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Förord 

I juni 2014 gav Tyresö kommun Trivector Traffic i uppdrag att ta fram ett 

trafikunderlag till den kommande översiktsplanen. Trafikunderlaget ska ge en 

samlad bild av vad kommunen behöver arbeta med för att stödja intentionerna i 

översiktsplanen. 

På Tyresö kommun har översiktsplanerare Carolina Fintling Rue varit 

projektledare och kontaktperson för uppdraget. Kommunen har även haft en 

arbetsgrupp där tjänstemän från Tyresö och konsulter från Trivector Traffic har 

ingått. Från Trivector har civ.ing. Eric Dahlén, civ.ing. Daniel Jäderland, civ.ing. 

Erik Sjaunja och fil.dr. Erik Stigell skrivit merparten av texterna. Tekn.lic. 

Christer Ljungberg har kvalitetsgranskat arbetet och tillsammans med civ.ing. 

Liselott Söderström bidragit med expertstöd. 

Stockholm, december 2014 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Tyresö kommun arbetar med att ta fram en översiktsplan med 2035 som målår. 

Där ska kommunens utvecklingsambitioner sett till den bebyggda och obebyggda 

miljön beskrivas för att fungera som vägledning inför framtida planering.  

Syftet med trafikunderlaget är att ge en samlad bild av vad kommunen behöver 

arbeta med för att stödja intentionerna i översiktsplanen. I dagsläget saknas ett 

dokument som på ett strategiskt plan beskriver vad Tyresö vill med 

transportsystemet och de resor som sker till, från och inom kommunen. 

Trafikunderlaget baseras bland annat på befintliga dokument som exempelvis 

kommunens cykelplan, kollektivtrafikutredningar och hastighetsöversyn. 

Underlaget ska beskriva vilka utmaningar Tyresö står inför kopplat till trafikens 

utveckling, hur kommunen bör arbeta för att nå ambitionerna i översiktsplanen 

och andra målsättningar som har satts upp, samt peka ut vilka som är de viktigaste 

fokusområdena på kort sikt och mot år 2035.   

1.2 Hur trafikunderlaget förhåller sig till översiktsplanen 

Trafikunderlaget är ett av flera kunskapsunderlag till den nya översiktsplanen. 

Trafikunderlaget pekar inte ut någon egen vision eller mätbara mål, utan 

beskriver arbetssätt och fokusområden för det kommande arbetet med Tyresös 

transportsystem. Underlaget kommer inte beslutas som ett enskilt dokument. 

Trafikunderlaget ska också kunna utgöra basen i en framtida trafikstrategi för 

Tyresö. En trafikstrategi är ett inriktningsdokument, som tillsammans med 

kommunens översiktsplan och klimatstrategi etc. ska bidra till att lägga grunden 

för en önskvärd riktning. En trafikstrategi bör beslutas av kommunfullmäktige 

och få samma status som övriga inriktningsdokument i kommunen. 
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Figur 1–1 Schematisk skiss över hur dokumenten hänger samman. Trafikunderlaget är en bilaga till 
Översiktsplan 2035, men ska även fungera som underlag till en framtida trafikstrategi. De 
fokusområden som pekas ut i underlaget behöver i vissa fall konkretiseras i konkreta 
handlingsplaner, likt en parkeringspolicy. 

1.3 Metodik för framtagande 

Trafikunderlaget har tagits fram under sommaren och hösten 2014. Tyresös 

projektledare har varit översiktsplanerare Carolina Fintling Rue på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutom Carolina har trafikplanerare Helena 

Hartzell och Hedda Ericsson på miljö- och trafikenheten utgjort kommunens 

arbetsgrupp tillsammans med trafikkonsulter från Trivector Traffic. Konsulterna 

har skrivit majoriteten av texterna, planerat och hållit i möten och workshops.  

Under arbetet har en workshop genomförts med kommunen. På workshopen 

deltog tjänstemän från flera avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen; 

Stadsbyggnad, Miljö- och trafik, Mark och exploatering samt Plan. Dessutom 

deltog Samhällsbyggnadsförvaltningens chef och kommunledningskontorets 

kommunikationschef.  

På workshopen fick deltagarna ge sin syn på nuläget genom att lista styrkor och 

svagheter, diskutera vad Tyresös transportsystem ska ha för egenskaper år 2035, 

samt ta ställning kring vilka fokusområden som är viktiga för hållbart resande i 

de olika kommundelarna. 

1.4 Läsanvisning 

I kapitel 2 ges inledningsvis en nulägesbeskrivning av Tyresös karaktär och 

kommunens transportsystem, därefter beskrivs den kommande översiktsplanens 

ambitioner sett till bebyggelseutveckling samt andra relevanta mål som berör 

trafikens utveckling. Sammanfattningsvis beskrivs vilka utmaningar kommunen 

står inför, mot bakgrund av dagens situation och de framtida målsättningarna. 
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Kapitel 3 definieras hållbar utveckling och vad ett hållbart transportsystem 

karaktäriseras av. Därefter beskrivs åtta viktiga planeringsprinciper för Tyresö 

att arbeta efter för att hantera utmaningarna. Planeringsprinciperna är tänkta att 

användas på den befintliga stads- och trafikstrukturen, men även vägleda inför 

framtida utveckling av kommunen. 

I kapitel 4 redogörs för viktiga fokusområden med förslag på åtgärder i det 

kommande stads- och trafikplaneringsarbetet. På vissa ställen ges förslag till 

åtgärder, det är dock viktigt att poängtera att dessa varken är beslutade eller 

finansierade. 
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2. Nulägesbeskrivning och framtida utveckling 

Inledningsvis ges i detta kapitel en nulägesbeskrivning av Tyresös karaktär och 

transportsystem. Sist i kapitlet redovisas vilka utmaningar kommunen står 

kopplat till trafikens utveckling mot bakgrund av dagens situation och framtida 

målsättningar.  

2.1 Tyresös karaktär 

Läge i regionen 

Tyresö kommun är beläget sydost om Stockholms stad, knappt 15 kilometer från 

centrala Stockholm. Tyresö gränsar till Haninge i söder, Huddinge i väst, 

Stockholms stad i nordväst, Nacka i norr och Värmdö i nordost.  

 

Figur 2–1 Tyresö kommun med angränsande kommuner. Källa: Tyresö kommun  

I Stockholmsregionen har åtta regionala stadskärnor pekats ut1. Ambitionen är 

att regionen ska utvecklas till en mer flerkärnig struktur, med Stockholms city 

som centrumkärna. I området östra Södertörn, där Tyresö ingår, är Haninge 

 
1 Täby centrum-Arninge, Kista-Sollentuna-Häggvik, Barkarby-Jakobsberg, Kungens kurva-Skärholmen, 
Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje har pekats ut som de sju yttre regionala stadskärnorna medan 
Stockholm är regional centrumkärna 
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utpekad som regional stadskärna. Detta kommer troligen innebära ett ännu större 

utbyte med Haninge och de övriga södra kärnorna i framtiden. 

Kommundelarna 

Tyresö är en diversifierad kommun sett till den bebyggda och obebyggda miljön. 

Bebyggelsen består av allt från större flerbostadsområden till områden med 

fritidshus. Av det totala bostadsbeståndet är ungefär hälften småhus och hälften 

flerbostadshus.2 Ungefär en tredjedel av kommunens markareal består av 

nationalpark och naturreservat och det finns stora orörda skogspartier och 

innerskärgård.  

Tyresö är principiellt indelat i fyra områden: Tyresö centrum/Bollmora, 

Trollbäcken, Tyresö Strand och Östra Tyresö. 

 

Figur 2–2 Karta över Tyresö kommun med de markering av de fyra delområdena. Källa: Tyresö 
kommun, översiktsplan 2008 

Tyresö centrum/Bollmora 

Vid Tyresö centrum finns främst flerbostadshus i det område som kallas 

Bollmora. Här är den största boendetätheten i kommunen. Andra områden som 

Lindalen, Öringe och Krusboda består av villor och annan småhusbebyggelse. 

Trafiknätet i området kom till stor del till under 1960- och 70-talet vilket innebär 

att gång- och cykeltrafik är separerade från motortrafiken i hög grad. 

Bollmoravägen löper genom Tyresö centrum i öst-västlig riktning, från 

Tyresövägen till Skrubba Malmväg, och är ryggraden i områdets infrastruktur. 

 
2 Källa: SCB 
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Sedan ombyggnationer och tillkomsten av Bollmora allé (går från 

Bollmoravägen, vid Tyresö centrum, till Tyresövägen), samt förlängningen av 

Skrubba Malmväg har färre olyckor rapporterats samtidigt som trängseln har 

minskat.  

I området finns den högsta sysselsättningstätheten i kommunen, med bland annat 

Tyresö centrum, Södra Lindalen, Bollmora industriområde och Petterboda 

arbetsområde.3 

I Tyresö centrum finns ett inomhuscentrum som innehåller kommunhus och flera 

butiker och restauranger etc. Här är även kommunens största kollektivtrafiknod 

lokaliserad som delvis är under tak, se Figur 2–3. Busstorget i Tyresö centrum är 

planerat att byggas om 2017-2018 för att bättre tillgodose resenärernas behov. 

Bollmoras/Tyresö Centrums kollektivtrafik utgörs i huvudsak av tre 

stombusslinjer mot Gullmarsplan och direktbussar mot Stockholm C. Under 

morgonrusningen går det nästan en buss i minuten från kommundelen Bollmora 

mot Gullmarsplan/Stockholm C. I övrigt finns busslinjer mot Tyresö strand, 

Brevik, Trollbäcken, Handen, Brandbergen, Nacka och Älta. 

 

Figur 2–3 Vy vid ankomst till Tyresö centrum där kommunens största kollektivtrafiknod är lokaliserad. 
Källa: Google maps 

Trollbäcken 

Trollbäcken kännetecknas av småhusbebyggelse, men det finns även ett antal 

flerbostadshus vid Trollbäckens centrum kring Alléplan där boendetätheten är 

något högre. I och med att området främst består av småhus med egna tomter 

finns det få allmänna grönytor i området. I Trollbäcken finns det heller inte 

mycket jungfrulig kvar mark att exploatera.  

Gudöbroleden, vilken tillsammans med en del av Tyresövägen är den enda 

statliga vägen i kommunen, går genom Trollbäcken i nord-sydlig riktning och 

knyter an till Tyresövägen respektive Nynäsvägen. Vägen upplevs som en barriär 

och ger upphov till bullerstörningar för kringliggande bebyggelse. Förutom 

 
3 Tyresö kollektivtrafikutredning (2013), källa: SCB 2010 
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Gudöbroleden karaktäriseras vägnätet främst av lokalgator med 30 km/tim som 

tillåten hastighetsgräns.  

I Trollbäcken är separeringen av trafikslag mer ovanligt jämfört med i Tyresö 

centrum och gående, cyklister och motortrafik delar ofta på utrymmet i 

lokalgatunätet.  

 

Figur 2–4 Vy vid Trollbäcken centrum, blickandes söderut från Gudöbroleden, där områdets största 
busshållplats finns. Källa: Google maps 

Längs Gudöbroleden går tät busstrafik mot Gullmarsplan och Brandbergen och i 

högtrafik även mot Stockholm C. I högtrafik går det ungefär en buss med 1½ 

minuts mellanrum från Trollbäcken Centrum mot Gullmarsplan/Stockholm C. 

Övriga delar av Trollbäcken försörjs i huvudsak av lokala linjer mot Tyresö 

Centrum och Handen där byte krävs för resa mot Gullmarsplan, utom i högtrafik 

då ett antal direktbussar mot Gullmarsplan tillkommer.  

Tyresö Strand 

Området Tyresö Strand ligger mellan Tyresö centrum och Östra Tyresö, Brevik 

och Raksta. Bebyggelsen i området har historiskt karaktäriserats av 

sommarstugor, men under senare år har en omvandling skett där fler och fler hus 

har blivit permanentboende och nu är karaktären mer likt ett villaområde. Det 

finns även högre bebyggelse och en högre täthet i lokalcentrumet vid 

Strandtorget där det också finns livsmedelsbutik, butiker och restauranger.    

 

Figur 2–5 Vy över Strandtorget som är bilfritt och innehåller småbutiker och restauranger. Källa: Google 
maps 
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Tyresö Strand förbinds med Tyresövägen till övriga kommunen och länet. I 

övrigt består vägnätet framförallt av mindre lokalgator med 30 och 40 km/tim. 

Längs majoriteten av lokalgatunätet rör sig oskyddade trafikanter i körbanan. Det 

finns gång- och cykelbana längs stora delar av Tyresövägen in mot centrum, men 

det saknas gång- och cykelinfrastruktur längs vissa partier som behöver åtgärdas 

för att öka tillgängligheten.  

Kollektivtrafiken går i huvudsak på Tyresövägen genom området och erbjuder 

tät trafik mot Tyresö Centrum och Gullmarsplan. I högtrafik finns även 

direktbuss mot Stockholm C. Strandängarna har nyligen fått direktbuss till 

Gullmarsplan i högtrafik, linje 814. Under högtrafik går det nästan en buss 

varannan minut på Tyresövägen mot Gullmarsplan och Stockholm C. 

Östra Tyresö 

Östra Tyresö är till ytan det största området i kommunen och består i sin tur av 

tre delområden: Inre Brevik, Yttre Brevik och Raksta/Solberga/Bergholm. 

Förutom den bebyggda miljön finns också Tyresta nationalpark och naturreservat 

i området. Området har främst varit bebyggt med fritidshus men en allt större del 

har omvandlats till permanentboende. Tyresö kommun tog 2003 fram en 

fördjupad översiktsplan för Östra Tyresö för att hantera den ökande efterfrågan 

på bostadsbyggande och möjliggöra detaljplaner och framtida bebyggelse med 

allt från vägar, vatten och avlopp.  

 

Figur 2–6 Vy från Breviksvägen mot Breviks skola. Källa: Google maps 

Motortrafik anländer till Östra Tyresö via Tyresövägen. Därefter finns ett antal 

vägar i området som har klassats som huvudvägar och matar lokalgatunätet i de 

mindre delområdena. Huvudvägarna i området utgörs av Breviksvägen, 

Nytorpsvägen och Brakmarsvägen. Tyresö kommun är väghållare i viss 

utsträckning men i huvudsak är det privata väghållare eller vägföreningar som 

har hand om de enskilda vägarna i området.  

Det finns brister i gång- och cykelvägnätet som inte är särskilt väl utbyggt. 

Gatornas karaktär medger ger dock relativt goda möjligheter att cykla i 

blandtrafik, däremot är topografin väldigt kuperad. Det finns dock behov av att 

komplettera åtminstone huvudvägnätet – framförallt Breviksvägen, 
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Nytorpsvägen och Brakmarsvägen – med gång- och cykelinfrastruktur. 

Brakmarsvägen kommer dock byggas om under 2015-2016 för att klara 

busstrafik och förses med gång- och cykelbana. Linje 805/815 förser Brevik med 

kollektivtrafik, medan stombusslinje 875, direktbuss 815C och nattbuss 890 

vänder vid Tyresö kyrka. Områdena Raksta, Solberga och Bergholm saknar 

kollektivtrafik och närmsta hållplats är vid Tyresö kyrka. 

Befolkning 

Tyresös verkliga befolkningstillväxt började i samband med 

miljonprogramsåren. Vid 1960 hade kommunen endast cirka 6 000 invånare, 

vilket skulle stiga till drygt 27 000 invånare till 1970. 4 Under denna tidsperiod 

var Tyresö Sveriges barnrikaste kommun.  

Idag bor det drygt 44 000 invånare i kommunen och trenden de senaste 

decennierna är positiv. De senaste tio åren, från 2003 till 2013 har invånarantalet 

stigit med drygt 4 000 invånare, eller 10 procent. 

 

Figur 2–7 Befolkningen i kommunen de senast elva åren. Källa: Stockholms läns landsting, årsstatistik 
2013 

Åldersstruktur 

Vid 2013 års utgång var det totala invånarantalet drygt 44 000. I jämförelse med 

Stockholms län och Riket har Tyresö en större andel unga (0-19 år) vilket 

understryker att kommunen är populär bland barnfamiljer. Jämfört med länet är 

andelen äldre (60+) ungefär densamma, medan andelen i arbetsför ålder är något 

lägre, se Figur 2–8 på nästa sida. 

 
4 Källa befolkningsstatistik: SCB och  
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Figur 2–8 Åldersstruktur i Tyresö, Stockholms län och Riket. Källa: SCB 

Bilinnehav 

Bilinnehavet per person i Tyresö har varit relativt stabilt de senaste tio åren. År 

2003 var det 330 registrerade personbilar i trafik per 1000 invånare, medan det 

år 2013 var 320. I siffran ingår inte avställda personbilar eller bilar som ägs av 

juridisk person.  

När bilinnehavet jämförs med närliggande kommuner märks att tyresöborna äger 

bil i något större utsträckning. En bidragande orsak till detta är troligtvis att det i 

Tyresö finns en större andel småhus5, med bättre parkeringsmöjligheter, jämfört 

med övriga kommuner. I Tyresö är drygt halva bostadsbeståndet småhus, medan 

motsvarande siffra i Haninge och Nacka är cirka 40 procent.6 

 

Figur 2–9 Antal registrerade personbilar i trafik per 1 000 invånare i Tyresö, närbelägna kommuner, 
samt genomsnitt för Stockholms län år 2013. Källa: SCB 

 
5 Ett småhus är en byggnadstyp som kan innehålla en bostad eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, 
kedjehus och parhus är vanliga exempel på småhus, liksom också fritidshus. Källa: www.skatteverket.se 
6 Källa: SCB 
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2.2 Resmönster 

I detta kapitel beskrivs pendlingsströmmar till och från kommunen och resvanor. 

Arbetsmarknad och pendling 

I Tyresö finns en tradition av stark företagaranda. Det finns över 1 000 

småföretag och nästan 11 000 arbetstillfällen, varav Tyresö kommun är största 

arbetsgivare med ungefär 2 500 anställda.7  

Arbetslösheten har minskat på senare tid och är låg vid en jämförelse med både 

länet och riket. I maj 2014 var drygt tre procent arbetslösa, vilket kan jämföras 

med fem procent för Stockholms län och sex procent för riket.8 

Pendling 

Det är fler arbetande som pendlar ut från kommunen jämfört med som pendlar 

in till kommunen. Omkring 21 200 tyresöbor förvärvsarbetar och av dessa är det 

cirka 6 000 som arbetar lokalt i kommunen. Detta innebär att omkring 15 000 

invånare pendlar ut från kommunen till sitt arbete.  

Studeras inpendlingen kan det konstateras att av de cirka 11 000 arbetstillfällen 

som finns i kommunen innehar tyresöbor cirka 6 000 vilket innebär att 5 000 

människor pendlar till Tyresö för att arbeta.   

