästra delen av planförslaget och är 
placerad vid kontorsområdet, där det 
erbjuds en lugnare miljö än stadsparken. 
Parken är till för att öka attraktiviteten till 
kontorsområdet och ge förutsättningar till 
fler sociala möten. Vid skolområdet finns 
det även ett parkområde för barn och 

ungdomar, där det finns möjligheter till lek 
och bollsporter.
Betydelsen av grönområde är stor, några 
av de positiva effekterna är att de, renar 
luften, ökar hälsan och attraktiviteten i 
stadsrummet (Boverket, 2010:12). Antalen 
grönområden är ingen faktor som höjer 
kvalitén i en stadsdel, utan hur effektivt 
det används och hur grönområdets 
tillgänglighet är för allmänheten. För att 
skapa en god och effektiv grönstruktur har 
planförslaget valt att fokusera på mindre 
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Sektion över det primära vägnätet Sektion över det sekundära vägnätet



antal parker som förväntas användas mer 
effektivt och medföra en större kvalité i 
området.
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spårvagnshållplatsen norr om området och 
Heron city som angränsar i väst. Förslagets 
övergripande strategier för att inkludera 
hela-resan-perspektivet är att erbjuda 
goda parkerings möjligheter. Utöver 
utomhus parkeringar som är utspridda 
över området finns det även tillgång till ett 
cykelgarage, som är placerat i den byggnad 
som angränsar till torg i öst. Ytterligare en 
åtgärd är att infrastrukturen inom området 
är utformat för att erbjuda en effektiv 
transportering mellan andra målpunkter 
som, handelsområde, skola, service 
och kollektivtrafik, för att möjliggöra en 
fungerande vardags transportering för alla 
olika målgrupper.
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Torgområdet - Gustaf Palmborg

Planområdet är lokaliserat i den 
nordvästradelen av utvecklingsområdet 
och är i nära anslutning till Heron city och 
längs med den planerade spårvägen. I 
dagsläget består området av outnyttjade 
grönområden samt kontorslokaler som är 
planerade att rivas.
 
Hela resan perspektivet

För att möjliggöra för en fungerande 
transportering till och från området har det 
lagts ett stor fokus på att knyta samman 
området till viktiga målpunkter. Några 
av de utpekade målpunkter är den nya 

Indivuella delar

Delområdenas placering i förhållande till omgivningen



Delområdenas placering i förhållande till omgivningen
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 Trafiksäkerhet

Ett av förslagets huvudfokus är att 
möjliggöra en trygg och trafiksäker miljö 
för såväl gående som cyklister. För att detta 
ska uppfyllas krävs det att trafiksituationer 
som övergångar och korsningar är väl 
genomtänkta och utformade för att 
minimera kollisioner. I sektion A-A 
illustreras hur en korsning mellan ett 
primärt och sekundärt vägnät kan se ut. 
De primära cyklisterna ges företräda för 
att skapa ett bättre trafikflöde, främst 
under rusningstid. Cyklister som kommer 
från det sekundära vägnätet behöver cykla 
över ett litet fartgupp som är tillför att 
markera att de korsa en väg där de inte 

har företräde och även för att väcka deras 
uppmärksamhet. Korsningar mellan de 
sekundära näten bygger inte på samma 
premisser, utan grundar sig mer på att 
cyklisterna är observanta och respektera 
de andra trafikanterna. Eftersom det 
sekundära nätet bygger på förhållandet 
mellan gång och cykel, kommer även 
cyklisterna att hålla en lägre hastighet 
vilket gör det lättare att stoppa eller 
reglera hastigheten för att behålla en god 
trafikmiljö.
 
