Stockholm 2018-01-23

Hagsätravägen, Stockholm
Trafik- och parkeringsutredning
Bakgrund
AB Stockholmshem tillsammans med Lindbäcks Bygg AB har fått markanvisning för att
bygga två flerbostadshus längs Hagsätravägen.
Den nya bebyggelsen kommer att uppföras med ett bostadshus på vardera sidan av
Hagsätravägen.
Kvarteren kommer att trafikförsörjas från Hagsätravägen. I den östra byggnaden planeras ett
garage för 31 bilar med infart från Hagsätravägen. Utöver garaget planeras 3 bilplatser på
mark för bilpool. För den västra byggnaden utreds bilplatser på mark för 1 bilpoolsplats +
1plats för handikapparkering.
Bilpool
Bilpooler kan vara ett sätt att inte ha egen bil och därmed inte heller behöva hyra och uppta en
bilplats i garaget. Antag att det finns behov av 2 bilpoolsplatser/50 lägenheter. Detta skulle
innebära ca 4 bilpoolsplatser, vilket det också har beräknats finnas intresse för.
Bilpoolen bör om möjligt drivas och administreras av ett etablerat bilpoolsföretag. Bilpoolen
ska etableras på kvartersmark.
Trafikbelastning på Hagsätravägen från den planerade bebyggelsen
I avvaktan på att ett parkeringstal slutgiltigt fastställs har beräkningen utgått från de planerade
bilplatserna i garage och på tomtmark.
Trafikbelastningen på Hagsätravägen har uppmätts som Årsdygnstrafik (ÅDT) år 2014 med
en prognos för 2040. Andelen tung trafik har angivits till 9%
Inga värden för max.tim har angetts men här har antagits 12% av ÅDT.
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ÅDT
År 2014
År 2040
År 2020

2100 fordon
3040 fordon
2320 fordon (beräknad med en linjär framskrivning)

Som underlag för trafikbelastning under max.tim fm och em har använts procenttal för
boendeparkering enligt handboken ”Parkeringsanläggningar”.
Antalet trafikrörelser har beräknats efter 1,2 trafikrörelser per bilplats och dag för de boende
inkl.bilpool samt för besökande.
Årsmedeldygn 2020 (ÅDT)
Boende + bilpool + besökande
2320 + 46 (32+4 x1,2 +3) = 2366
Den tillkommande trafikmängden utgör ca 2% av trafiken på Hagsätravägen.
Max.tim fm
25 % av antalet boende + poolbilar inom den nya bebyggelsen antas åka ut under max.tim fm
(35x1,2 x0,25) = ca 11 bilar
Max.tim em.
18 % av antalet boende + poolbilar antas komma tillbaka under max.tim em.
Detta skulle innebära ca 8 bilar (35x1,2 x0,18)
Per Löfvendahl Trafikplanering
Herrängsvägen 100
125 54 Älvsjö

Telefax 08-6460014
Telefon 08-6460014

Bankgiro 5818-8608
Postgiro 342660-8
Org.nr. 01-390520-0055

Stockholm 2018-01-23

Hagsätravägen
Uppskattad trafikmängd år 2020
Ny bebyggelse
Totalt

Max. fm
608
11
619

Max. em
608
08
616

ÅDT
2320
46
2366

Sammanfattning
Den tillkommande trafiken på Hagsätravägen från den nya bebyggelsen utgör ca 2% ökning
av årsmedeldygnstrafiken och ca 1,3-1,8% av max.tim-trafiken. De tillkommande
trafikmängderna borde inte utgöra någon allvarlig inverkan på Hagsätravägens kapacitet.
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