Sammantaget innebär detta ett underskott av dagbefolkning på cirka 10 000 

människor.  

Var tyresöborna arbetar 

Av de totalt drygt 21 000 tyresöbor som förvärvsarbetar har nästan hälften (49 

procent) sin arbetsplats i Stockholms stad9. Därefter är det vanligast att invånarna 

arbetar i Tyresö kommun (28 procent), följt av Haninge, Solna, Nacka och 

Huddinge (cirka 4 procent vardera), se Figur 2–10 på nästa sida. 

 
7 www.tyreso.se 
8 Arbetslösheten för personer i åldern 16-64 år var 3,2 % i maj 2014. Källa: Tyresö kommun 
9 I den kollektivtrafikutredning som genomfördes år 2013 framkommer att Stockholms innerstad är största 
målpunkt inom Stockholms stad, därefter målpunkter i söderort som Slakthusområdet och 
Liljeholmen/Västberga, samt Kista i norrort. Källa: Trivector (2013), Tyresö kollektivtrafikutredning 
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Figur 2–10 Fördelning av tyresöbornas arbetsort. Totalt antal = 21 160. Avser förvärvsarbetande 
befolkning, 16-, år 2011. Källa: Stockholms läns landsting, årsstatistik 2013 

Vilka som arbetar i Tyresö 

Tyresöbor står för drygt hälften (56 procent) av de som arbetar i kommunen. 

Därefter är det vanligast att arbetande i kommunen bor i Stockholms stad (17 

procent), Haninge (10 procent), Nacka och Huddinge (cirka 4 procent var), se 

Figur 2–11.  

 

Figur 2–11 Fördelning av arbetsort för de som arbetar i Tyresö kommun. Totalt antal = 10 724. Avser 
förvärvsarbetande befolkning, 16-, år 2011. Källa: Stockholms läns landsting, årsstatistik 
2013 
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Resvanor  

Tyresö har inte gjort någon egen resvaneundersökning för hela kommunen 

(däremot för området Östra Tyresö, se nedan). Statistik som redovisas i detta 

kapitel kommer istället från RVU Sverige år 2011-2012 som innehåller ett 

mindre antal resor, därför ska resultaten tolkas som en indikation.  

Av de resor som startar i Tyresö med mål i Stockholms län genomförs drygt 

hälften (57 procent) med bil, en femtedel (20 procent) med kollektivtrafiken och 

knappt en fjärdedel (23 procent) till fots eller med cykel. 

 

Figur 2–12 Färdmedelsfördelning för resor som startar i Tyresö med mål i länet en vinterdag 2011-2012. 
Källa: Trafikanalys RVU Sverige 2011-2012 

Av det motoriserade resandet (bil eller kollektivtrafik) står bilresor för 73 procent 

och kollektivtrafikresor för 27 procent. En genomsnittlig kollektivtrafikresa är 

39 minuter, medan motsvarande för bilresorna är 15 minuter, för gång- och 

cykelresorna är genomsnittet 27 minuter. 

Resvanor Östra Tyresö 

För Östra Tyresö har en resvaneundersökning genomförts under 2014. Området 

är indelat i tre delområden: Brevikshalvön/Sydöstra Tyresö, Tyresö Strand och 

Öringe.10  

För arbets- och studieresor genomförs knappt hälften av resorna med bil (49 

procent), medan kollektivtrafiken står för 44 procent. Resterande sju procent görs 

till fots eller med cykel. Bil används i något större utsträckning bland boende i 

sydöstra Tyresö (56 procent) jämfört med Tyresö Strand (46 procent) och Öringe 

(44 procent).  

 
10 WSP (2014), Undersökning om resvanor i östra Tyresö 
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2.3 Tyresös transportsystem 

I detta kapitel beskrivs Tyresös transportsystem uppdelat på gång-, cykel, 

kollektiv- och biltrafik. Dessutom finns ett avsnitt som redovisar kommunens 

arbete med Mobility Management och hållbart resande.  

Gångtrafik 

Gång som trafikslag benämns inte specifikt i kommunens senaste översiktsplan 

och det finns ingen gångtrafikplan eller motsvarande dokument som beskriver 

gångnätet. I dagsläget är det därför mer rättvist att prata om ett gång- och 

cykelvägnät i Tyresö. Detta mot bakgrund av de ofta delar samma yta och inte är 

separerade på särskilt många ställen. 

Gång och cykel är dock två skilda trafikslag. Man färdas olika snabbt och 

behöver olika mycket utrymme. På senare år har en separerad gång- och 

cykelbana anlagts längs Töresjövägen och det är kommunens ambition att 

fortsätta den utveckling för att ge bättre förutsättningar för snabba och trygga 

resor för båda trafikantgrupperna.  

I småhusområdena finns det i regel trottoarer längs de större uppsamlingsgatorna 

medan fotgängare går i körbanan på de mindre villagatorna. Undantaget är de 

omvandlade fritidshusområdena där det inte finns trottoarer ens på 

uppsamlingsgator.11 

För att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder arbetar kommunen 

med att tillgänglighetsanpassa samtliga busshållplatser och övergångsställen i 

Tyresö. Kommunen har tagit fram en tillgänglighetshandbok som förvaltningar 

och byggherrar m.fl. kan använda sig av för att säkerställa god tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning vid planering och byggnation12. Tyresö har 

även ett råd för funktionshinderfrågor som sammanträder fem gånger per år. I 

rådet samlas funktionshindrades organisationer och kommunens styrelser och 

nämnder och diskuterar hur kommunen kan verka för en högre tillgänglighet.  

Cykeltrafik 

I Tyresö finns bra förutsättningar för cykling i och med att avstånden är relativt 

korta. Hälften av invånarna bor exempelvis inom två kilometer från Tyresö 

centrum och nio av tio har maximalt fyra kilometer till centrum.13 Cyklister har 

dessutom en fördel gentemot motortrafiken vid resor på tvären – från exempelvis 

Tyresö Strand till Trollbäcken – eftersom det endast finns gång- och 

cykelinfrastruktur genom naturområdena däremellan. I Figur 2–13 på nästa sida 

illustreras cykelnätet i Tyresö, samt förslag på framtida kopplingar. I figuren syns 

 
11 På senare år har dock gångbanor börjat tillkomma, bland annat på Forunuddsvägen, Skälsätravägen och 
delar av Långsjövägen. Källa: mailkonversation med Helena Hartzell, trafikplanerare Tyresö kommun 
12 Tyresö kommun (2012), Tillgänglighetshandbok 
13 Tyresö kommun (2013), Cykelplan för Tyresö kommun 
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också nyligen anlagda kopplingar som bland annat har förbättrat de regionala 

resmöjligheterna mot Nacka kommun, Stockholms stad och Haninge kommun. 

 

Figur 2–13 Cykelnätet i Tyresö kommun, med utpekande av kopplingar som behövs till omgivande 
kommuner. Källa: Tyresö kommun 

Målsättningar för cykeltrafiken 

I kommunens cykelplan står att Tyresö ska vara en cykelvänlig kommun och 

ambitionen är att cykelandelen ska öka. Kommunen vill att cykelvägarna ska ha 

god framkomlighet, vara attraktiva, trafiksäkra och trygga. Kommunen nämner 

vidare i sin vision för 2030 att det kommer vara viktigt att länka samman sitt 

cykelvägnät med kringliggande kommuners för att möjliggöra det regionala 

resandet, samt att förbättra vägvisningen. Tyresö vill också erbjuda turister och 

invånarna attraktiva rekreationscykelvägar, inte minst för att tillgängliggöra sina 

naturområden. 

Regionala cykelstråk 

Tyresös cykelnät är principiellt indelat i regionala och lokala cykelstråk. Genom 

kommunen går två regionala cykelstråk: Tyresöstråket och Vendelsöstråket, vars 

sträckningar illustreras i figurerna nedan. Stråken går samman vid 

Bollmoravägen och löper sedan in mot Stockholm och Nynäsvägen. 

De regionala cykelstråken i Tyresö kommun är mestadels separerade från 

biltrafik. Däremot uppfyller de i regel inte de krav som ställs på stråken avseende 

separering från fotgängare eller bredder med mera.  
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I det regionala nätet saknas en viktig länk från Gudöbroleden till Flaten i 

Stockholms stad (illustreras i gult i Figur 2–15), vilken skulle medföra en mycket 

genare koppling från kommunens södra delar vidare mot Stockholms innerstad.14 

 

Figur 2–14 Tyresöstråket, från Tyresö Centrum till Nynäsvägen vid Skogskyrkogårdens tunnelbana.  

 

Figur 2–15 Vendelsöstråket, från Handen till Bollmora. Gul länk är en saknad länk mot Flaten som skulle 
ge en genare väg mot centrala Stockholm. 

 
14 Kopplingen mot Flaten ingår i Vendelsöstråket som pekas ut i Länsplan 2014-2025 och ska byggas av 
Trafikverket. 
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Lokala cykelstråk 

Standarden på det lokala cykelnätet varierar kraftigt i kommunen. I vissa delar 

och relationer finns cykelbanor som är separerade från biltrafik, medan cyklister 

är hänvisade till blandtrafik i andra. I regel är inte gående och cyklister 

separerade från varandra.  

Störst andel gång- och cykelbanor finns i Tyresös centrala delar där majoriteten 

av kommunens flerbostadshus är lokaliserade. I kommundelar som 

karaktäriseras av småhusbebyggelse, likt Trollbäcken, är det vanligare att 

cykling sker i blandtrafik. 

De fyra kommundelarna är sammankopplade med varandra, men det är i många 

fall med ogena stråk och skiftande kvalitet på infrastrukturen – både sett till 

beläggning och om det är separerade cykelbanor eller blandtrafik. 

Kollektivtrafik 

Tyresö kollektivtrafikförsörjs uteslutande av busstrafik. Majoriteten av linjerna 

går till Stockholms stad, antingen till Gullmarsplan eller Stockholm C. Två linjer 

går till Nacka, medan ett stort antal busslinjer går söderut till Haninge kommun. 

I Figur 2–16 illustreras de busslinjer som trafikerar i Tyresö. 

 

Figur 2–16 Linjenätskarta för Tyresö kommun. Källa: sl.se 

Kollektivtrafikens konkurrenskraft 

När konkurrenskraften mellan bil- och kollektivtrafikresor studeras märks att det 

generellt går betydligt snabbare att åka bil relativt att åka kollektivt. Den 

genomsnittliga restidskvoten (restid att åka kollektivt dividerat med restid att åka 

bil) är 2,5. Detta innebär att om en bilresa tar 10 minuter tar det i genomsnitt 25 

minuter att åka kollektivt. Restidskvoten skiljer sig dock kraftigt beroende på 

vilka relationer som studeras. Till Stockholms central är kollektivtrafiken 

konkurrenskraftig med direktbussar med täta avgångar från vissa områden, 
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medan det går betydligt snabbare att åka bil jämfört med buss på tvären i 

kommunen (exempelvis från Brevikshalvön till Trollbäcken). 

Restidskvoten för Tyresö är något högre än genomsnittet för de så kallade inre 

förorterna som är 2,3. För länet som helhet är restidskvoten 2,0. 15  

Tyresö kommun har en förhållandevis hög andel kollektivresenärer. Av de 

motoriserade resorna, det vill säga bil- eller kollektivtrafikresor, med startpunkt 

i Tyresö kommun utgör andelen kollektivtrafikresor 27 %. Detta kan jämföras 

med Nacka 25 %, Huddinge 23 % och Haninge 19 %. I länet är dock andelen 36 

% eftersom resor med start i Stockholms stad både är många och andelen 

kollektivtrafikresor hög.16  

Den relativt höga andelen kollektivtrafikresenärer i Tyresö kan förklaras av att 

de flesta Tyresöbor har nära till en busslinje med både hög frekvens och resa utan 

byte till tunnelbanan vid Gullmarsplan eller till Stockholm Central. Det ska dock 

tilläggas att vissa områden också har för långt gångavstånd till kollektivtrafik, 

detta gäller inte minst boende i Skälsätra och Gimmersta17.  

Stombusslinjer 

Det går tre stomlinjer genom kommunen: 872, 873 och 875. Var och en av de tre 

stomlinjerna går som tätast var 8:e minut i högtrafik och var 15:e minut utanför 

högtrafiken. 

 872 Tyresö C – Granängsringen – Gullmarsplan 

 873 Nyfors – Tyresö C – Gullmarsplan 

 875 Tyresö kyrka – Tyresö C – Gullmarsplan  

Linje 807 är inte en stomlinje men har tätare trafik än stomlinjerna och bör 

även nämnas här:  

 807 Svartbäcken (Haninge) – Brandbergen (Haninge) – Trollbäckens C – 

Gullmarsplan (4-minuterstrafik som tätast i högtrafik, 7-15-minuterstrafik 

utanför högtrafiken) 

Direktbusslinjer 

Under morgonens högtrafik går fyra direktbusslinjer från Tyresö till Stockholm 

C (och omvänt på eftermiddagen): 812, 813, 815C och 818. Linjerna går som 

tätast ungefär var 8:e minut utom linje 818 som går var 5:e minut. 

 812 Tyresö C – Granängsringen – Stockholm C  

 813 Nyfors – Tyresö C – Stockholm C  

 815C Tyresö kyrka – Stockholm C  

 818 Brandbergens C (Haninge) – Trollbäckens C – Stockholm C  

 
15 Avser resor med mål i länet under vinterdag 2011-2012, Fakta kommer från: SL (2013), Fakta om SL och 
länet 2012. källa: Trafikanalys RVU Sverige 2011-2012 
16 Avser resor med mål i länet under vinterdag 2011-2012, Fakta kommer från: SL (2013), Fakta om SL och 
länet 2012. källa: Trafikanalys RVU Sverige 2011-2012 
17 Flera kvarter överstiger SL:s riktlinjer om maximalt 900 meters gångavstånd till hållplats för villor i tätort. 
Källa: SL (2006), RiPlan 
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Med buss 813 tar det 25-35 minuter från Tyresö Centrum till Stockholm C.  

Det tillkommer också några direktbusslinjer till Gullmarsplan i morgonens 

högtrafik. I eftermiddagsrusningen från Gullmarsplan. 

 806 Norra Söderby (Haninge) – Trollbäckens C – Gullmarsplan (10-

minuterstrafik som tätast) 

 814 Strandängarna – Lovisedal (Älta) – Gullmarsplan (16-minuterstrafik 

som tätast) 

 815 Brevik – Gullmarsplan (16-minuterstrafik som tätast) 

 822 Fornudden – Trollbäckens C – Gullmarsplan (30-minuterstrafik som 

tätast) 

 823 Tyresö C – Trollbäckens C – Gullmarsplan (12-minuterstrafik som 

tätast) 

Övriga busslinjer 

Förutom stom- och direktbusslinjer finns några linjer som trafikerar lokalt i 

Tyresö eller från Tyresö till Gullmarsplan, Nacka och Haninge. Dessa linjer har 

delvis en uppsamlande funktion och ska säkerställa en grundläggande 

tillgänglighet till kollektivtrafik, men ska även erbjuda resor i efterfrågade 

relationer. 

Infartsparkering  

I Tyresö finns nio infartsparkeringar för bil med totalt 453 

infartsparkeringsplatser, dessutom finns en i Hanviken i Stockholms stad med 

120 parkeringsplatser18. Dessa är lokaliserade på följande ställen: 

 Trollbäcken (3 st), totalt 98 parkeringsplatser 

 Trinntorp (1 st), 60 parkeringsplatser 

 Brevik skola (1 st), 36 parkeringsplatser 

 Tyresö kyrka (1 st), 37 parkeringsplatser 

 Tyresö skola (1 st), 24 parkeringsplatser 

 Tyresö Strand (1 st), 136 parkeringsplatser  

 Strandallén (1 st), 62 parkeringsplatser 

 Hanviken (1 st), 120 parkeringsplatser (lokaliserad i Stockholms stad) 

 

Figur 2–17 Infartsparkeringar i Tyresö kommun. Källa: tyreso.se 

 
18 Vid infartsparkeringarna finns även platser för cyklar. Uppgifter saknas dock på hur många och vilken 
standard de har. 
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Tyresö genomförde en beläggningsstudie på kommunens nio infartsparkeringar 

i juni 201319. Studien genomfördes under tre vardagar med nummerskrivning för 

att även kunna slå fast varifrån de parkerade bilarna kom. Tre parkeringar finns 

i Trollbäcken och övriga sex i Tyresö Strand och Östra Tyresö. 

I Trollbäcken var beläggningsgraden 97 procent. Majoriteten, 74 procent, av de 

parkerade bilarna kom från Tyresö kommun, åtta procent från Haninge och sju 

procent från Stockholms stad. Fyra procent av de parkerade bilarna tillhör 

personer som bor inom 1000 meter från infartsparkeringen. 

Beläggningen på infartsparkeringarna i Tyresö Strand och Östra Tyresö var 87 

procent. Det var generellt något högre beläggning på infartsparkeringarna ju 

närmare Tyresö Centrum de ligger. 78 procent av de parkerade bilarna kom från 

Tyresö, nio procent från Stockholms stad, medan de resterande procenten kom 

från Huddinge, Haninge, Nacka och övriga länet. På infartsparkeringarna i 

Tyresö Strand och Östra Tyresö var det relativt många, 11 procent, som 

parkerade fast de bor inom 1000 meter från infartsparkeringen.  

Sammanfattningsvis visar studien att beläggningen på infartsparkeringarna i 

kommunen är hög. Det verkar finnas ett samband mellan beläggning och 

infartsparkeringens lokalisering, generellt gäller att ju närmare Stockholms 

innerstad desto högre beläggning. Dessutom har generellt infartsparkeringar som 

är lokaliserade i närhet av service, skola, förskola etc. högre beläggning än andra. 

Användandet av parkeringarna bör dock studeras närmare mot bakgrund av att 

relativt många platser upptas av boende inom gång- och cykelavstånd, samt av 

personer boende i exempelvis Stockholms stad som troligen använder platserna 

som gratis arbetsplatsparkering.  

Båttrafik 

Från Trinntorps brygga i Brevik går reguljär båttrafik till öarna Ängsö, Gränö, 

Kalvholmen, Mörtö och Nämndö. Enstaka avgångar finns även mot 

Saltsjöbaden, Strömkajen (centrala Stockholm) och Dalarö. Båtarna har 

anslutning till/från busslinjerna 805 och 815 för resa till/från Gullmarsplan. I 

anslutning till Trinntorps brygga finns en infartsparkering. Inga öar i Tyresö 

kommun har reguljär båttrafik. 