Förhållande mellan 
cyklister och fotgängare

Området är uppdelat i ett primärt och 

Illustration över planområdet



för att understrycka separeringen 
ytterligare. Gåendes möjlighet att korsa 
cykelbanan är försedd till olika utpekade 
områden, likt hur den vanliga väghierarkin 
ser ut. Förhållandet mellan gående och 
cyklister ser annorlunda ut i det mer 
utbredda sekundära vägnätet. Inom detta 
vägnät bygger mer på förhållandet mellan 
de bägge trafikanterna och att det ska 
skapas en större förståelse och samverkan. 
Sektionen som illustrerar detta på sida 
27, visar hur cykelbanan tar en organisk 
gestaltning för att på så vis hålla nere 
hastigheten för cyklisterna och skapa en 
mer trivsam miljö för de gående, utan att 
hindra cyklisternas framfart. Sektionen 
visar även en yta som är benämnd som 
´mixed used´ som syftar till att skapa en 
mer balanserad övergång mellan gång och 
cykel samt öka trivsamheten i området 
med fler sittplatser och vegetation.
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sekundärt vägnät, för att möjliggöra en 
effektiv och tillgänglig miljö för både 
gående och cyklister. Det primära vägnätet 
syftar till att ge cyklisterna en snabb och 
effektiv transportering mellan utpekade 
målpunkter inom området. I sektion som 
visar det primära vägnätet på sida 27, 
visar hur vägbanan mellan gående och 
cyklisterna är separerade. För att minimera 
risken för kollision mellan gående och 
cykel är cykelvägen upphöjd gentemot de 
gående, det är även ett fält med vegetation 

Torgområets placering i utvecklingsområdet

Sektion A-A



Sektion A-A

istället byggnaden som ligger i anslutning 
till Dialoggatan försetts med en lokal som 
tar emot transport som är ämnade till 
området. Därifrån får sedan mottagaren 
hämta via valfri metod. Planområdet 
har två utpekade cykelgarage som ska 
förse cyklisterna med goda och trygga 
parkeringsmöjligheter. Utöver de har även 
flertalet cykelställ placerats utöver området 
med varierande utformning, en del under 
tak andra inte. Ett utpekat område där 
störst rörelse är tänkt att komma från är 
nordväst i området och för att välkomna 
besökarna har det valts att utformas ett 
torg på platsen. Torget har som funktion 
att erbjuda en öppnare yta där de kan 
röra sig mer fritt och restauranger 
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 Grönstruktur

Inom planområdet har inga parkområden 
eller andra utpekade grönområde förutom 
innegårdar, men för att leda in besökarna 
nordväst i området har huvudgatan en 
trädrad som leder vidare mot stadsparken 
längre in i området. Utöver det har 
området inte lagt ett större fokus på 
grönstrukturen.
 
Funktioner

För att få en fungerande handel och service 
plats i området krävs det varuleverans som 
oftas sker via lastbilar. Eftersom området 
inte har tillgång till några bilvägar har 

Bild 1, visionsbild över torget
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kommer ges möjlighet till uteserveringar 
men även torghandel. Ett mindre torg 
eller multifunktionell yta finns sydväst i 
området, där det finns stor potential att 
utforma en utställningsyta för gatukonst 
eller fickpark.

Tillgänglighet

Arbetet med det primära och sekundära 
vägnätet grundar sig mestadels i 
tillgänglighetsaspekten. Inom det primära 
vägnätet främjas cyklisternas tillgänglighet 
i första hand. Hade de premisserna 
återspeglat hela planområdet hade endast 
cykelns tillgänglighet varit i fokus, men 
det sekundära vägnätet skapar en balans 
mellan de gående och cyklisterna. Utöver 
har även utformningen av offentliga ytor 
som torg och cykelgarage tagit hänsyn 
till utpekade målpunkter för att skapa en 
större tillgänglighet till de platserna.  