 
19 I studien var parkeringen i Hanviken exkluderad. Källa: 
http://www.tyreso.se/upload/Bygga%20och%20bo/Trafik/Inventering%20av%20infartsparkeringar%20i%20Tyr
es%C3%B6%20kommun.pdf 



21 

 Trivector Traffic 

 

Biltrafik 

I Figur 2–18 illustreras kommunens vägnät, med undantag för Östra Tyresö. 

Vägnätet har delats in i fyra kategorier, genomfartsled (gul), huvudväg (lila), 

uppsamlingsväg (grön) och övriga lokalgator i vitt.20  

 

Figur 2–18 Vägnätets indelning i genomfartsled (gul), huvudväg (lila) och uppsamlingsgata (grön), övriga 
gator klassas som lokalgator. De lilastreckade vägarna (Skrubba Malmväg till vänster i bild 
och Bollmora allé till höger) har kommit till efter utredningen genomfördes, men kommer 
troligen klassas som huvugvägar. Källa: Rätt fart i Tyresö (2011) 

Vägnät 

Förutom de vägar som klassas som genomfartsled eller huvudväg är de flesta 

gatorna i kommunen relativt småskaliga. Gudöbroleden, som löper i nord-sydlig 

riktning, är tillsammans med Tyresövägen de enda statliga vägarna som går 

genom kommunen21. Övriga är kommunala eller enskilda. Majoriteten av 

gatorna är skyltade 30, 40 eller 50 km/tim.   

I rusningstid finns vissa problem med trängsel på Tyresövägen och den statliga 

vägen Gudöbroleden (v. 260). På Tyresövägen uppstår trängsel främst mellan 

Rotvik och Bäverbäcken där vägen har två körfält. Tyresövägen har dock blivit 

mer belastad i och med att det är den enda genomfortsavägen mellan 

exploateringsområdena i Östra Tyresö och Tyresö Strand och centrala Tyresö 

och vidare ut i regionen. Längs Gudöbroleden finns också problem med buller 

och trafikolyckor. 

 
20 Indelningen kommer från utredningen Rätt fart i Tyresö (2011) 
21 Tyresövägen är statlig fram till Bollmora allé, men kommunal inom resterande Tyresö kommun 



22 

 Trivector Traffic 

 

Sedan indelningen i Figur 2–18 genomfördes har två viktiga länkar tillkommit, 

dessa är lilastreckade i figuren. Till vänster är förlängningen av Skrubba 

Malmväg upp till ny trafikplats mot Tyresövägen, till höger är Bollmora allé som 

går från Björkbacksvägen till Tyresövägen. Tillkomsten av dessa vägar har 

förändrat trafikflödena en aning och den tidigare kraftigt trafikerade 

Bollmoravägen har blivit avlastad, vilket innebär färre trafikrörelser och mindre 

trängsel kring Tyresö centrum. Tidigare var exempelvis boende i Östra Tyresö 

eller Tyresö Strand tvungna att köra via Bollmoravägen för att komma till 

Trollbäcken och vidare mot Haninge etc. Nu kan de istället fortsätta på 

Tyresövägen och sedan köra söderut på Skrubba Malmväg mot Gudöbroleden.  

Parkering 

I Tyresö finns inga avgiftsbelagda kommunala parkeringsplatser. Kommunen 

använder sig istället av tidsreglering, exempelvis maximalt 3 timmar, för att öka 

omsättningen på parkerade bilar i de delar där efterfrågan är störst.  

Vid Tyresö centrum tillhandahåller fastighetsägaren cirka 850 parkeringsplatser 

för besökare. Majoriteten är gratis men med tretimmarsbegränsning med p-skiva. 

Dessutom finns ett fåtal avgiftsbelagda platser.   

Tyresö har ingen fastslagen parkeringsnorm för vare sig cykel eller bil. Vid 

exploatering av bostäder och verksamheter görs en bedömning i varje enskilt fall.  

Mobility Management och kampanjer för hållbart resande 

Tyresö kommun bedriver ett aktivt arbete med hållbart resande med sina 

invånare, på skolor och för kommunanställda. Kommunen uppmuntrar bland 

annat idrottsföreningar att få sina barn och unga att gå, cykla, samåka eller åka 

kollektivt till aktiviteter för att minska skjutsandet med bil22. I september 2014 

får vanebilister i östra Tyresö ett erbjudande om att bli testresenärer för att prova 

på att arbetspendla med kollektivtrafiken. Projektet drivs i samarbete med SL. 

Kommunen har också haft cykelkurser för unga och vuxna som inte kan cykla. 

Kommunen genomför också kampanjer riktat till sina egna anställa. Bland annat 

en cykelkampanj som kallas Tyresötrampet, där personalen uppmuntras att gå 

och cykla till jobbet. I kampanjen finns en valfri grupptävling som går ut på att 

bilda grupp och tävla mot andra grupper om flest antal gång-/cykelresor till och 

från jobbet. I september 2014 erbjuds även kommunanställda vanebilister att 

prova på kollektivtrafiken. 

På skolor bedrivs varje år Gå och cykla till skolan-kampanjer och cykeldagar för 

att minska skjutsandet med bil. Dessutom arbetar kommunen med 

 
22 Projektet kallas Klimatmatchen där föreningar kan tävla mot andra 
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avlämningsplatser en bit från skolan för att låta barnen gå själva sista biten och 

på så vis skapa en säkrare och tryggare plats närmast skolan.   

Trafiksäkerhet 

Tyresö är generellt en trafiksäker kommun. Det inrapporteras totalt sett få 

olyckor, inte minst sett till kommunens befolkningsantal. I en nationell 

jämförelse över totalt antal olyckor per invånare hamnade Tyresö kommun på 

sjunde plats år 2013 med 63 dödade och skadade per 100 000 invånare.23  

Trafikolycksutveckling 

Sedan år 2008 har sjukhus- och polisrapporterade trafikolyckor sammanställts i 

databasen STRADA24. Under de sex senaste åren har antalet olyckor varit relativt 

stabilt. Under 2008-2013 har det endast skett en dödsolycka25, medan antalet 

svåra olyckor har varierat mellan två och sex stycken.  

 

Figur 2–19 Polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor de senaste sex åren i Tyresö. Källa: STRADA  

Typ av olyckor och svårighetsgrad 

Den vanligaste olyckstypen i Tyresö de senaste åren är singelolyckor med 

motorfordon, följt av kollision mellan fotgängare och motorfordon, samt 

upphinnandeolyckor med motorfordon. I diagrammet nedan illustreras hur 

många olyckor som har inträffat per olyckstyp och svårighetsgrad. 

 
23 Avser polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång, svår eller lindrig personskada. Hammarö var 
säkrast med 20 dödade eller skadade per 100 000 invånare, medan Grästorp hamnade på sista plats med 620 
inrapporterade olyckor per 100 000 invånare. Källa: Trafikanalys 
24 STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. 
25 En dödsolycka har dock hunnit rapporterats för 2014 
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Figur 2–20 Antal trafikolyckor per år i Tyresö, fördelat på olyckstyp och svårighetsgrad. Källa: STRADA 

2.4 Vision och målbild för Tyresö 

I detta kapitel redovisas Tyresös nuvarande vision, inriktningen i den nya 

översiktsplanen samt ett antal befintliga mål som är viktiga för Tyresö att förhålla 

sig till när det gäller framtida samhälls- och trafikplanering. 

Vision 2030 

Tyresös nuvarande vision ”Tyresö - den mest attraktiva kommunen i 

Stockholmsregionen” 26 beskriver det önskade läget i kommunen år 2030. De 

delar i visionen som har bäring på den fysiska samhällsplaneringen och 

trafiksystemets utveckling sammanfattas nedan. 

År 2030 bor drygt 50 000 invånare i kommunen. Tyresö centrum ska förtätas och 

få ökad stadsmässighet. Även Trollbäcken förtätas och får utvecklat 

serviceutbud. Andra områden som utvecklas är Tyresö Strand, Trinntorp och 

Östra Tyresö.  

Visionen anger att cyklandet ska öka kraftigt som en följd av utbyggnad av gång- 

och cykelvägnätet. Kollektivtrafiken ska utvecklas genom utbyggda 

tvärförbindelser och spårburen trafik. Kollektivtrafiken ska ha korta restider till 

Stockholm, Nacka och Södertörnskommunerna. Enligt visionen ska 

Tyresövägen byggas ut med ett tredje körfält. Åtgärderna i Tyresös klimatstrategi 

är genomförda vilket gett goda resultat. 

 
26 Kommunplan 2014-2016, Tyresö kommun, beslutad 2013-06-12. 
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Översiktsplan 2035 

Tyresös framtida identitet 

I arbetet med ny översiktsplan beskrivs kommunens önskade identitet27. 

Nyckelorden är att i all samhällsbyggnad tänka hållbart, mänskligt, grönt och 

blått. Den önskade identiteten ställer krav på den fysiska planeringen och på hur 

trafiksystemet utformas. 

 

Figur 2–21 Tyresö identitet och de fyra teman som genomsyrar arbetet med översiktsplanen. 

Identitet 

Nyckelordet hållbart innebär att allt kommunen gör och alla beslut som tas ska 

värna om ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Nya miljöer ska vara 

omsorgsfullt utformade och estetiskt tilltalande – miljöer som håller i längden. 

Tyresö ska bygga ett hållbart samhälle samtidigt som kommunen växer. 

Mänskligt innebär att Tyresö har en bebyggd miljö som stödjer livet mellan husen 

genom en mänsklig skala, form och klimat. Småskalighet går igen i allt som 

företagande, kommunens verksamheter, företagande och boendemiljöer. 

Grönt och blått innebär att Tyresö är ett starkt samband i Tyrestakilen. Tyresö 

ska vara känt för natur och vatten som är storslaget och varierat. Alla tyresöbor 

har nära till rekreation, friluftsliv, skog, park och vatten.  

Teman 

Identiteten stärks vidare genom fyra teman; aktivt, nära, varierat och 

tillsammans: 

 
27 Tyresös identitet, Underlagsmaterial från Tyresö kommun, 2014-08-11 
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Aktivt - Miljön lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation. Det är enkelt 

att leva ett aktivt liv.   

Nära - Tyresöborna upplever att det är nära till allt. Knutpunkter i och utanför 

Tyresö skapar ett nätverk av attraktiva platser för såväl arbete som fritid. 

Varierat - Variationsrikedom genomsyrar alla delar av samhället. Det finns 

mycket att välja på vad gäller livsstil, boendeform, utemiljö, service, handel och 

transportsätt. 

Tillsammans - Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö. Det görs genom dialog 

och kommunikation som lägger grunden till samsyn mellan Tyresöbor, 

näringsliv, föreningar, kommun och fastighetsägare. 

Genom att verka för ett hållbart trafiksystem kan den fysiska 

samhällsplaneringen bidra till den önskade identiteten. Vad som utmärker ett 

hållbart trafiksystem och vilka planeringsprinciper som leder i den riktningen 

beskrivs ytterligare i kapitel 3. 

Översiktsplanens tre framtidsbilder för utveckling och fysisk struktur 

Den fysiska strukturen lägger till stor del ramarna för möjligheterna att gå mot 

en hållbar utveckling. I arbetet med ny översiktsplan har Tyresö tagit fram tre 

alternativa framtidsbilder, inför samrådet våren 2015, som alla har olika 

inriktning för markanvändningen: 

 Framtidsbild sammanhållet 

 Framtidsbild stad och land 

 Framtidsbild nollalternativet  

Framtidsbilderna ligger till grund för dialogen och kommer efter samrådet att 

slås ihop och justeras till en målbild för framtidens Tyresö. Bilderna visar att det 

på sikt finns potential för en fördubbling av antalet invånare. Antalet invånare är 

detsamma i alternativen. De nya bostäderna och verksamhetslokaler fördelas på 

olika sätt i de olika framtidsbilderna.  

I Framtidsbild sammanhållet kopplas kommundelarna ihop genom att 

utbyggnaden sker i stråk och nya bostäder och service växer fram även på 

Brevikshalvön.  

I Framtidsbild stad och land fokuseras utvecklingen till knutpunkterna tillika 

stadsdelscentrumen och samarbetet regionalt blir viktigare. 

I Framtidsbild nollalternativet, enligt Miljöbalken det obligatoriska 

jämförelsealternativet om utvecklingen fortsätter som idag, tillkommer främst 

bostäder i spridda lägen. 
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Befintliga mål med bäring på transportsystemet 

De transportpolitiska målen 

En utgångspunkt för alla åtgärder inom transportområdet är de nationella 

transportpolitiska målen som regering och riksdag antagit28. Det övergripande 

målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 

näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns ett funktionsmål och 

ett hänsynsmål. 

 

 
Figur 2–22 De transportpolitiska målen29. 

 
Funktionsmålet om tillgänglighet: Transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.  

Hänsynsmålen för säkerhet, miljö och hälsa: Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till förbättrad 

folkhälsa. 

Nationella miljökvalitetsmål 

Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är det 7 mål som direkt påverkas av 

transportsystemet:  

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Ingen övergödning 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 God bebyggd miljö 

 Rikt växt- och naturliv 

 
28 Prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt 
29 Näringsdepartementet. Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11033/a/112429
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Regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010, har visionen 

att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. 

En grundläggande strategi är att regionen ska utveckla en tät och flerkärnig 

bebyggelsestruktur samordnad med kollektivtrafiken. De planeringsmål för 2030 

som bedöms mest relevanta för Tyresö: 

 Transportsystemet bidrar till en ökad regional tillgänglighet. 

 Kvaliteten i resor och transporter är generellt god och särskilt hög till och 

inom regioncentrum och till övriga regionala stadskärnor. 

 Privata och offentliga aktörer samspelar för att utveckla regionens 

näringsliv. 

 Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och 

vidareutvecklas. 

 Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva. 

 Regionens klimatpåverkan har minskat väsentligt. 

 Transporternas risker och negativa effekter på miljön har minskat. 

 Östra Mellansverige har sammanlänkade marknader för arbete, bostäder, 

utbildning och företagande. 

 Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling.  

 Människor i regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, 

vatten och teknisk försörjning. 

 Regionen erbjuder konkurrenskraftiga och tillgängliga näringslivsmiljöer. 

 Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och energieffektiv och bättre 

anpassad till kollektivtrafiken. 

Tyresö klimatstrategi 

Tyresö kommunfullmäktige antog i juni 2010 en klimatstrategi för kommunen. 

Målet är att Tyresö ska vara klimatneutralt år 2050. Till år 2020 ska 

koldioxidutsläppen ha minskat med 40 procent jämfört med 1990. 

I klimatstrategin anges att nära 70 procent av Tyresös koldioxidutsläpp kommer 

från transporter och att det är här de stora besparings- och 

utväxlingspotentialerna finns. 

Klimatstrategin innehåller också förslag på åtgärder som kommunen ska 

genomföra. Åtgärder inom trafikområdet är till exempel utbyggnad av gång- och 

cykelstråk, infartsparkeringar, laddstolpar för elfordon, pumpstation för cyklar, 

klimatkompensation, utredning samordnade varutransporter, SL-kort som 

personalförmån, gång- och cykelplan/cykelkartor, utreda möjligheterna för ökat 

distansarbete i kommunen. Inom fysisk planering nämns att förtätning mest ska 

ske i tätorten. 
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Regionalt trafikförsörjningsprogram - Mål om ökad kollektivtrafikandel 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län30 redovisar ett 

antal mål för hur kollektivtrafiken ska utvecklas i länet. Ett strategiskt viktigt mål 

handlar om kollektivtrafikens marknadsandel. I programmet anges att målet till 

år 2030 är att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 

procentenheter från dagens nivå på 37 procent.  

Målet finns ej nedbrutet på kommunnivå, men 5 procentenheter bedöms ändå 

kunna vara en rimlig inriktning för Tyresö tills mer detaljerat underlag finns31. 

2.5 Utmaningar 

I detta kapitel beskrivs utmaningar kopplat till trafikens utveckling i kommunen. 

Utmaningarna har tagits fram mot bakgrund av dagens situation och de visioner 

och målsättningar som berör kommunen. Ytterligare input har inhämtats från den 

workshop som hölls med tjänstemän i Tyresö den 19 augusti 2014. Utmaningarna 

är indelade efter TRAST-aspekterna32: 

Tyresös karaktär 

 Sedan 60-talet har antalet invånare ökat kraftigt. Idag bor cirka 44 000 

människor i kommunen. Ambitionerna för framtiden är att växa 

ytterligare. En utmaning är att detta ska ske på ett sätt som stödjer en 

hållbar utveckling.  

 Tyresö ligger cirka 15 km från centrala Stockholm där en stor del av den 

arbetsföra befolkningen också arbetar. Det regionala perspektivet är 

viktigt. Att säkerställa en tillgänglighet till regioncentrum ställer krav på 

goda kommunikationer över kommungränserna. 

 Tyresö består av flera olika delområden som alla har sin egen karaktär och 

sina egna förutsättningar. Inom de östra delarna har det till exempel skett 

en omvandling från fritidshus till permanent bebyggelse. Arbetsplatser 

och service finns främst i Tyresö centrum/Bollmora. Andelen småhus är 

relativt stor i kommunen.  

 Betydligt mindre dag- än nattbefolkning kan göra det svårt att nå önskvärd 

servicenivå över hela dygnet i samtliga kommundelar. 

Transportsystemet 

 Bristfällig infrastruktur för gående och cyklister i många kommundelar. 

 De regionala cykelstråken når i regel inte kvalitetskraven33 inom, eller 

utanför, kommunen. 

 Få separerade cykelbanor vilket inte medför snabba resor och en 

otrygghet för gående och cyklister. 

 
30 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. September 2012. Trafiknämnden, Stockholms läns 
landsting. 

31 Tyresös kollektivtrafikandel av det motoriserade resandet är 27 % idag. 
32 TRAST står för ”Trafik för en attraktiv stad” och är en handbok framtagen av Trafikverket (då Banverket och 
Vägverket) och Boverket 
33 Vilken utformning som eftersträvas går att läsa i Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 
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 Kollektivtrafiken i kommunen sker idag med busstrafik. Genom att 

utveckla det befintliga busslinjenätet finns möjligheter att förbättra 

resmöjligheterna. Bussterminalerna Tyresö Centrum, Gullmarsplan och 

Norra Sköndal behöver uppgraderas för att erbjuda resenärerna en 

attraktivare bytespunkt. Viktigaste stråket är i riktning mot Gullmarsplan 

och centrala Stockholm. På kort sikt behövs t ex framkomlighetsåtgärder 

som ökar framkomligheten och attraktiviteten. Inom t ex Östra Tyresö 

behöver vägstandarden förbättras för att underlätta för busstrafiken. 

 Med en ökad befolkning och antaganden om en ökad marknadsandel för 

kollektivtrafiken kommer kapacitetsbehovet att öka ytterligare från en 

redan hög nivå. För att skapa en kollektivtrafik som är långsiktigt hållbar 

– och även stödjer Tyresös ambitioner avseende samhällsbyggnad – finns 

skäl att överväga införande av mer kapacitetsstark buss- eller spårtrafik. 

Här finns också en stark koppling till vilken framtidsbild för fysisk 

struktur som väljs som inriktning i översiktsplanen. 

 I vägnätet uppstår trängsel på vissa partier inom kommunen och på större 

leder in mot Stockholm. 

Tillgänglighet 

 Tillgängligheten – i vid mening – varierar kraftigt mellan olika områden. 

De mer perifera områdena saknar i vissa fall attraktiv 

kollektivtrafikförsörjning och har långa avstånd till arbetsplatser och 

service. 

 Dålig turtäthet för kollektivtrafiken i vissa kommundelar gör det svårt att 

konkurrera med bilen. 

 Långa avstånd leder till långa restider med cykel inom kommunen och 

mot Stockholm. 

 Hög beläggning på infartsparkering, vilket troligen lär öka i framtiden 

med tanke på att fler områden på Östra Tyresö omvandlas. 

Trafikens omfattning 

 En relativt hög andel av resorna genomförs med bil. Det förklaras bland 

annat av att kollektivtrafiken i flera relationer har svårt att konkurrera 

tidsmässigt med bilen.  

 Tyresö har också ett relativt högt bilinnehav som en följd av en stor andel 

småhus och goda parkeringsmöjligheter. Med god tillgång till bil och 

parkering ökar benägenheten att välja det färdmedlet. 

Miljö och hälsa 

 Transporterna står för 70 % av kommunens koldioxidutsläpp34 och är en 

nyckelfråga för att nå Tyresös ambitioner på klimatområdet. 

 Trafiken leder årligen till ett antal trafikolyckor. Senaste åren har antalet 

polis- och sjukhusrapporterade olyckor varierat från 10 till 18 st, men 

mörkertalet bedöms vara betydande. 

 Det finns potential för hälsovinster genom att fler människor reser med de 

hållbara färdsätten, framför allt gång och cykel. 

 
34 Klimatstrategi för Tyresö kommun 2010-2020 (2010) 
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3. Strategisk inriktning 

I detta kapitel ges inledningsvis en definition av hållbarhet och vad som 

karaktäriserar ett hållbart transportsystem. Därefter föreslås åtta 

planeringsprinciper i Tyresös arbete för att närma sig de mål35 som finns kopplat 

trafikens utveckling och ett mer hållbart transportsystem.  

3.1 Hållbar utveckling och hållbart transportsystem  

Tyresös inriktning är att gå mot ett mer hållbart transportsystem vilket ställer 

krav på samhällsplaneringen i stort. Begreppet hållbar utveckling myntades 

under början på 1980-talet och fick sin spridning främst via 

Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid”. Denna 

definierar hållbar utveckling som en utveckling som "... tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov".  

Hur begreppet hållbart transportsystem definieras är emellertid väsentligt för 

förståelsen av vad och vilka åtgärder som leder mot en hållbar utveckling. Det 

finns ingen allmänt vedertagen definition även om det idag råder i stort sett 

enighet om vad som är hållbart för transportsystemet. 

För att transportsystemet ska kunna bidra till en hållbar utveckling måste följande 

aspekter uppfyllas36:  

 Transportefterfrågan och/eller transportberoendet måste minska 

 Hållbara transportsätt måste främjas så att andelen för dessa ökar 

 Fordon och infrastruktur bör vara mer miljöanpassade/hållbara 

Med hållbara färdsätt avses i första hand gång, cykel och kollektivtrafik. 

3.2 Åtta bärande planeringsprinciper 

För att nå Tyresös målbild till år 2035 har åtta bärande planeringsprinciper 

formulerats. Att ha fastlagda principer för arbetet med trafikplanering kommer 

att underlätta tjänstemännens arbete och praktiska beslut, samt i 

kommunikationen med invånare och företag.  

 
35 Vision och mål beskrivs i kap. 2.4 
36 Ljungberg C., Smidfelt Rosquist L., TransportMistra (2009), Bättre införande av åtgärder för ett hållbart 
transportsystem  
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Planeringsprinciperna kan appliceras på den befintliga stads- och trafikstrukturen 

vid förvaltning, om- och nybyggnationer, men också vara vägledande i den 

framtida planeringen när Tyresö växer. Planeringsprinciperna kommer att 

samrådas enligt PBL i samband med att den nya översiktsplanen tas fram. 

Tillgänglighet före rörlighet  

Tyresö arbetar alltid efter att skapa högsta möjliga tillgänglighet för invånare, 

besökare och näringsliv till så liten förflyttning som möjligt. Tillgängligheten i 

transportsystemet ger nyttan medan rörligheten är förenad med kostnader i form 

av trafikolyckor, miljöpåverkan etc. En tillgänglig stad karaktäriseras av korta 

avstånd mellan bostad/arbetsplats och service likt skolor, butiker och 

kollektivtrafik. Att exploatera ny bebyggelse i befintligt goda 

kollektivtrafiklägen ska därför alltid eftersträvas framför andra lägen. 

Ett transportsystem för alla 

Att alla invånare, besökare och arbetande i kommunen ska kunna transportera sig 

på lika villkor är grunden i Tyresös trafikplaneringsarbete. Transportsystemets 

utformning, samt lokalisering av bostäder och arbetsplatser planeras så att alla – 

oavsett ålder, kön, fysisk förmåga eller ekonomisk ställning etc. – får samma 

möjlighet att ta del av det kommunen och stockholmsregionen erbjuder. 

Hela resan ska fungera 

Tyresö arbetar för att hela resan – från dörr till dörr – ska fungera så smidigt som 

möjligt i alla kommundelar. Detta innebär att hela transportsystemet måste vara 

sammanhängande och att bytespunkterna som uppstår behöver vara anpassade 

för snabb och enkel omstigning mellan transportslag. När nya områden planeras 

studeras alltid gång- och cykelanslutningar till närmaste busshållplats, 

cykelparkeringens kvalitet, beläggning och standard på infartsparkering med 

mera för att säkerställa en fungerande resa.  

Trafiken ska bidra till ett attraktivt och levande Tyresö 

Gator och torg utgör en betydande del av Tyresös offentliga miljö. 

Transportsystemet ska därför alltid utformas för att skapa mervärden och bidra 

till ökat stadsliv och sociala möten. Vid planering och byggande av infrastruktur 

läggs stor omsorg på estetisk utformning, kvalitativa material och för att undvika 

fysiska barriäreffekter.  

Trafikslagens hierarki i Tyresö 

När nya områden planeras eller när gator anläggs och byggs om måste utrymmet 

prioriteras. I Tyresö sker stads- och trafikplanering utifrån en hierarki som 

innebär att kommunen i sin planering säkerställer de gåendes utrymme och en 

infrastruktur med god detaljutformning först, därefter cyklister, kollektivtrafik, 

nyttotrafik och biltrafik.  
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Trafiksäkerhet och hälsa 

Nollvisionen är en stöttepelare i Tyresö vilket innebär att transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt. Därutöver ska hälsa främjas genom att stimulera aktiv transport 

i kommunen. Att gå och cykla till vardags är en betydande källa till 

hälsofrämjande fysisk aktivitet vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. I 

Tyresö uppmuntras aktiva transporter bland annat genom en kvalitativ och 

trafiksäker infrastruktur för gående och cyklister, genom att skapa attraktiva och 

trivsamma miljöer att röra sig i, samt genom ett beteendepåverkande arbete.  

Transporter med låg miljö- och klimatpåverkan 

Tyresö arbetar ständigt med att minska trafikens miljö- och klimatpåverkan. 

Utsläpp av partiklar, emissioner, buller och förorenat dagvatten till omgivningen 

ska tas om hand. Dessutom ska transportsystemets hushållning med natur, mark 

och andra resurser alltid beaktas. Klimatutsläppen ska bland annat minska genom 

en överflyttning från fossilberoende motortrafik till gång, cykel och 

kollektivtrafik, samt genom att skapa förutsättningar för invånare, besökare och 

arbetande att använda miljöanpassade fordon. 

Fyrstegsprincipen  

Tyresö tillämpar fyrstegsprincipen37 som ett förhållningssätt i sin planering för 

att minska vägtransportsystemets negativa konsekvenser. Konkret innebär detta 

att kommunen alltid överväger alternativa åtgärder innan större ny- och 

ombyggnationer beslutas. Nedan beskrivs de fyra stegen: 

 1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder 

som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett 

mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade 

ombyggnationer.  

4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de 

tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större 

ombyggnadsåtgärder. 

När steg 3- och 4-åtgärder införs är det av stor vikt att komplettera med åtgärder 

inom steg 1 och 2 för att effektivisera användandet av den nya infrastrukturen.  

 
37 Fyrstegsprincipen tillkom av Vägverket 1997 som en metod för att bättre hushålla med investeringsmedel, 
men den används lika mycket för att minska trafikens negativa effekter på luftkvalitet, trängsel och klimatet.  
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4. Fokusområden  

För att möta utmaningarna kopplat till trafikens utveckling och nå vision och mål 

har ett antal fokusområden identifierats. Fokusområdena berör både stads- och 

trafikplaneringsfrågor, samt kommunens interna arbetssätt för att bidra till en 

fungerande helhet. Inom fokusområdena ges förslag på åtgärder men det är 

viktigt att poängtera att dessa vare sig är beslutade eller finansierade.  

Följande fokusområden, utan inbördes prioriteringsordning, ingår i underlaget: 

 Samhällsplanering för hållbara transporter 

 Integrera hållbart resande i hela planeringsprocessen 

 Regionalt samarbete 

 Mobility Management 

 Sammanhållen bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen 

 Gångtrafik 

 Cykeltrafik 

 Kollektivtrafik 

 Biltrafik 

 Parkering för cykel och bil 

 Verksamheters transporter 

 Sjötrafik 

 Utryckningstrafik 

4.1 Samhällsplanering för hållbara transporter 

I Tyresö finns ambitionen att öka andelen resor till, från och inom kommunen 

med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Nedan diskuteras några viktiga 

insatsområden kopplat till den fysiska planeringen för att lyckas med detta. 

Integrera hållbart resande i hela planeringsprocessen 

Möjligheterna till hållbart resande skapas inte enbart i samband med 

investeringsbeslut om nya gångbanor, cykelparkeringar eller bussgator. 

Förutsättningarna bestäms snarare under hela planeringsprocessen från 

översiktsplan till bygglov. Det är därför av stor vikt att hållbart resande 

genomsyrar hela planeringsprocessen, från den översiktliga nivån ner till beslut 

på kantstensnivå.  

Från översiktsplan till bygglov och förvaltning 

I den översiktliga planeringen läggs grunden för om Tyresös kommundelar blir 

täta och funktionsblandade, eller glesa och autonoma. Täthet och grad av 

funktionsblandning är exempel på faktorer som spelar stor roll för möjligheterna 
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till hållbart resande, eftersom det påverkar hur långa avstånden blir och därmed 

hur konkurrenskraftigt det blir att resa med gång och cykel. 

I detaljplaner och bygglov finns också stor möjlighet att påverka 

förutsättningarna för hållbart resande. I detta skede bestäms exempelvis var 

gång- och cykelbanor ska lokaliseras, vilken standard och utformning de får och 

om busstrafiken får särskild prioritet längs en sträcka etc. I dessa skeden finns 

även stor möjlighet att påverka fastigheternas attribut där faktorer som bil- och 

cykelpoolslösningar, cykelparkeringar med mera kan ha stor påverkan på de 

framtida användarnas resval. 

Hållbart resande berör även förvaltning av befintlig infrastruktur. Ett kvalitativt 

drift- och underhållsarbete är väsentligt för att få människor att fortsätta resa på 

önskvärt sätt. Detta gäller inte minst vintertid då det ställs stora krav på en 

fungerande snöröjning på gång- och cykelbanor, vid hållplatser etc. för att det 

inte ska utgöra ett hinder i människors resa. 

Hållbart resande över förvaltningsgränser 

I Tyresö är Samhällsbyggnadsförvaltningen en naturlig hemvist för frågor som 

rör hållbart resande. Samtidigt kan andra kommunala förvaltningar i betydande 

grad påverka förutsättningarna för resandet. Det finns därför behov av att sprida 

kunskap om vad som påverkar människors resval, och vilka möjligheter som 

finns att påverka det, till andra förvaltningar. Det finns till exempel en stark 

koppling mellan Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet och 

resmönster. Lokalisering av skolor och andra verksamheter, och deras start- och 

sluttider, har stor påverkan på resandet. Detsamma gäller Socialförvaltningens 

och Utvecklingsförvaltningens verksamheter. Det kommunala bostadsbolaget 

har också möjlighet att påverka resmönster i kommunen. En 

förvaltningsövergripande samordning är viktig för att arbetet med hållbart 

resande ska bli så effektivt som möjligt. 

Förslag till fortsatt arbete: 

 Säkerställ att den person som bevakar och driver hållbart resande-frågor 

internt och externt på kommunen får tillräckligt med avsatt tid och 

mandat. 

 Personen bör vara involverad och bevaka att hållbart resande beaktas i 

hela planeringsprocessen och vara med som expertstöd vid framtagande 

av översiktsplan, detaljplaner och bygglov etc. 

 Personen bör vara anställd på samhällsbyggnadsförvaltningen men 

fungera som extraresurs för övriga förvaltningar och kommunala bolad då 

de behöver stöd kring hållbart resande-frågor. 

Regionalt samarbete 

Tyresö är beroende av sin omvärld för att människor och gods ska kunna 

transporteras på ett hållbart sätt. Hur resandet utvecklas i Tyresö beror därför till 
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stor del på hur stat, regionen och närliggande kommuner planerar bebyggelse och 

utveckling av transportsystem.  

För Tyresös del är det därför viktigt med goda regionala samverkansformer och 

gemensamma mål för frågor som rör samhällsplanering, trafik och transporter. I 

detta sammanhang krävs ett aktivt deltagande från kommunens sida i projekt som 

rör den regionala utvecklingen. Det utpekade stomlinjenätet för kollektivtrafik i 

regionen är ett exempel där flera kommuner, tillsammans med regionen, måste 

gå samman och genomföra åtgärder för att nå ett gemensamt mål. Detsamma 

gäller den regionala cykelplanen.  

Vid framtagande av strategiskt viktiga kommundokument (likt ÖP, FÖP, 

trafikstrategi, kollektivtrafikplan etc.) bör Tyresö alltid eftersträva ett aktivt 

deltagande av berörda intressenter som Trafikförvaltningen SLL, Trafikverket 

och Södertörns- och grannkommuner. Dessa kan bjudas in att delta på möten, 

vara med i referensgrupper och/eller som remissinstans. Ju tidigare intressenterna 

tas med i planeringen desto större är möjligheten till ett verkningsfullt samarbete. 

Godstransporter är också en viktig regional fråga eftersom godsflödena, likt 

människors resor, inte är beroende av kommungräns. Tyresö kan tillsammans 

med grannkommuner se till att skapa gemensamma förutsättningar för 

transportföretag i regionen för att spelplanen ska se densamma ut. Exempel på 

åtgärder är vilka miljökrav kommunerna ställer som krav för sina interna 

godstransporter etc.  

Kommunen har redan idag ett antal etablerade samarbetsformer som föreslås 

utvecklas ytterligare. Bland dessa kan arbetet med samordnade varutransporter 

Södertörn, LÄSK (Lindalen, Älta, Skrubba) och Hållbart resande i Södertörn 

nämnas. 

Mobility Management  

Tyresös trafikplanering genomsyras av arbetet med beteendeförändring och 

attityder för att få fler att resa hållbart. Detta arbetssätt omnämns ofta Mobility 

Management (MM) och är ett koncept för beteendepåverkan inom 

transportområdet. MM fungerar ofta som ett komplement till mer traditionell 

trafikplanering.  

En vanlig definition av Mobility Management är ”mjuka åtgärder för att 

påverka resan innan den har börjat”. 

MM är ett koncept som främst handlar om att påverka efterfrågan på transporter 

och inte trafik-/infrastrukturutbudet. Det bidrar således till att effektivisera 

användandet av den den befintliga infrastrukturen och överensstämmer med 

fyrstegsprincipen. 
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Exempel på åtgärder är informationskampanjer, personliga resråd, erbjudande 

om prova-på-kort i kollektivtrafiken eller om att bli hälsocyklist/delta i 

Tyresötrampet, resplaner på arbetsplatser med riktlinjer för tjänste- och 

arbetsresor med mera. 

Att påverka bilanvändningen kan handla om att inte genomföra resan 

överhuvudtaget, flytta över resor till kollektivtrafiken, cykel och/eller till fots, att 

genomföra bilresan på andra tider på dygnet, samåkning eller välja andra 

färdvägar. Forskning visar att MM är ett mycket kostnadseffektivt sätt att lösa 

trafikproblem. 

Att kombinera MM med den fysiska planeringen, och tänka i termer av 

kombinerad och utökad nytta, har visat sig ge goda synergieffekter. Här finns 

idag god kunskap och erfarenhet inte minst från arbetssättet enligt MaxLupo38. 

Förslag till fortsatt arbete: 

 Ta fram en plan för arbetet med MM där åtgärder, tidplan och ansvarig 

person för genomförande och uppföljning finns med. 

 Åtgärder kan struktureras inom kategorierna MM i trafikplanering, 

MM vid nybyggnation, MM riktat mot större målpunkter. 

 Ansvarig för hållbart resande-frågor bör vara den som även driver arbetet 

med MM och MM-planen. 

 Utvärdera och fortsätt det aktiva arbetet med MM, som ska vara en 

naturlig del i allt arbete med trafik och transporter. 

Sammanhållen bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen 

Hur vi väljer att lokalisera bebyggelse och andra samhällsfunktioner spelar stor 

roll för vilka resmönster som etableras. En utglesad struktur med separata 

funktioner leder till fler och längre resor jämfört med en tät struktur där bostäder, 

arbetsplatser och service finns samlat. Genom att planera på det ena eller andra 

sättet skapar vi också konkurrensfördelar för vissa färdmedel.  

Kommunens prognoser pekar mot en stark befolkningsökning fram till år 2035 

och om inte allt för mycket jungfrulig mark ska tas i anspråk behöver majoriteten 

av ökningen ske i redan exploaterade lägen. Detta synsätt är också i linje med 

ambitionerna att få fler att resa till fots, med cykel eller kollektivtrafiken. Ur 

hållbart resande-synvinkel finns stora fördelar med att koncentrera olika typer av 

bebyggelse nära varandra.  