G-C förhållande

Huvudmålet är att gång- och cykelnätet 
ska samexistera och kunna erbjuda samma 
möjligheter att röra sig i området. De 
är separerade de ska kunna röra sig på 
samma sätt men de är lite skilda på de 
primära stråken för att kunna erbjuda en 
snabbare genomresa för cyklarna. Det 
primära stråket är tydligt markerat genom 
markbeläggningen som skiljer den från 
det sekundära nätet men även genom 
höjdskillnaden. Förutom markeringarna 
finns det inga specifika hinder som 
försvårar korsandet av det primära nätet 
i området då meningen är att trafiken ska 
kunna fortgå med ömsesidig respekt och 
uppmärksamhet för varandra. Utsattheten 
för varandra bidrar till att cyklister och 
fotgängare är mer uppmärksamma och 
anpassar sig till eventuella faror vilket i 
sin tur sänker risken för skador (Kröyer 
2015:111). Övergångsställena över bilvägen 
är separerade då cykelöverfarten inte är 

0 100 (m)

Skolområdet

Skolområets placering i utvecklingsområdet
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Skolområdet - Jaafar Salim

Skolområdet ligger i den sydöstra delen 
av utvecklingsområdet och är kopplat till 
det regionala cykelnätet mot Huddinge 
centrum. Området ligger i nära anslutning 
till Segeltorps idrottsplats och vetter 
mot Gömmarens naturreservat söderut. 
Marken är i dagsläget oexploaterad.

Grönstruktur

Området kopplar ihop stadsparken med 
naturreservatet genom ett grönstråk 
vilket även medför flera gröna inslag i 
omgivningen. Inslagen kan variera från träd 
i anslutning till skolgården till sedumtak 
på toppen av de slutna kvarteren. Detta 
innebär att anslutningen till Gömmarens 
naturreservat förstärks vilket skapar 
en möjlighet att introducera en ny 
entré för att öka rörelsen i reservatet. I 
dagsläget finns en mindre entré väster om 
planområdet i form av en mindre grusväg 
i industriområdet som ansluter vidare till 
cykelnätet som leder till Flemingsberg 
och universitetsområdet. Vägen som 
gränsar området på den södra delen har 
en del trafiksäkerhetsåtgärder som gör 
att grönytor kan introduceras vid sidan 
av den. Dessa grönytor kan antingen vara 
fickparker om de är placerade på norr om 
vägen eller mer organiska i anslutning till 
naturreservatet.



vinkelrät mot körbanan eftersom den är 
anpassad för ett specifikt trafikflöde och är 
därmed vinklad för att cyklisterna ska ta sig 
fram på ett effektivare sätt.

Trafiksäkerhet

De flesta olyckorna med allvarliga 
utkomster involverar motorfordon i form 
av bilar, bussar eller lastbilar. Fokus har 
därför riktats mot körbanan och samspelet 
med gång- och cykelnätet i form av både 

utformningsåtgärder men även andra val 
har gjorts för att påverka körbeteendet i 
området. Placeringen av övergångsställena 
som leder vidare till nätet utanför området 
samt naturreservatet ock skolan gör att 
flera trafikflöden koncentreras till området 
vilket gör att uppmärksamheten ökar som 
en följd av utsattheten. Detta påverkar 
i sin tur körbeteendet och den valda 
hastigheten som föraren väljer att färdas i.

Dessutom har vägen och övergångarna 
utformats och placerats för att påverka 
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Illustration över skolområdet
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Lekplats



Illustration över skolområdet

Dessutom blir det enklare för elever som 
inte är bosatta i området att ta sig till och 
från området med tanke på skolans närhet 
till det primära stråket. Förutom det har 
även busshållplatsen placerats i direkt 
anslutning till skolan för att vidare bidra 
till en ökad tillgänglighet till området. 
Förutom anslutningarna finns även flera 
målpunkter i närheten av området som 
har tagits i beaktning när anslutningarna 
och entréerna har placerats. Det gäller 
bland annat idrottsplatsen samt entrén 
till naturreservatet som båda anses vara 
relevanta för att komplettera skolans 
möjligheter att erbjuda rörelse för 
eleverna.  