I dagens Tyresö finns ett antal lokalcentrum39 med service, tät busstrafik, 

bostäder och arbetsplatser. Att integrera majoriteten av kommunens framtida 

bostäder med vissa typer av verksamheter kommer att ge en robust struktur där 

 
38 MaxLupo ger råd om hur mobility management kan användas i den kommunala planeringen. Den beskriver 
även tio principer mer utförligt som kan användas i den fysiska planeringen – från den översiktliga planeringen 
till detaljplan och bygglov. Källa: Trafikverket (2011), MaxLupoSE 
39 Tyresö centrum, Trollbäckens centrum och Tyresö strand 
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många får nära till ett lokalt serviceutbud, möjlighet till fler sociala möten och 

bättre tillgänglighet till attraktiv kollektivtrafik. 

Att lokalisera ny bebyggelse nära Tyresös kollektivtrafikknutpunkter bidrar 

också till att turtätheten kan höjas i och med fler resenärer. Detta är inte bara 

positivt för nytillkomna invånare, utan bidrar också till att tillgängliggöra 

området bättre för befintliga invånare och arbetsplatser.  

 

Figur 4–1 Olika transportmedel tar olika mycket plats i stadsrummet. Hur Tyresö väljer att planera den 
fysiska miljön spelar stor roll vid val av transportmedel och därmed hur mycket mark som kan 
användas för annat. I figuren illustreras hur stor plats 40 resenärer tar beroende på om de 
åker bil, buss eller cyklar. Källa: Gävle kommun 

I dag finns ett tydligt underskott på dagbefolkning i Tyresö eftersom det är fler 

som pendlar ut från jämfört med in till kommunen. Att planera för 

funktionsintegrerade områden bidrar i detta sammanhang till en större dag- och 

nattbefolkning vilket i sin tur skapar bättre underlag för service. Detta ökar den 

sociala närvaron och trygghetskänslan under hela dygnet, jämfört med områden 

som består av endera bostäder eller arbetsplatser. 

I arbetet med ny översiktsplan har Tyresö tagit fram tre alternativa framtidsbilder 

som alla ger olika förutsättningar. Det är viktigt att analysera vilka effekter de 

olika alternativen har på tillgänglighet, resande och trafiksystemets utveckling. 

Planera för konkurrenskraftig gång-, cykel och kollektivtrafik från början 

Att bostäder och arbetsplatser planeras inom gång- och cykelavstånd till 

målpunkter som kommunal och offentlig service, samt attraktiv kollektivtrafik 

är ett måste om alla ska ha en hög tillgänglighet. Detta är dock inte alltid fallet i 

praktiken. Om inte alla har den möjligheten är det inte ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Därför är bebyggelsens lokalisering ett första steg i att erbjuda 

invånare, arbetande och besökare bra möjlighet att resa hållbart.  

Ambitionerna på den översiktliga planeringsnivån behöver dock följa med ner i 

detaljerna. I detaljplanearbetet är det av stor vikt att infrastrukturen planeras med 

gång-, cykel- och kollektivtrafiken som utgångspunkt. Ett sätt att säkerställa detta 
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är att studera hur konkurrenskraftiga de olika transportsätten kommer att vara 

relativt varandra.  

Förslag till fortsatt arbete: 

 Undersök genhets- och restidskvoter vid ny exploatering 

Ett effektivt sätt att undersöka detta är att använda sig av olika tillgänglighetsmått 

likt genhets- och restidskvoter. Genom att analysera detta på ett tidigt stadium 

minimeras risken att boende eller arbetande i området behöver bli beroende av 

bil för att transportera sig. Det nya bostadsområdet sätts som startpunkt, medan 

ett antal målpunkter bör studeras, t ex närmsta livsmedelsbutik, 

kollektivtrafikhållplats (med viss turtäthet) och offentlig service. 

Restidskvot är lämpligt att använda sig av vid jämförelse av restid med cykel och 

kollektivtrafik gentemot att resa med bil. Kvoten cykel/bil beräknas genom att 

dividera restiden med cykel med bilrestiden. För att cykeln eller kollektivtrafiken 

ska utgöra ett attraktivt alternativ bör kvoten inte överstiga 1,5, d.v.s. restiden 

med cykel ska inte vara mer än 50 % längre.  

När man beräknar restidskvot för kollektivtrafik bör även turtätheten vägas in 

som en variabel – även om bussens restid är konkurrenskraftig kommer man ändå 

inte att välja den om den går allt för sällan. Om restidskvoten mellan 

kollektivtrafik och bil är över 2,0 utgör kollektivtrafiken i regel endast ett 

alternativ för dem som inte har tillgång till bil. 

Genhetskvot är ett bra mått att undersöka för att se till att infrastrukturen för 

gående inte planeras med för stora omvägar. Kvoten beräknas genom att dividera 

det verkliga gångavstånden med raka vägen mellan två punkter. Om gångvägen 

mellan A och B är 500 meter och fågelvägen är 400 meter blir genhetskvoten 

1,25 (500/400 = 1,25). Är kvoten 1,0–1,25 kan gångnätet sägas vara tillräckligt 

gent, 1,25–1,5 är acceptabel standard, medan genhetskvoter över 1,5 inte är 

tillräckligt bra.40 

4.2 Gångtrafik 

I detta kapitel beskrivs viktiga insatsområden för att öka gångnätets attraktivitet.  

Gångbanan ska vara tillräckligt bred och ha jämn beläggning  

För många är förutsättningarna att ta sig fram till fots avgörande för 

möjligheterna att förflytta sig. Det gäller inte minst barn, äldre, och personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är därför viktigt att anpassa 

gångnätet efter de svagaste trafikantgrupperna i samhället. Gångbanorna bör vara 

separerade från cykeltrafik och biltrafik där det är höga flöden av någon 

 
40 Riktvärdena för restids- och genhetskvoter kommer från TRAST – Trafik för en attraktiv stad. 
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trafikantgrupp. En gångbana bör vara så bred att den tillåter att barnvagnar möts. 

Bredden bör också vara tillräcklig för att viktiga funktioner finns kvar även om 

det läggs upp snövallar vintertid.  Huvudgator och matargator ska alltid ha en 

gångbana medan mindre lokalgator med låg skyltad hastighet och låga 

motortrafikflöden kan fungera utan trottoar. 

Beläggningstyp är en viktig kvalitet på gångvägarna. Som standard bör gångnätet 

ha en beläggning som är hårdgjord och slät vilket vanligtvis innebär asfalt. En 

välunderhållen asfaltyta utgör en mindre säkerhetsrisk än t.ex. en ojämn grusyta.   

Hastighetssäkrade korsningspunkter 

Gångöverfarter och övergångsställen är viktiga för att skapa ett 

sammanhängande och gent gångvägnät och för att minska de barriäreffekter som 

kan uppstå till följd av stora trafikerade bilvägar. 

Där gångbanan korsar bilvägen är det viktigt att hastigheten är låg för att 

underlätta samspel och minska risken för olyckor. Övergångsstället eller 

gångpassagen får gärna vara upphöjd, väl belyst och tydligt markerad. 

Prioriterade delar är huvudstråk för gångtrafiken och viktiga skolvägar. 

Trygga gångstråk 

Alla Tyresös gångstråk bör vara belysta och det bör också vara standarden för 

nya stråk i omvandlingsområden. Belysning är viktigt både från en trygghets- 

och en trafiksäkerhetssynpunkt. Belysningen på huvudcykelnätet ska ha en sådan 

standard att brister i körytan enkelt kan uppfattas liksom vägvisning och 

vägmarkeringar. Ljuset kan också komma från LED-ljus i korta pollare.  

 

Figur 4–2 Exempel på lägre belysning med LED lampor på en Cykelbro i Karlstad. 

För att öka tryggheten i gångvägnätet är det viktigt att också ha fria siktlinjer runt 

gångstråken, inte minst vid gångtunnlar och på andra isolerade platser. Att 

plantera buskar och blommor bidrar till trevnaden men behöver skötas så de inte 

skymmer sikten och på så sätt skapar otrygghet.  

Känsla av otrygghet lyftes särskilt fram av många kvinnor i djupintervjuer som 

har genomförts med invånare i Östra Tyresö och Tyresö Strand som en aspekt 
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som begränsar deras resande. Detta gällde inte minst vid promenader till och från 

busshållplatser kvällstid.41  

Att arbeta med trygghetsåtgärder likt belysning och siktlinjer är därmed något 

som ökar jämställdheten i Tyresös transportsystem och leder till att fler kan röra 

sig på lika villkor. 

 

Figur 4–3 Exempel på gång- och cykeltunnel i Linköping. Gående och cyklister är separerade genom 
olika markbeläggning, tunneln är belyst och sidoområdena röjda vilket skapar god sikt. Källa: 
www.tindradesign.nu 

Förslag till fortsatt arbete 

 Komplettera med gångbanor på de mest trafikerade gatorna i 

omvandlingsområdena. 

 Hastighetssäkra korsningspunkter i huvudnätet för gång samt runt skolor. 

 Separera gång och cykel i huvudcykelnätet. 

 Genomför en trygghetsinventering kring de busshållplatser och stråk som 

pekas ut i djupintervjuerna42. Efter att problembilden är identifierad 

behöver åtgärder vidtas för att öka trygghetskänslan. 

 Använd de rekommendationer som ges i GCM-handboken43 avseende 

utformning, drift- och underhåll för ny och befintlig cykelinfrastruktur. 

4.3 Cykeltrafik  

I detta kapitel beskrivs viktiga utformningsprinciper för att utveckla Tyresös 

cykelnät, samt rekommendationer för drift och underhåll. 

 
41 Intervjuer med boende i Östra Tyresö och Tyresö Strand, källa: Tyréns (2014), Metodutveckling Mobility 
Management 
42 Tyréns (2014) 
43 SKL och Trafikverket (2010), GCM-handbok – Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och 
mopedtrafik i fokus 
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Bredder som tillåter omkörning 

Huvudcykelstråken i Tyresö ska vara bekväma och säkra att cykla på för att locka 

nya cyklister och behålla de befintliga. Att cykelvägen har tillräcklig bredd är en 

grundläggande kvalitet eftersom cyklister är en heterogen grupp och färdas i 

olika hastigheter. Hastigheten kan variera från drygt 10 km/h upp till mer än 35 

km/h. Det finns därför behov för snabba cyklister att köra om. Om bredden är 

tillräcklig kan omkörningarna göras säkert och enkelt och utan att konflikter 

uppstår mellan cyklisterna. På lokalstråken är flödena och hastighetsanspråken 

lägre och cykelbanans bredd kan därför vara mindre. 

Separera gående och cyklister 

I Tyresö är många cykelvägar gemensamma för gående och cyklister. För att 

minska konflikterna mellan dessa trafikanter behövs en tydlig separering. Detta 

underlättar vid möte eftersom det blir tydligare vilken sida av banan man ska 

befinna sig på. För cyklister är blandtrafik med gående en komfort- och 

framkomlighetsfråga och inte så mycket en säkerhetsfråga medan de gående ofta 

känner sig otrygga då de behöver dela utrymmet med cyklister. Cyklister blir 

dessutom ofta anklagade för att vara vårdslösa i dessa blandtrafiksituationer 

vilket kan ge cyklister som kollektiv ett dåligt rykte. 

 

Figur 4–4 Exempel på tydlig separering mellan bilar, cyklister och fotgängare. Källa: SKL (2009), 
Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort 

Undvik blandtrafik med bilar och mopeder 

En del av cyklandet i Tyresös cykelnät sker i blandtrafik med bilar. Är bilarnas 

hastighet låg är det ofta inte ett säkerhetsproblem men däremot ett stort 

otrygghetsproblem eftersom många cyklister väljer att inte cykla om körytan 

delas med bilar.  Att huvudcykelnätet ska vara separerat från biltrafiken är därför 

en viktig kvalitet. För det lokala cykelnätet kan dock blandtrafik accepteras om 

uppmätt hastighet är 30 km/h eller lägre. 
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I Tyresö är inte mopeder tillåtna att köra på gång- och cykelbanor. Detta är 

positivt ur cyklisternas synvinkel eftersom blandtrafik med mopeder kan 

uppfattas som både ett trygghets- och komfortproblem på grund av mopedernas 

högre hastigheter och avgaser. Eftersom inga kommunala gator har högre 

hastighetsgräns än 50 km/tim bör det heller inte vara ett problem att låta mopeder 

köra i blandtrafik med bilar44. I praktiken finns dock vissa konstaterade 

trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem för mopeder på några vägar där 

hastighetsgränsen är 50 km/tim, men där den faktiska hastigheten är betydligt 

högre. Detta gäller till exempel längs Tyresövägen. 

Korsningar som är säkra och framkomliga 

För att cyklisterna ska kunna hålla hög genomsnittshastighet – utan att behöva 

cykla fortare – är det viktigt att korsningarna med biltrafiknätet utformas så att 

de blir framkomliga, säkra och bekväma.  

Sedan den 1 september 2014 har en ny typ av cykelöverfart införts i 

trafiklagstiftningen. De korsningar som tidigare kallades cykelöverfarter kallas 

numer cykelpassager. Den nya typen av cykelöverfart ger cyklister högre 

framkomlighet än den tidigare och innebär bl.a. väjningsplikt för bilar som 

passerar över cykelöverfarten. Cykelöverfarten behöver dock reglas med en 

lokaltrafikföreskrift (LTF) och skyltas och utformas så att passerande bilar håller 

maximalt 30 km/h.  För att ha hög komfort kan cykelöverfarten med fördel vara 

utformad så att den är upphöjd över korsande bilkörfält.  

För att på samma gång sänka korsande bilars hastighet och öka cyklisternas 

komfort är upphöjda passager en lämplig åtgärd, inte minst i huvudstråken där 

flödena är större. Upphöjda passager är främst en framkomlighetsåtgärd för 

cyklister, men bidrar även till en ökad trafiksäkerhet. Upphöjda passager kan 

dock leda till en falsk trygghet i och med att cyklisternas hastighet höjs, samtidigt 

som cyklisternas färdväg inte har företräde per automatik. Cyklister har dock 

företräde om:  

 Cykelbanan är genomgående genom passagen (samma färg och material 

som cykelbanorna före och efter passagen). 

 Korsande gata förses med väjningsplikt eller stopplikt likt exemplet i 

figuren nedan. Se exempel från Malmö i Figur 4–5. 

När Tyresö anlägger nya upphöjda passager ska cykelbanan vara genomgående 

och den korsande lokalgatan alltid kompletteras med minst väjningsplikt. Detta 

förtydligar att cyklisterna är prioriterade. 45  

 
44 Mopedtrafik i blandtrafik är dock olämpligt om skyltad hastighet är 60 km/h eller högre. 
45 Läs mer om upphöjda passager i SKL (2009), Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, s 29f 
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Figur 4–5 Exempel på en upphöjd och genomgående cykelpassage från Malmö i korsningen 
Smedjegatan/Nikolaigatan, dock utan väjnings- eller stopplikt på korsande lokalgata. Källa: 
cyklaimalmo.blogspot.se  

Trimmade trafiksignaler ger bättre framkomlighet 

Trafiksignalers funktion är att fördela tid mellan olika trafikanter. Historiskt har 

ofta cyklisternas tid prioriterats lägre. Ibland behöver cyklisterna anmäla sig 

genom att trycka på en knapp vilket ger ett ovälkommet stopp och väntetid även 

om korsningen för tillfället är fri.  

Mycket kan dock göras för att trimma signalanläggningarna så att de blir bättre 

anpassade för cyklisters förutsättningar och framkomlighetsanspråk. Särskild 

detektering för cykeltrafiken är en viktig åtgärd liksom s.k. överanmälan eller 

parallellgrönt (dvs. att cykelsignalen blir grön om den parallella signalen för 

biltrafik är grön). Exempel på andra trimningsåtgärder är förgrönt (att cyklister 

får grönt strax före biltrafiken) och grön våg.  

 

Figur 4–6 Vid trafiksignaler kan viloräcke monteras för att öka komforten för cyklisterna. Bilden är tagen 
vid Slussen i Stockholm. Källa: Trafikverket (2012), Steg 1 och 2 – åtgärder för ökat cyklande 



45 

 Trivector Traffic 

 

Bra vägvisning ger god orienterbarhet 

Vägvisning är en viktig del av cykeltrafiksystemet eftersom den bidrar till att öka 

orienterbarheten så att boende och besökare snabbt kan hitta den lämpligaste 

vägen till olika målpunkter. En tydlig och frekvent vägvisning fungerar också 

som reklam för icke-cyklister som ser att kommunen har ett sammanhängande 

cykelsystem och ett vägnät som förbinder olika platser nära och fjärran.  

Vägvisningen av huvudstråken i Tyresö bör utgå från principen att varje valpunkt 

som cyklisten möter ska vägvisas. Vägvisningsskyltar i Tyresö bör placeras så 

att de är lätta att upptäcka. Den bästa placeringen är ca 1 m upp eftersom det är 

på den nivån cyklisten har sin blick.  För att undvika klotter och skadegörelse 

m.m. är det dock vanligt att skyltarna sitter högre upp i svenska kommuner. 

Cykelvägvisningsskyltarna bör utformas med en cykelsymbol, en pil samt 

avståndangivelser till målpunkter nära och långt bort. Avståndet bör anges i 

kilometer gärna med en decimal. Vilka målpunkter som ska vägvisas bestäms i 

en separat vägvisningsplan. 

Markeringar tydliggör regler och underlättar samspel 

I grunden bör cykelbanans ”golv” vara mer eller mindre självförklarande genom 

beläggningstyp och bredd i kombination med skyltning. Men för att tydliggöra 

trafikregler och förbättra samspelet mellan olika trafikantgrupper är det lämpligt 

att också använda markeringar i vägbanan t.ex. linjer, pilar och symboler.  

Gående och cyklister bör separeras i huvudstråken för minska risken för 

konflikter. Detta görs enklast genom att måla en heldragen separeringslinje som 

delar in i asfaltsytan i två delar. För att det ska fungera praktiskt bör bredden vara 

minst 4 meter. Skiljelinjen bör sedan kompletteras sedan med cykel- respektive 

gångsymboler målade på vägytan i respektive del, Dessa symboler bör sättas ut 

med täta mellanrum, maximalt 40 meter men tätare om GC-banan är smal eller 

om antalet gående och cyklister är stort.  

På dubbelriktade cykelbanor med många cyklister kan samspel vid möte 

underlättas också genom körfältsmarkeringar för cyklister i olika färdriktningar. 

Reflekterande sidolinjer i skarpa kurvor och i avsnitt där belysningen är sämre är 

viktigt för att minska avåkningar kvällstid och kan målas i huvudcykelnätet i 

första hand. Även fasta hinder i cykelvägens sidoområde eller på vägen bör 

förses med reflekterande material t.ex. stolpar, pollare, grindar och 

betongsuggor. 

Det ska vara enkelt och säkert att parkera sin cykel 

Varje cykelresa börjar och slutar med en cykelparkering. Om cykelparkeringen 

är säker bekväm och enkel att använda eller inte kan vara avgörande för om cykel 

används för resan eller ej. Genom att ha cykelparkeringsplatser som är 
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lokaliserade nära målpunkten, säkert utformade och av tillräckligt antal kan 

cykeln användas i högre utsträckning. En bra utgångspunkt för dimensionering 

av cykelparkeringen kan vara någon form av vägledande cykelparkeringsnormer 

som finns i många kommuner och som även tagits fram för Norra Tyresö 

centrum. Dimensioneringen behöver också ta hänsyn till att antalet cyklar 

förväntas öka så att antalet blir större än behovet i nuläget. 

Drift och underhåll för högre komfort och färre olyckor 

Beläggningen på vägbanan är viktig både ur en bekvämlighetssynpunkt men 

även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. En stor del av cykelolyckorna är 

singelolyckor.   Studier visar att dessa olyckor ofta kan härledas till brister i 

beläggningen, såsom ojämnheter, potthål och kantstenar.  Beläggning och 

målning bör därför ses över årligen och baserat på översynen ska åtgärder 

genomföras. 

Under vintern minskar flödena av cyklister i de flesta orter. Det finns dock goda 

möjligheter att öka cyklingen även under vinterhalvåret. Studier visar att 

snöröjning och halkbekämpning har potential att öka andelen vintercyklister med 

närmare 20 %.  För att locka cyklister att cykla även på vintern behöver 

vinterdriften ha en sådan standard att framkomligheten är förutsägbar och att 

komfort och trafiksäkerhet är hög även under vintern. I korthet kan man säga att 

halkbekämpning är viktig för cyklisternas säkerhet, medan cyklisternas 

framkomlighet mest påverkas av kvaliteten på snöröjningen. Redan vid 3 cm 

snödjup börjar det bli svårt för cyklisterna att ta sig fram.  

Tekniken för vinterväghållning har utvecklats och effektivare tekniker för 

snöröjning har tagits fram av bl.a. VTI. Flera kommuner tillämpar numer 

sopsaltning på huvudcykelstråk. Det går ut på att man sopar bort snön istället för 

att ploga och saltar sedan istället för att sanda. Tekniken används bland annat på 

pendlingsstråken i Stockholms kommun. 

Förslag till fortsatt arbete 

 Utforma det regionala stråken i Tyresö som snabbcykelstråk med 

breddmått av god standard, separering från gående och 

korsningsutformningar enligt den nya typen av cykelöverfart där bilar 

väjer för cyklar. 

 Arbeta för att de två genare dragningarna som föreslås för de regionala 

cykelstråken blir verklighet, se Figur 2–14 och Figur 2–15. 

 Koppla ihop Tyresös cykelnät med grannkommunerna för att underlätta 

arbets- och studiependling, se Figur 2–13. 

 Bredda det utpekade huvudstråken i kommunen och gör dom genare och 

framkomligare. I synnerhet för resor från kommundelscentra som t.ex. 

Trollbäcken till Tyresöcentrum. 

 Koppla samman rekreationscykelnätet med Saltsjöbanan och pendeltåget 

för att öka antalet möjlig användare av nätet som bedöms ha regionala 

kvalitéer. 
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 Ta fram en cykelparkeringsplan (se mer i kap 4.6) och öka antalet säkra 

cykelparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser, idrottsanläggningar, 

badplatser och andra viktiga målpunkter i kommunen. Antalet 

cykelparkeringsplatser bör vara så stort att det även inrymmer en kraftig 

ökning av cykeltrafiken och antalet parkerade cyklar. 

 Använd de rekommendationer som ges i GCM-handboken46 avseende 

utformning, drift- och underhåll för ny och befintlig cykelinfrastruktur. 

4.4 Kollektivtrafik  

Kollektivtrafiken i Tyresö består idag av busstrafik som under rusningstrafik är 

mycket tät. I framtiden bedöms kapacitetsbehovet öka ytterligare som en följd av 

fler invånare och att fler resenärer väljer att resa kollektivt. För att vara ett 

attraktivt val behöver kvaliteten i kollektivtrafiken öka.  

Senaste åren har två utredningar gjorts som visar hur kollektivtrafiken kan 

utvecklas både på kort och längre sikt. Trafikförvaltningens Stomnätsplan47 ger 

förslag på införande av nya stomlinjer i hela länet där tre stomlinjer trafikerar 

Tyresö. Med stomnätsplanen som grund har Tyresö tillsammans med 

Trafikförvaltningen ytterligare studerat48 hur hela linjenätet i kommunen kan 

utvecklas fram till år 2030 för att öka kollektivtrafikandelen. 

Detta kapitel beskriver en strategisk utveckling av Tyresös kollektivtrafiksystem 

fram till år 2035 där en utblick också görs mot införande av spårtrafik. 

Utveckling av kollektivtrafiken på kort sikt 

Trafikförvaltningens Stomnätsplan och Tyresös kollektivtrafikutredning ligger 

till grund för inriktning på kort sikt. Tidsperspektivet är de närmaste 5-10 åren, 

men vissa åtgärder kan genomföras tidigare och vissa kan ta längre tid. 

Tre nya stombusslinjer och förbättrat linjenät 

I stomnätsplanen föreslås en förändring av stomlinjenätet i Stockholms län. 

Tyresö kommun får följande tre stombusslinjer: 

 I: Tyresö kyrka/Nyfors – Tyresö C – Gullmarsplan – Stockholm C – Solna 

– Vaxholm 

 J: Tyresö C – Handen – Flemingsberg – Kungens kurva/Skärholmen – 

Vällingby – Barkarby – Sollentuna – Täby/Arninge. 

 N: Tyresö C – Skarpnäck – Högdalen – Flemingsberg – Norsborg (i stort 

sett en förlängning av linje 172 från Skarpnäck till Tyresö) 

Det nya stomlinjenätet skapar nya snabba resmöjligheter till och från Tyresö, där 

det blir möjligt att nå nya målpunkter utan byten. I samband med att de nya 

 
46 SKL och Trafikverket (2010), GCM-handbok – Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och 
mopedtrafik i fokus 
47 Stomnätsplan för Stockholms län. Etapp 2: Stockholms län utanför innerstaden, Trafikförvaltningen 2014. 
48 Tyresö kollektivtrafikutredning. Rapport 2013:25, Trivector Traffic. 
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linjerna införs läggs dagens stombusslinjer 873 och 875 ner, medan 

stombusslinje 872 blir vanlig busslinje. 

 

 

Figur 4–7  Stombussarna i Tyresö enligt Stomnätsplanen. Blå linje (I) till Stockholm - Solna - Vaxholm. 
Svart linje (J) till Handen - Flemingsberg - Skärholmen - Arninge. Röd linje (N) mot Huddinge 
- Norsborg. 

Exakt dragning för stomlinjerna i Tyresö är inte självklar och det finns alternativa 

lösningar. Nedan redovisas ett alternativ från Tyresös kollektivtrafikutredning 

där linje J dras via Skrubba –  Lindalen istället för Skogsängsvägen – 

Njupkärrsvägen och linje I förlängs från Tyresö kyrka mot Raksta (vissa turer), 

se Figur 4–8 nedan.  

 

Figur 4–8  Justerade stomlinjer enligt Tyresös kollektivtrafikutredning. Blå linje (I) är förlängd till Raksta. 
Svart linje (J) dras via Lindalen - Trollbäcken istället för Granängsringen. 

En utmaning är att hitta ett linjenät där såväl Trollbäcken som Granängsringen 

(inkl. gymnasiet och Kryddvägen) får en bra försörjning. Utöver 

stombusslinjerna spelar övriga busslinjer en viktig roll i Tyresös kollektivtrafik. 
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Bland de övriga förändringarna i busstrafiken som togs fram i Tyresös 

kollektivtrafikutredning kan främst nämnas: 

 Bussbro mellan Fornudden och Skogås. Detta skulle möjliggöra att 

förlänga linje 828 från Farsta Centrum – Skogås till Trollbäcken – Tyresö 

C – Tyresö strand, se bild nedan. Därigenom skapas bland annat en 

koppling till pendeltågssystemet. 

 Busstrafik till Skälsätra. I studien föreslogs linje 824 gå till Handen – 

Trollbäcken – Skälsätra istället för till Tyresö C.  

 En sammanslagning av linje 825 och 840 till att gå Handen – Trollbäcken 

– Tyresö C – Älta – Nacka strand. 

 Direktbuss från Tyresö strand till Gullmarsplan via Hedvigslund. Denna 

är införd sedan vintern 2013/14. 

 

Figur 4–9  Med en bussbro över Drevviken skulle linje 828 kunna förlängas från Skogås mot Trollbäcken 
- Tyresö C - Tyresö strand. 

De analyser som gjorts visar att införandet av nytt stomnät och de övriga 

förändringarna ger en tydlig ökning av kollektivtrafikresandet Tyresö. 

Utveckla bytespunkterna i Tyresö 

De viktigaste bytespunkterna inom Tyresö kommun kommer att vara Tyresö 

Centrum och Trollbäckens Centrum. Det är viktigt att dessa ges möjlighet att 

utvecklas för att kunna ta hand om den ökande busstrafiken som kommer att 

behövas när antalet invånare i Tyresö växer. 

Nya stomlinjer och andra förändringar i utbudet ställer nya krav på hur 

bytespunkterna bör se ut. Det handlar till exempel om att ha tillräckligt antal 

hållplatser, platser för uppställning och tidsreglering, informationssystem och 

annan typ av resenärsservice som attraktiv cykel- och infartsparkering. 
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Säkerställ busstrafikens framkomlighet 

Att busstrafiken har en god framkomlighet är viktigt för att upprätthålla dess 

attraktivitet. Det kan därför vara nödvändigt att skapa busskörfält eller separata 

bussvägar och inrätta signalprioritering för busstrafiken. 

På vissa vägar, främst på Brevikshalvön, har busstrafiken svårt med 

framkomligheten vintertid. De vägar som ska trafikeras med busstrafik behöver 

därför vara utformade enligt vedertagen standard för att säkerställa att 

busstrafiken kan ta sig fram även efter vid halt väglag. Vägar med busstrafik 

behöver också prioriteras vad gäller snöröjning och halkbekämpning. 

Förslag till åtgärder på kort sikt: 

 Inför nya stombusslinjer och utveckla linjenätet i kommunen. 

 Utveckla bussterminalen vid Tyresö C för att kunna ta hand om den ökade 

busstrafiken, bland annat två nya vändande stombusslinjer. 

 Förbättra framkomligheten för busstrafiken genom t.ex. busskörfält, 

signalprioritering, ombyggda korsningar. Sträckor med stombussar och 

direktbusslinjer prioriteras.  

 Förbättra vägarna så att fler områden kan få busstrafik eller att den 

busstrafik som finns kan komma fram hela året. Detta gäller främst 

Raksta, Skälsätra och Brevikshalvön. 

 Utred möjligheten till en bussbro över Drevviken till Skogås. 

Utveckling av kollektivtrafiken på längre sikt 

På längre sikt är den stora utmaningen att säkerställa att kollektivtrafiken har 

tillräcklig kapacitet för att klara av resandet. Detta gäller framförallt i riktning 

mot centrala Stockholm. Parallellt med det bör fortsatt fokus ligga på att utveckla 

kollektivtrafikens attraktivitet i form av exempelvis god framkomlighet. 

På långa sikten kan spårtrafik övervägas för att klara av kapacitetsbehovet, stärka 

stadsbyggandet i Tyresö och utveckla ett mer hållbart resande. Spårtrafik pekas 

också ut i Tyresös vision för år 203049. Det ska dock poängteras att spårburen 

kollektivtrafik inte är en beslutad inriktning.  

Behov av mer kapacitetsstark kollektivtrafik 

Redan idag är kapacitetsbehovet stort, uppemot 100 bussar trafikerar under 

morgonens maxtimme från Tyresö mot Gullmarsplan/Stockholms innerstad. Det 

innebär en buss tätare än var 40:e sekund på Tyresövägen mot Nynäsvägen.  

Hur ser då det framtida behovet ut? Fler invånare i Tyresö i kombination med en 

ökad kollektivtrafikandel skulle ge en kraftig ökning av antalet resenärer. Om 

befolkningen ökar till 60 000-90 000 invånare och kollektivtrafikandelen ökar 

med 5 procentenheter skulle det krävas en buss var 15-25:e sekund på 

 
49 Tyresö kommun (2013), Kommunplan 2014-2016 
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Tyresövägen. Detta motsvarar en ökning av antalet bussar i riktning mot centrala 

Stockholm med runt 55-130 % i maxtimmen.  

Konsekvenserna skulle bli betydande med en kraftigt ökad belastning på vägarna 

och hållplatserna kring Norra Sköndal, Gullmarsplan och centrala Stockholm, 

vilka redan idag är hårt belastade. Mot den bakgrunden bör kapacitetsstark 

spårtrafik övervägas, där spårväg eller tunnelbana ligger närmast till hands att 

pröva. 

Tyresö har också en vision av vara klimatneutralt till år 2050 och 

kollektivtrafiken är en viktig pusselbit. I Stockholms stad behöver till exempel 

kollektivtrafiken i stort sett få fördubblad kapacitet fram till år 2050 för att nå 

visionen om klimatneutralitet50. Även om kommunerna är olika i sin karaktär kan 

resonemanget principiellt överföras på Tyresö. 

Busstrafik 

Utan tunnelbana eller spårväg till Tyresö kommer busstrafiken fortsatt vara det 

enda kollektivtrafikfärdmedlet till och från kommunen. Det nya stomnätet enligt 

Trafikförvaltningens stomnätsplan förutsätts vara i drift vilket ger stomlinjer från 

Tyresö mot centrala Stockholm – Solna – Vaxholm, mot Handen – Flemingsberg 

– Skärholmen och mot Huddinge – Norsborg. 

För att busstrafiken ska vara attraktiv måste dess framkomlighet säkerställas. En 

ökande befolkning i Tyresö och dess grannkommuner innebär förutom fler 

bussresenärer även fler bilar på vägarna. Det innebär att behoven av busskörfält 

kommer att öka kraftigt, framförallt längs de starkaste stråken som Tyresövägen 

och Gudöbroleden inom kommunen, men även på Tyresövägen, Nynäsvägen, 

Söderledstunneln och Centralbron i Stockholms stad. Längs dessa stråk kan 

BRT51-lösningar bli aktuella, dvs separata bussbanor där bussarna kan köra utan 

att störas av övrig trafik. 

För de busslinjer utöver stomlinjerna som ska mot tunnelbanan/innerstaden så är 

framkomligheten på vägarna och möjligheten att ta emot bussarna vid 

Gullmarsplan och Stockholm Central mycket viktiga faktorer för att kunna 

upprätthålla en bra trafik. 

Blir det trängsel på vägarna mot innerstaden eller platsbrist i terminalerna skulle 

vissa busslinjer kunna vända redan vid Skarpnäck för byte till tunnelbana. Det 

förutsätter dock att en sekundäruppgång från tunnelbanestationen byggs i 

anslutning till hållplatserna söder om bostadsbebyggelsen, samt att nya av- och 

påfarter till Tyresövägen skapas. 

 
50 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050, Stockholms stad 2014. 
51 BRT – Bus Rapid Transit 
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Busstrafiken mot Nacka utvecklas med fler direkta förbindelser och andra 

målpunkter för busstrafiken kan vara Älvsjö, Västberga och Liljeholmen. 

Val av trafikslag 

Val av trafikslag ska enligt Landstingets stomnätsplan framförallt baseras på 

resandeunderlag och kapacitetsbehov. Ett viktigt kriterium för att bygga ut 

spårväg eller tunnelbana är således resenärsmängderna. Andra aspekter handlar 

naturligtvis om förutsättningarna att utveckla befintliga spårsystem och vilka 

nyttor som investeringen kan ge. 

Idén med spårtrafik till Tyresö är inte ny. I stomnätsplanen görs till exempel en 

utblick där tunnelbanans gröna linje förlängs från Skarpnäck mot Tyresö. 

Liknande tankar har funnits tidigare.  

 

Figur 4–10 I Stomnätsplanen görs en utblick med tunnelbana mot Tyresö. 

För spårväg har idéer funnits om att skapa en tvärförbindelse från Älvsjö mot 

Skarpnäck – Tyresö genom utbyggnad av Spårväg Syd. En sådan förlängning 

mot Tyresö skulle förbättra Tyresös koppling till övriga delar av Söderort, men 

inte ge någon direkt förbättring för resorna mot innerstaden. En alternativ lösning 

till spårväg kan vara att stråket trafikeras med BRT-konceptet, d.v.s. snabba 

bussar på egna avskilda bussbanor. För närvarande driver Trafikförvaltningen en 

utredning om utbyggnad av Spårväg Syd. 

En spårväg skulle sannolikt gå i samma stråk, Skarpnäck – Älta – Tyresö, som 

en tunnelbaneförlängning, varför enbart en av dessa bör komma ifråga inom 

överskådlig tid. I och med att tunnelbanan skulle ge betydligt större avlastning 

av busstrafiken plus att den redan är utbyggd till Skarpnäck finns goda skäl att 

prioritera en tunnelbaneförlängning. Tvärförbindelserna mot övriga Söderort kan 

utgöras av en ny stombusslinje enligt Landstingets Stomnätsplan. 

I RUFS 2010 finns inte någon spårtrafik till Tyresö föreslagen, vare sig före eller 

efter år 2030. 
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Vad innebär tunnelbana till Tyresö 

Sträckning, stationer och restider 

Ett förslag till kapacitetsstark spårtrafik är att förlänga tunnelbanans gröna linje 

från Skarpnäck via Älta till Tyresö Centrum. En sådan förlängning skulle bli 

cirka 6,5 km lång och ha stationer i Älta (Nacka kommun) och vid Tyresö 

Centrum.  

Restiden mellan T-Centralen och Tyresö Centrum skulle bli cirka 27 minuter, 

jämfört med dagens direktlinje 813 som enligt tidtabell tar 22-35 minuter 

beroende på trafiksituationen. Med byte mellan buss/tunnelbana i Gullmarsplan 

tar motsvarande resa idag cirka 30-36 minuter. 

En dragning under mark från Skarpnäck till Tyresö Centrum är mest sannolik för 

att inte göra intrång i befintliga bostadsområden och naturområden. Det gör att 

störningar från trafiken i form av buller minimeras. Stationen i Skarpnäck ligger 

cirka 25 meter under markytan. 

 

Figur 4–11 Förslag till förlängning av tunnelbanans gröna linje från Skarpnäck till Tyresö Centrum via 
Älta.  