Hela resan-perspektivet

En viktig aspekt att ta hänsyn till i detta 
område är förhållandet mellan bilvägen 
och de mjuka trafikanterna för att kunna 
erbjuda en trygg reseupplevelse. Vidare 
handlar det om att ha effektiva övergångar 
från ett trafikslag till ett annat. Genom 
att placera cykelparkeringar i anslutning 
till bland annat busshållplatsen och 
skollokalerna kan tillgängligheten till det 
primära stråket öka och resan bli mer 
tidseffektiv. Dessutom blir det enklare 
för elever som bor utanför området att 
undvika de sekundära stråken för att ta sig 
till och från området på ett snabbare sätt.

trafiksäkerheten. Både chikaner och 
farthinder vid cykelöverfarten har 
placerats för att hindra bilar från att 
kunna köra snabbt oavsett om de följer 
hastighetsbegränsningen eller inte. 
Cykelöverfarten och övergångsstället har 
separerats vilket innebär att bilisterna 
måste ge företräde för de och därmed 
inte hinna få upp farten mellan dem. 
Detta ger kortare bromssträckor och 
lägre hastigheter som inte är lika skadliga 
i händelse av en olycka. För att stärka 
arbetet mot nollvisionen är målet att 
vägens utformning ska kunna bidra till 
att bilarna håller en hastighet under 20-
25 km/h då forskning visar att olyckor 
vid såna hastigheter inte leder till seriösa 
skador (Kröyer 2015:113). Vidare påverkar 
detta bilarnas restid och möjligheten 
till alternativa resvägar kan leda till att 
bilisterna väljer att åka runt området 
istället för att åka utanför skolområdet.

Tillgänglighet

Flera av stråken i området samlas ihop 
och möts kring cykelöverfarten vilket 
gör det enkelt att röra sig i alla riktningar 
direkt när man kommer in i området 
beroende på vilket håll man vill röra 
sig mot. Detta i kombination med att 
området direkt ansluter till naturreservatet 
och de regionala cykelbanorna gör att 
överblickbarheten och orienteringen till 
och från målpunkten blir mycket enklare. 
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Funktioner

Området är tydligt separerat av bilvägen 
som skiljer den bebyggda miljön från 
naturreservatet och grönområdena söder 
om vägen. Den bebyggda miljön består i 
sin tur av huvudsakligen allmänna ytor i 
form av GC-vägar och torgytor. Det finns 
även en skola med tillhörande skolgård 
samt cykelparkeringsytor i anslutning 
till den. I Västra sidan av området syns 
anslutningarna till bostäderna och 
även handelsfunktioner på bottenplan i 
anslutning till torget.
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Diskussion

Gestaltningsförslagen visar exempel 
på hur ett område kan anpassas 
till förutsättningarna och samtidigt 
vägleda invånare och besökare i deras 
rörelsemönster samt val av färdmedel. 
Den relevanta forskningen visar att valet i 
slutändan påverkas på grund av ett antal 
faktorer och det är dem som i sin tur kan 
påverka och påverkas av planeringen.
  
Vidare måste man ta hänsyn till att 
faktorerna är olika för olika platser vilket 
påverkar vilka utformningslösningar som 
är effektiva för just den platsen som ska 
utvecklas. I detta exempel i Kungens Kurva 
så har de kollektiva förbindelserna satts i 
fokus och implementerats i planeringen 
då de är välutvecklade i området. Genom 
att fokusera på att skapa effektiva 
bytespunkter i planeringen bidrar det även 
till en högre standard utifrån ett hela-resan 
perspektiv och därmed berörs faktorerna 
som leder till att resenären till exempel 
avstår från att använda bilen.

Huvudfaktorn och den gestaltningslösning 
som är mest tydlig är avskaffandet 
av bilvägar inne i själva planområdet. 
De positiva effekterna och hur man 
kompenserar för det som blir uteslutet är 
förklarat i detta exempel men som tidigare 
nämnt så är det viktigt att förstå att andra 
platser eventuellt behöver annorlunda 

lösningar. Det kan till exempel vara i form 
av en bilväg som möjliggör varuleveranser 
eller en administrativ lösning med en tjänst 
som tillåter en övergång där lådcyklar 
förser området med leveranser. Dessa 
förutsättningar och lösningar kan komma 
att ändras beroende på hur de tekniska 
lösningarna utvecklas i framtiden.