En turtäthet i högtrafik på 4-5 minuterstrafik för tunnelbanan är möjlig att uppnå 

till Tyresö eftersom tunnelbanans gröna linje bara kommer att ha två grenar i 

Söderort efter att Hagsätralinjen blivit blå linje runt år 2025. 

Analyser gjorda i arbetet för Stomnätsplanen visade på att en station vid Tyresö 

Centrum skulle kunna få runt 3 600 påstigande resenärer under morgonrusningen 

år 2030. Det är klart över den minimigräns på 1 500 resenärer för en ny 

tunnelbanestation som satts upp inom arbetet med stomnätsplanen. 

Förändrat trafiksystem och möjlighet till stadsbyggnad 

En tunnelbana till Tyresö Centrum förutsätter en förändring av busstrafiken i 

Tyresö. Busstrafiken mellan Gullmarsplan/Stockholms innerstad och Tyresö 
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Centrum tas i stort sett bort och resande hänvisas till tunnelbanan. Lokala 

busslinjer ansluter till/från tunnelbanan i Tyresö Centrum.  

Om busslinjerna görs genomgående i Tyresö Centrum kan direkta 

bussförbindelser upprätthållas mellan kommunens östra och västra delar 

samtidigt som behovet av terminalyta för bussarna i Tyresö Centrum minskar, 

eftersom genomgående linjer inte kräver särskilda ytor för tidsreglering och 

tillfällig uppställning.  

Den busstrafik som idag går på Gudöbroleden, t.ex. linje 807, fortsätter att gå till 

Gullmarsplan. 

 

Figur 4–12 Med tunnelbana till Tyresö Centrum byggs ett lokalt bussnät upp som ansluter till/från 
tunnelbanan vid Tyresö Centrum. Linjerna blir genomgående för att förenkla resor mellan 
olika kommundelar. Utöver dessa linjer finns även bussar mot Haninge, Söderort, Nacka och 
bussar på Gudöbroleden mot Gullmarsplan. 

 

För resenärer som inte bor inom gångavstånd från en tunnelbanestation vid 

Tyresö Centrum kan det bli förlängda restider och fler byten, då den direkta 

trafiken mot Gullmarsplan och Stockholms innerstad tas bort från centrala och 

östra Tyresö. Däremot kan restiderna bli mer pålitliga eftersom risken för att 

bussarna fastnar i bilköer på Tyresövägen, Nynäsvägen, Söderledstunneln och 

Centralbron försvinner. Vissa direktbussar kan behöva finnas kvar även om 

tunnelbanan har byggts. Det gäller främst de linjer som idag inte går via Tyresö 

Centrum. 

En tunnelbanestation ger möjlighet att bygga fler bostäder kring Tyresö Centrum 

i ett mycket bra kollektivtrafikläge. Det bör även byggas cykel- och 

infartsparkeringar i närhet till tunnelbanestationen för att underlätta 

kombinationsresor och göra det enklare att resa dörr till dörr. Samtidigt kan 

attraktiviteten på andra infartsparkeringar minska. Detta kan resultera i att vissa 

kan tas bort eller minskas i antal vilket skulle medföra attraktiva ytor att 

exploatera i Trollbäcken, Tyresö Strand och Östra Tyresö. 
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Framtida vidare förlängningar från Tyresö C 

På sikt skulle en förlängning av tunnelbanan söderut mot Handen kunna vara 

aktuell. En förlängning av tunnelbanan vidare från Tyresö Centrum mot 

Trollbäcken-Brandbergen-Haninge centrum skulle kunna ersätta mycket av 

busstrafiken som idag går på Gudöbroleden. En sådan förlängning skulle ge 

betydligt bättre möjligheter för Tyresöborna att nå den regionala stadskärnan 

Haninge. 

 

Figur 4–13  Idé om hur en förlängning av tunnelbanan vidare från Tyresö Centrum söderut skulle kunna 
dras inom Tyresö kommun.  

Behov av depåer 

För att kunna upprätthålla en god busstrafik behöver det finnas depåer där 

bussarna kan ställas upp, tvättas, städas och underhållas. En kraftigt utökad 

busstrafik till Tyresö kommer att innebära behov av en utbyggd bussdepå i 

Petterboda, alternativt en helt ny depå. För att undvika långa tomkörningar 

kommer sannolikt även denna depå behöva vara placerad inom Tyresö kommun. 

Med en tunnelbaneutbyggnad till Tyresö kommer behoven av fler depåplatser för 

buss att minska. 

En tunnelbaneutbyggnad till Tyresö Centrum kräver ytterligare 3-4 

tunnelbanetåg i trafik. Dessa tåg behöver kunna ställas upp och underhållas. 

Utifrån de stora förändringar som är på gång för gröna linjen i Söderort, där 

Hagsätralinjen ska bli en del av blå tunnelbanelinje, är det svårt att bedöma om 

nya depåplatser behöver skapas vid en förlängning av tunnelbanan till Tyresö.  
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4.5 Biltrafik 

Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste transportmedlet. 

En stor del av dagens bilresor som tyresöborna genomför skulle dock kunna ske 

med andra transportmedel. Att minska bilresandet får inte bara positiva effekter 

på miljö, hälsa, trafiksäkerhet och markutnyttjande, det innebär även att de resor 

som faktiskt måste göras med bil blir mer effektiva och pålitliga.  

Nedan beskrivs tre viktiga fokusområden för att bilresandet i Tyresö ska bli mer 

långsiktigt hållbart. 

Motortrafikens hastighetsnivå 

Motortrafikens hastighet påverkar flera aspekter likt bullernivåer, stadsbild, 

barriäreffekter, framkomlighet och trafiksäkerhet. För att optimera samtliga 

aspekter krävs en väl avvägd, och efterlevd, hastighetsnivå.  

För att komma fram till avvägda hastighetsnivåer har Tyresö genomfört en 

hastighetsöversyn enligt metoden Rätt fart i staden. Det slutgiltiga 

hastighetsförslaget pekar ut ett nät bestående av 60, 40 och 30 km/tim. 

Kommunen bör fortsätta arbetet med att implementera detta förslag i hela 

kommunen.  

Skyltad hastighet är dock inte detsamma som faktisk hastighet. Det finns därför 

behov av andra åtgärder för att efterlevnaden och acceptansen för den skyltade 

hastigheten ska bli hög och få avsedd effekt. Nedan ges två förslag på fortsatt 

arbete.  

Rätt gatuutformning 

Gatans utseende och utformning behöver stämma överens med dess funktion och 

den hastighetsnivå man vill ha. Genom rätt gatuutformning kan mer 

självförklarande gator åstadkommas där föraren intuitivt inser vilken hastighet 

som gatan är avsedd för.  

För att kunna skylta om enligt kommunens hastighetsplan har Tyresö genomfört 

utformningsåtgärder för att gatan bättre ska samspela med den förändrade 

hastighetsgränsen.  

Rätt hastighetsövervakning 

En effektiv hastighetsövervakning är viktigt för att uppnå rätt hastighetsnivå på 

gator där problem med hastighetsöverträdelser är vanliga. Kommunen bör 

fortsätta samarbetet tillsammans med polisen kring en gemensam problembild52 

för var behovet av övervakning är störst och på vilka tider under veckan. 

 
52 I dagsläget förs diskussioner tillsammans med polisen när allvarliga trafikolyckor inträffar för att kunna 
förhindra att de upprepas. 
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Allmänhetens synpunkter och kommunens egna hastighetsmätningar är viktigt 

underlag till dialog med polismyndigheten. 

Hållbar biltrafik 

Tyresö kan arbeta med en rad åtgärder för att uppnå en högre andel 

miljöanpassade bilar i kommunens fordonsflotta. Nedan beskrivs laddplatser och 

bilpool som viktiga fokusområden de kommande åren. 

Fler laddplatser för högre elbilsanvändande 

Laddplatser är nödvändigt för att fler ska kunna använda elbilar. Det behöver 

också finnas en blandning av snabb- och långsamladdning för att erbjuda en 

flexibel och attraktiv infrastruktur.  

Laddinfrastruktur krävs vid bostaden för att man ska kunna ladda sin bil över 

natten, men även vid större målpunkter i kommunen som arbetsplatser, handel 

osv. I nuläget saknas juridiskt stöd att reservera parkering på gatumark till elbilar, 

detta är däremot möjligt på kvartersmark och i parkeringsanläggningar. 

Tyresö har inlett ett arbete med att erbjuda laddinfrastruktur för elbilar i 

kommunen. I Tyresö centrum finns för närvarande en snabbladdningsstation, där 

en full tankning tar cirka 15-30 minuter. Laddstationen drivs i samarbete med 

Vattenfall och nya kunder erbjuds gratis laddning de första sex månaderna. 

Snabbladdningsstationen har blivit mycket populär och kommunen planerar nu 

att bygga ut den ytterligare för att möta efterfrågan.  

Laddstationer finns även parkeringsplatser i Trollbäcken där kommunen i 

samarbete med det kommunala bolaget Tyresö Bostäder installerade kommunens 

första laddstationer sommaren 2010. I kommunens interna fordonspool finns 

också ett antal elbilar, dessa har dedikerade parkeringsplatser med 

laddinfrastruktur.  

Förslag till fortsatt arbete: 

 Vid nybyggnation av bostäder och verksamheter bör behovet av 

laddinfrastruktur alltid beaktas. Krav på att ett visst antal 

parkeringsplatser ska reserveras för elfordon kan exempelvis införas för 

byggherren om denne ska ges möjlighet till flexibelt parkeringstal. 

 Vid anläggning av parkeringsanläggningar bör alltid de mest attraktiva 

parkeringsplatserna (närmast entréer och hissar) reserveras för elbilar och 

förses med laddinfrastruktur. 

Underlätta etablering av bilpool 

Bilpool är ett flexibelt sätt att ha tillgång till en bil utan att behöva äga den. 

Fördelen med bilpool är många, både för användaren och kommunen. 

Användaren behöver inte bekymra sig över service, besiktning eller tvätt utan 

kan boka bilen för den tiden man har behov och sedan lämna över den till en 
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annan användare. Att det just är en pool av bilar innebär också att användaren får 

en större valfrihet av fordon (hyr en mindre bil för små inköp och en större för 

helgresor med mycket packning) jämfört med att äga en typ av bil. 

För kommunen innebär ett högt bilpoolsanvändande att efterfrågan på parkering 

minskar i och med att fler använder en och samma bil. Samtidigt bidrar systemet 

till att onödiga bilresor kan ersättas av gång-, cykel- eller kollektivtrafikresor. 

Detta ger vinster för miljö och klimat, men bidrar också till en högre 

trafiksäkerhet. 

Parkeringsplatser för bilpoolsbilar får, likt elbilar, inte reserveras på kommunal 

gatumark. Därför behöver incitament skapas för att säkerställa platser på 

kvartersmark och i parkeringsanläggningar, för att på så vis underlätta 

användandet. Ett av de mer effektiva sätten är att i samband med nybyggnation 

av bostäder och arbetsplatser ställa krav på att byggherren ska tillhandahålla en 

bilpoolstjänst för de framtida användarna av fastigheten. Läs mer om detta i kap. 

4.6 under fokusområde parkering för bil. 

 

Figur 4–14 Utanför stadshuset i Umeå har de mest attraktiva parkeringsplatserna, närmast entrén, 
reserverats för kommunens miljöbilpool. De är även försedda med eluttag för att man ska 
kunna ladda elfordon. Foto: Trivector 

Säkerställ pålitliga restider 

Tyresö har i nuläget inte några stora problem med trängsel på vägnätet. 

Köbildning uppstår i stort sett endast på en del av Tyresövägen och på statliga 

Gudöbroleden i rusningstid. Med en ökad befolkning i Tyresö finns dock risk att 

trängselproblematiken förvärras om det inte samtidigt sker en överflyttning till 

andra färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik.  

För att gå mot ett mer hållbart transportsystem behöver biltrafikens andel av 

resandet minska. Genom att fler reser med gång, cykel och kollektivtrafik 

förbättras förutsättningarna för den kvarvarande biltrafiken i form av minskad 



59 

 Trivector Traffic 

 

trängsel. Kommunen strävar därför efter att erbjuda alla invånare så goda 

alternativ till att resa med bil som möjligt. 

För de som inte har andra alternativ än bil är en god restidspålitlighet viktig, 

d.v.s. att man alltid ska veta hur lång tid resan tar. Det är också viktigt för 

verksamheters transporter. För att restiderna i vägnätet ska vara pålitligt krävs att 

det kan hantera tillfälliga störningar.  

För att minska vägnätets känslighet för störningar kan anläggande av ny 

infrastruktur vara motiverad. På senare år är tillkomsten av Bollmora allé och 

Skrubba Malmväg exempel på detta. Innan anläggning av ny infrastruktur bör 

dock kommunen alltid studera möjligheten att försöka påverka behovet av 

transporter i stråket, att optimera befintlig vägkapacitet eller införa mindre 

ombyggnationer enligt fyrstegsprincipen53. 

För Tyresövägen arbetar kommunen enligt fyrstegsprincipen. Under hösten 2014 

pågår exempelvis ett testresenärsprojekt för att få vanebilister från Östra Tyresö 

att prova på kollektivtrafiken, samtidigt som det ska göras mindre 

ombyggnationer för att uppnå en mer attraktiv och trafiksäker gång- och 

cykeltrafik. På längre sikt finns planer att bygga ett tredje körfält på Tyresövägen 

för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet.  

För Gudöbroleden har kommunen mindre rådighet i och med att den är statlig. 

Däremot finns en förlängning av det regionala cykelstråket från Gudöbroleden 

genom Flaten utpekad i länsplanen, vilket är något som skulle kunna förbättra 

trängselsituationen. 

4.6 Parkering för cykel och bil 

Varje cykel- och bilresa startar och slutar med parkering. Hur parkeringen 

utformas, var den anläggs och vilken kvalitet den håller är således en mycket 

viktig del av resan. Med en aktiv och smart parkeringshantering kan incitament 

för hållbart resande skapas, samtidigt som man säkerställer att bilresan blir så 

tillgänglig och effektiv som möjligt för de som saknar andra alternativ till att resa 

med bil.  

I detta kapitel beskrivs vilken standard och reglering med mera parkeringen i 

Tyresö bör ha framöver. Hur mycket cykel- eller bilparkeringsplatser som ska 

anläggas vid nybyggnation bör däremot studeras vidare i en särskild 

parkeringsutredning54. 

 
53 Läs mer om fyrstegsprincipen i kap. 3.2 Bärande planeringsprinciper 
54 En sådan utredning måste ta hänsyn till lokala förutsättningar och slå fast parkeringsbehovet utifrån var i 
kommunen exploateringen ska ske. 
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Cykelparkering 

Tyresös planeringssynsätt grundar sig i trafikslagens hierarki, där cykel 

prioriteras högre än bil. Sett till parkering innebär detta rent praktiskt att 

cykelparkering ska ges mer attraktiva platser, närmare målpunkt (bostads-

/arbetsplatsentréer, infartsparkering etc.) jämfört med motsvarande bilparkering. 

Detta säkerställer en hög tillgänglighet och bidrar till att synliggöra cykeln som 

transportmedel och höja dess status. Om inte cykelparkeringen anläggs 

tillräckligt nära kommer cyklar att parkeras oordnat vid entrén, vilket kan 

medföra problem för gående, personer med funktionsnedsättning och för 

drift/underhåll. 

Förutom lokalisering behöver också antalet cykelparkeringar möjliggöra en 

ökning av cyklandet. Vid nybyggnation av bostäder och verksamheter bör därför 

ett visst överutbud (fler cykelparkeringar än dagens antal cyklister) anläggas. Det 

är också viktigt att cykelparkeringen är av hög kvalitet, nedan beskrivs vilken 

standard som ska gälla vid nybyggnation i Tyresö.  

Standard vid bostäder 

Vid nybyggnation bör all cykelparkering för boende och besökare uppföras på 

kvartersmark. För att erbjuda boende en hög service behöver cykelparkering 

anläggas både inomhus och utomhus. Utomhusparkeringen ska lokaliseras nära 

bostadsentrén och alltid närmare än motsvarande bilparkering. 

Inomhusparkering ska anordnas i förrådsutrymme eller motsvarande och ska 

kunna nås från markplan så att cykeln inte behöver bäras i trappor. Att kunna 

parkera sin cykel inomhus är viktigt för att de som vill ha en mer stöldsäker 

parkering och om man ska vinterförvara sin cykel.  

Checklista för cykelparkering vid bostäder 

 Cykelparkering lokaliseras på kvartersmark och närmare bostadsentré än 

motsvarande bilparkering 

 Utomhusparkering ska förses med väderskydd och erbjuda möjlighet till 

ramlåsning 

 En del av inomhusparkeringsplatserna ska förses med eluttag så att 

boende kan ladda sin elcykel 

 För både utomhus- och inomhusparkering ska ett antal platser anordnas 

för lådcyklar/cykelkärror 

 Vid större exploateringsprojekt ska minst ett ”cykelrum” anordnas inom 

kvarteret där enklare reparationer ska kunna utföras 

 För småhus anordnas cykelparkering på egen tomt 

Standard vid verksamheter  

Vid verksamheter är cykelparkeringens lokalisering oerhört viktig. Vare sig 

arbetande eller besökare är beredda att gå längre omvägar för att nå sin målpunkt. 
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Likt för bostäder ska all cykelparkering vid verksamheter anläggas på 

kvartersmark.  

Vid besöksintensiva verksamheter i centrumlägen är 25 meter ett riktmärke för 

avståndet mellan entré och besöksparkering55. För att lyckas åstadkomma detta i 

dessa lägen kan en del av behovet behöva lösas på gatumark. Det är dock alltid 

exploatören som har ansvaret för anläggandet.  

Även för arbetande bör maximalt 25 meter eftersträvas från deras cykelparkering 

till arbetsplatsens entré. Standardkraven skiljer sig inte nämnvärt mellan 

besökare och arbetande. Arbetande parkerar dock under en längre tid varför 

väderskydd är viktigare för deras parkering jämfört med besökare. Båda 

gruppernas parkering ska dock alltid förses med ramlåsningsmöjlighet.  

För arbetande bör även en viss andel av det totala cykelparkeringsbehovet 

anordnas inomhus. Detta möjliggör för de med dyrare cyklar att våga pendla med 

dem till och från jobbet. Samtidigt skapar det en flexibilitet om exempelvis 

vädret skulle bli sämre över dagen och man vill åka kollektivt på hemresan. 

Checklista vid verksamheter 

 Cykelparkering lokaliseras på kvartersmark så nära verksamhetens entré 

som möjligt (önskvärt inom 25 meter) 

 För arbetande ska cykelparkeringen ha väderskydd och erbjuda möjlighet 

till ramlåsning 

 För arbetande ska en viss andel av cykelparkeringsbehovet anläggas 

inomhus. Inomhusparkeringen ska kunna nås från markplan. 