Den föreslagna gestaltningen i detta 
projekt är baserad på Huddinge kommuns 
översiktsplan där både förutsättningar 
och tidsperiod har tagits hänsyn till. 
Det betyder att utformningslösningarna 
har tagits fram med bilanvändandet 
i baktanken, det vill säga att även om 
planområdet är planerat för att vara 
bilfritt så är inte gestaltningen anpassad 
för ett helt bilfritt samhälle. Beroende på 
hur planeringen och tekniken utvecklas i 
framtiden samt placeringen av området 
som ska gestaltas kommer principerna och 
utformningen att påverkas. En annan faktor 
att ta hänsyn till är om det är en hel stad 
som planeras för att vara bilfri eller om det 
är enskilda områden som ska vara det och 
kopplas ihop genom bilvägar.

Avslutningsvis behöver effekten av alla 
lösningar och gestaltningen diskuteras. 
Eftersom val av färdmedel i slutändan 
är individuellt samt att personliga 
förutsättningar och preferenser kan 
väga tyngre än andra faktorer. Detta i 
kombination med att en sådan utformning 

Avslutning



inte existerar i dagsläget gör att det blir 
svårt att se hur det verkliga utfallet av 
gestaltningsområdet och dess påverkan 
på trafiken ser ut. Men genom att kolla 
på statistik över liknande satsningar och 
förutsättningar kan antaganden och 
utformningar tas fram som exemplet 
Köpenhamn som har tagits upp i texten.

Besvarande på forskningsfrågorna
 
• Kan den fysiska utformningen påverka 

boendes val av färdmedel, så att fler 
väljer att cykla och gå istället för att resa 
med bilen? Hur kan utformningen se ut 
isåfall?

Med allt det ovan förklarat kan vi komma 
fram till den slutsats att planeringen kan 
påverka valet av färdmedel och att ju 
mer extrema åtgärderna är i form av att 
främjandet av vissa färdmedel så kommer 
detta att märkas av i andelen resenärer 
inom det färdmedlet. Kunskapsöversikten 
tog upp att människor väljer i stor 
utsträckning det färdmedlet som är mest 
tillgängligt, vilket är en huvudfaktor att 
bilen är det dominerande färdmedlet i 
dagens samhälle. Däremot är det svårt 
att förutse och komma fram till någon 
exakt siffra gällande i hur stor utsträckning 
det påverkar. Detta skulle vara en fråga 
för framtida forskning, att jämföra olika 
områdes val av färdmedel innan och 
efter nya åtgärder som gynnar gång- och 
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cykeltrafikanter. Utformningslösningarna 
är baserade på Kungens Kurvas 
förutsättningar vilket är beskrivet ovan, 
något som gör att svaret på frågan 
hur det kan se ut baseras på platsens 
förutsättningar och ger inte läser mer 
någon djupare förståelse. 

• Vilka förutsättningar krävs i den fysiska 
planeringen för att kunna ha en gång- 
och cykelfokuserad stad/stadsdel?

Det som forskningsöversikten och 
gestaltningsförslagen redovisar är 
att närheten till kollektivanoder och 
ett nytt typ av fokus inom framförallt 
infrastrukturplaneringen är nödvändig 
för att det ska fungera. Ändras normerna 
för hur vi planerar städer kommer även 
det mänskliga beteendet ställa om sig 
och anpassa sig efter förutsättningarna. 
Detta bidrar även till en viss problematik, 
människor trivs med att använda sig av 
bilen på grund av dess höga tillgänglighet 
och bekvämlighet. Med nya normer 
kommer det även uppkomma större 
konflikter, vilket hade behövt utredas mer i 
vidare forskning. 
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