 För besökare ska cykelparkeringen erbjuda möjlighet till ramlåsning och 

väderskydd i så stor utsträckning som möjligt 

 Vid verksamheter där det finns ett behov (främst dagis, förskolor, 

matvarubutiker etc.) ska ett antal cykelparkeringar anläggas för 

lådcyklar/cykelkärror  

Bilparkering 

Planering och reglering av bilparkering är ett av de mest effektiva kommunala 

verktygen för att styra trafiken. Hur mycket parkering som anläggs vid 

exploatering, hur tillkommande och befintlig parkering prissätts spelar stor roll 

för vilken efterfrågan på parkering och trafikalstring som kommer att uppstå. 

Bilparkering vid nybyggnation 

Att ta fram bilparkeringstal vid nybyggnation handlar om att försöka finna en 

balans mellan att säkerställa att tillräckligt antal parkeringsplatser tillförs en 

plats, samtidigt som markanvändningen och transportsystemet effektiviseras i 

 
55 I en enkätstudie bland stockholmscyklister från 1997 visade det sig att cyklisterna parkerade inom en 25 
metersradie från målpunkten. Acceptabelt avstånd varierar dock något med hur länge man ska parkera. 
Examensarbete i samarbete med gatu- och fastighetskontoret Stockholms stad, Cyklisters parkeringsvanor, 
1997 
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mesta möjliga mån. Ett överutbud på parkeringsplatser kan medföra en högre 

efterfrågan på biltransporter till området än vad som är önskvärt, samtidigt som 

ett alltför litet antal parkeringsplatser kan innebära att ett parkeringskaos sprider 

sig även till angränsande områden.  

Som tumregel för framtagande av parkeringstal för bostäder gäller devisen att 

varje bil ska ha en bilplats inom gångavstånd56 från bostaden. Detta eftersom de 

boende ska erbjudas möjlighet att lämna bilen hemma vid arbetspendling. Det 

innebär alltså inte att bilen måste kunna stå parkerad precis vid bostaden, utan att 

alla som äger en bil bör ha möjlighet att parkera den inom rimligt gångavstånd i 

det område där man bor. För parkeringstal vid arbetsplatser handlar det istället 

om att bedöma hur stor andel av de verksamma och besökande som anländer med 

bil och på så vis efterfrågar parkering. 

Utveckla arbetet med flexibla parkeringstal 

När parkering diskuteras är det viktigt att skilja på begreppen parkeringsbehov 

och -efterfrågan eftersom det förstnämnda indikerar att det inte går att påverka.  

Efterfrågan på parkering är dock högst påverkbar. Efterfrågan på bilparkering 

vid arbetsplatser varierar exempelvis starkt beroende på parkeringskostnad, 

kvaliteten på kollektivtrafik med mera. Detsamma gäller vid bostäder där 

efterfrågan på parkering kan skifta beroende på om hushållen är anslutna till 

bilpool och cykelpool, har närhet till service och attraktiv kollektivtrafik.  

I Tyresö finns ingen fastslagen generell parkeringsnorm som bestämmer hur 

mycket parkering som ska tillföras en exploatering. Istället görs en enskild 

parkeringstalsberäkning från projekt till projekt. Byggherrar kan sedan få göra 

avsteg från parkeringstalen (s.k. flexibelt parkeringstal) om de genomför åtgärder 

som leder till minskad efterfrågan på parkering. Detta planeringssynsätt är 

positivt eftersom det inte bidrar till ett överutbud på parkering, vilket ger lägre 

boendekostnader och bättre förutsättningar till hållbart resande för de som 

använder fastigheten.  

Tyresö skulle dock behöva ha grundparkeringstal för de olika kommunområdena. 

Grundtalen är de parkeringstal som gäller om byggherren inte genomför särskilda 

åtgärder för hållbart resande och på så vis ges möjlighet till avsteg. Utan några 

grundtal måste kommunen i varje enskilt fall uppskatta efterfrågan, vilket är 

ineffektivt och skapar en osäkerhet bland byggherrar för framtida projekt.  

Förslag till fortsatt arbete: 

 Arbeta fram en parkeringspolicy som till exempel kan innehålla: 

 
56 Kommunen har rätt att definiera vad som är inom gångavstånd. Vid exploatering av nya bostadsområden 
möjliggör detta byggande av större parkeringsanläggningar där flera bostadshus parkering kan lösas. 
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 Mål för parkering som går i linje med kommunens övriga 

målsättningar 

 Strategier för parkeringshantering, bland annat: 

 parkeringstal för cykel- och bilparkering för bostäder och 

verksamheter i de olika kommunområdena  

 kriterier kring vilken reduktion av bilparkeringsplatser en 

byggherre kan erbjudas beroende på hur många och vilka hållbart 

resande-åtgärder denne genomför (se förslag på åtgärder nedan) 

 parkeringsregleringar av olika slag 

Exempel på åtgärder som byggherren kan genomföra för att erbjudas flexibelt 

parkeringstal vid nybyggnation av bostäder: 

 Inkludera bilpoolsmedlemskap i bostadshyran till nyinflyttade i minst fem 

år 

 Reservera de mest attraktiva bilparkeringsplatserna för bilpoolsbilar på 

kvartersmark 

 Särskilja kostnad för parkering från boendekostnad 

 Anordna cykelpool där boende kan hyra lådcykel, cykelkärror och elcykel 

 Inkludera ett månadskort hos SL vid inflyttning 

 Kraftfull marknadsföring av förutsättningarna och de åtgärder som har 

genomförts för hållbart resande till spekulanter och nyinflyttade 

 Årlig uppföljning av bilinnehavet bland de boende i fastigheten för att 

kunna följa upp efterfrågan på parkering, inrapporteras till kommunen 

under minst fem år efter att samtliga lägenheter är inflyttade. 

Lista på åtgärder som byggherren kan genomföra för att erbjudas flexibelt 

parkeringstal vid nybyggnation av verksamheter: 

 Införande av parkeringsavgifter på arbetsplatsen (önskvärt om brukaren 

av parkeringsplatsen betalar per gång och inte genom 

månadsabonnemang) 

 Bra dusch- och omklädningsrum för att underlätta för gående och 

cyklister 

 Individuell transportrådgivning till de anställda 

 Tjänstebilpool som minimerar behovet av att pendla med egen bil till 

jobbet för att den behövs i tjänsten 

 Tjänstecyklar till de anställda 

 Genomföra årliga ”prova på”-kampanjer, t ex testresenärskampanjer för 

kollektivtrafik och testtramparkampanjer för cykling. 

Samlade parkeringsanläggningar skapar flexibilitet 

Parkering i samband med nybyggnation byggs ofta antingen som garage under 

respektive hus eller som markparkering i anslutning till byggnaden. Att bygga 

enskilda garage för fastigheten är förknippat med höga kostnader som innebär 

högre hyror för de boende. Garagen är samtidigt väldigt oflexibla eftersom 

användningen inte går att förändra över tid. Dessutom förenklar garagen 

användandet av egen bil, vilket går emot Tyresös hållbarhetsambitioner.  
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Tabell 4-1 Exempel på byggkostnader per parkeringsplats från svenska städer. 

Stad Anläggning Exempel på faktiska kostnader/p-
plats 

Malmö P-hus, ovan mark 136 000 – 178 000 kr 

Örnsköldsvik P-hus, ovan mark 165 000 kr 

Malmö Underjordiskt garage  469 000 kr 

Stockholm Underjordiskt garage 318 000 – 840 000 kr 

Uppsala Underjordiskt garage 400 000 kr 

 

Att ha stora markparkeringsytor utanför huset ger ingen urban känsla, samtidigt 

som det innebär ett ineffektivt nyttjande av värdefull mark. 

  

Figur 4–15 Markparkering skapar inga attraktiva ytor vid husen och är svåra att omvandla till andra 
funktioner om efterfrågan på parkering skulle sjunka i framtiden.  

Ett alternativ som utreds av många kommuner är istället att bygga större 

parkeringsanläggningar. I anläggningarna samlar man parkeringsbehov för fler 

hus och kan gälla både bostäder och verksamheter. På så vis minskas den totala 

markytan som behöver tas i anspråk jämfört med markparkering för varje 

byggnad eller den totala kostnaden jämfört med garage under varje hus. Med 

större anläggningar kommer även en större flexibilitet och möjlighet till 

samnyttjande, där exempelvis arbetande kan använda parkeringsplatser dagtid 

och boende/centrumbesökare under vardagkvällar och helger57.  

 
57 Samnyttjande av boendeparkering rekommenderas dock inte i för stor utsträckning, eftersom det kan ha en 
”tvingande” effekt på de boende att flytta bilen under dagen. 
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Figur 4–16 Malmö stad har arbetat framgångsrikt med flexibla parkeringstal och samlade 
parkeringsanläggningar i kv. Fullriggaren i Malmö. På bilden syns en anläggning där man har 
en matbutik i bottenvåningen. Källa: www.pmalmo.se  

Eftersom de samlade parkeringsanläggningarna rymmer flera fastigheters behov 

ökar även gångavståndet från bostad till parkering. Detta medför ett större 

motstånd att ta bilen av slentrian, jämfört med om man kan ta hissen raka vägen 

till sitt garage.  

Förslag till fortsatt arbete: 

 Tyresö bör utreda möjligheten att anlägga en eller flera 

parkeringsanläggningar i samband med ett nytt större 

exploateringsprojekt i kommunen. Detta görs förslagsvis inom ramen för 

framtagandet av en parkeringspolicy. 

Anläggandet och hanteringen förenklas om kommunen bygger och förvaltar 

anläggningen och säljer platserna till respektive byggherre. Ett sådant förfarande, 

där byggherrar köper platser i en befintlig anläggning, kallas parkeringsköp58. 

Byggherrarna köper sig på så vis fria från att anlägga samtliga eller ett antal59 av 

de parkeringsplatser som detaljplaner anger till kommunen, som istället anordnar 

platser inom gångavstånd från exploateringen.  

Parkeringsanläggningarna kan även anläggas och drivas av en privat aktör. Detta 

rekommenderas dock inte för Tyresö i och med att kommunen då får mindre 

rådighet över parkeringssituationen. 

Summan för friköpet (kostnad per parkeringsplats) bestäms av kommunen. 

Antingen tas ett självkostnadspris ut eller så ges en mindre subvention till 

byggherren. Som motprestation för rabatten kan kommunen då ställa krav på att 

 
58 Parkeringsköp regleras i Plan och Bygglagen (2010:900) 8 kap. 9 § och måste godkännas av kommunen 
och är ingen rättighet för exploatören. 
59 Exempelvis kan kommunen ställa krav på att minst hälften av byggherrens parkeringsplatser ska friköpas. 

http://www.pmalmo.se/
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byggherren ska säkerställa att åtgärder för hållbart resande införs för fastigheten, 

inte minst anordna bilpool med gratis medlemskap för de nyinflyttade.  

Parkeringsanläggningarna måste alltid utformas med omtanke för omgivningen. 

Ett bra sätt är att tillåta kommersiella lokaler i bottenplan ut mot gatan för att inte 

skapa en död fasad. Parkeringsanläggningarna kan också anläggas mot större 

trafikleder för att minska områdets bullerexponering.  

Infartsparkering 

Infartsparkering är en viktig del i resekedjan för många tyresöbor. Men dagens 

infartsparkering är väldigt ytkrävande och hamnar ofta i målkonflikt med 

exempelvis efterfrågan på att bygga kollektivtrafiknära bostäder, arbetsplatser 

och service. Att infartsparkering uppmuntrar bilåkande in till 

kommundelscentrumen är heller inte önskvärt ur bl.a. stadsbyggnads-, miljö- 

eller trafiksäkerhetsaspekter.  

Tyresö bör fortsätta genomföra beläggningsstudier med nummerskrivning för att 

kunna följa hur efterfrågan utvecklas. En för hög efterfrågan kan dels avhjälpas 

genom att anlägga nya platser, men även genom att införa en reglering som 

säkerställer platserna för avsedd användargrupp (kollektivtrafikresenärer). En 

åtgärd kan vara att införa kortläsare där man behöver ett aktivera sitt SL-

accesskort för att kunna nyttja parkeringen.  

Tyresö bör även se över möjligheten till samnyttjande med andra verksamheters 

parkering, inte minst handel som ofta har lägre beläggning under de tider (dagtid 

mån-fre) då infartsparkerare behöver lediga platser. 

Säkerställ en hög tillgänglighet på attraktiva bilparkeringsplatser 

Vid viktiga målpunkter i kommunen är det viktigt att skapa en hög tillgänglighet 

för resenärer med samtliga trafikslag. För att de som inte har möjlighet att resa 

på annat sätt än med bil ska ges hög tillgänglighet krävs därför ett visst antal 

lediga parkeringsplatser. Med rätt reglering av parkeringsplatsen kan en hög 

tillgänglighet åstadkommas genom att den användas av fler under samma period.  

Tyresö använder sig idag av tidsreglering som verktyg för att säkerställa att 

attraktiva platser inte ockuperas för länge. Kommunen bör genomföra 

beläggningsstudier på dessa platser för att kunna konstatera om de regleringen 

har tillräcklig effekt. För besöksparkering är 80-85 procents beläggning ett 

riktmärke som indikerar att det inte finns för mycket parkering, men samtidigt 

ett antal lediga platser vilket skapar en tillgänglighet60.  

Om efterfrågan är högre kan det vara aktuellt att skärpa den maximalt tillåtna 

tiden eller införa parkeringsavgifter för att ytterligare öka omsättningen på 

 
60 Källa: Donald Soup, The High Cost of Free Parking 
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parkerade bilar. Beläggningen bör kontinuerligt studeras på de parkeringsplatser 

med hög efterfrågan. 

Målet med tids- och avgiftsreglering är att parkeringsplatserna ska kunna 

användas mer effektivt och inte skapa en konstlad efterfrågan på fler 

parkeringsplatser. Detta för med sig att marken kan användas till annat. 

Parkeringsreglering kan också bidra till att styra trafiken från hårt belastade 

områden till andra platser utan avgifter eller längre tillåten tid. 

Effekter med parkeringsavgift 

Avgiftsfri parkering vid arbetsplatser genererar fler resor med bil än om 

parkeringen beläggs med avgifter, vilket motsäger Tyresös övergripande mål att 

andelen transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.  

Pris på, och/eller tillgången till, parkeringsplatser är en kritisk faktor för om bil 

väljs för resor till och från arbetsplatsen.61 

I en svensk intervjubaserad studie studerades år 2009 vilken effekt gratis 

parkering vid arbetsplatsen har på valet av färdmedel. Intervjuer gjordes med 

personer som inte hade behov av bilen i tjänsten. Totalt ingick 27 företag och 

myndigheter i Stockholms innerstad i studien, och resultaten visade att på 

arbetsplatser med kostnadsfri parkering valde 18 % att resa med bil till 

arbetsplatsen. För arbetsplatser utan tillgång till fri parkering för de anställda var 

motsvarande siffra 2 %.62  

En studie över inpendlingen till Malmö 2011 visade att 80 % valde bil när 

parkeringen vid arbetsplatsen var avgiftsfri och resterande 20 % valde gröna 

färdmedel. När parkeringen vid arbetsplatsen var avgiftsbelagd uppgick andelen 

som gick, cyklare eller åkte med kollektivtrafiken till 50 %.63 

4.7 Verksamheters transporter 

Nyttotrafik 

Lokalisering av verksamheter 

Vid lokalisering och detaljplanering av nya verksamheter bör deras 

transportförsörjning analyseras på ett tidigt stadium för att den ska kunna lösas 

på bästa sätt. Transportintensiva verksamheter med tunga transporter bör 

exempelvis alltid lokaliseras med god anslutning till huvudvägnätet.  

 
61 WSP Group, Synergieffekter av ekonomiska styrmedel och infrastruktur för ökat kollektivtrafikresande, 
Rapport 2007:7   
62 Björke och Fondell (2009), Parkeringsreglering och handel i staden. 
63 Ljungberg (2001), Hållbar pendling till Malmö – analys och förslag till åtgärder. 
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Dagligvaruhandeln har det i särklass största behovet av täta leveranser av stora 

volymer. Omlokalisering eller nyetablering av dagligvarubutiker kan därför ge 

betydande konsekvenser för godstrafikens omfattning i det berörda området. 

Därför är det viktigt att lokaliserings- och exploateringsfrågor sker i samverkan 

med planeringen av transportsystemet.  

Distributionstrafik 

Distributionstrafiken måste kunna komma nära sina målpunkter. I Tyresö finns 

målpunkter spridda i kommunen och det är därför vara svårt att helt förbjuda 

lastbilstrafik från vissa gator. Däremot kan distributionstrafikens störningar ofta 

begränsas genom temporära förbud. I bostadsområden kan man förbjuda 

lastbilstransporter kvälls- och nattetid medan det i centrumoråden kan 

förekomma förbud för all trafik på vissa gator mellan exempelvis klockan 11 och 

06.  

Finns det särskilda gator där distributionstrafiken har svårt att komma fram kan 

övrig trafik förbjudas (temporärt eller permanent) eller parkeringsförbud införas 

under leveranstider.  

Samordnad varudistribution 

Tyresö är en av åtta kommuner i södra Stockholmsområdet som under 2015 

gemensamt ska införa samordnad varudistribution. Målet med samordnad 

varudistribution är att på sikt ändra transportsystemet inom och till respektive 

kommun och med det minska det totala antalet transporter. Samtliga nuvarande 

avtal för varudistribution inom kommunen ska gradvis läggas över till det nya 

systemet. Att arbeta för en högre grad av samordning förväntas ge stora nyttor 

inom en rad områden. Förutom en kostnadseffektivisering förväntas kommer 

färre transportfordon i kommunen bland annat leda till förbättringar avseende 

miljöutsläpp, energianvändning och trafiksäkerhet (i synnerhet i närhet av 

förskolor, skolor och äldreboende som har ett stort leveransbehov). I takt med att 

allt fler transporter samordnas bör kontinuerliga uppföljningar genomföras för 

att kunna dra lärdomar och utveckla konceptet vidare. 

Kommunens egna transporter 

Tyresö har en resepolicy64 som stöd för anställdas tjänsteresor. I korthet går 

policyn ut på att den anställde alltid ska överväga om resan är nödvändig, om den 

kan genomföras till fots, med cykel eller kollektivtrafiken. Om inte ovanstående 

är ett alternativ ska i första hand kommunens bilpool användas, därefter 

verksamhetens miljöbilar och sista hand resor bokade via kommunens 

upphandlade resebyrå.   

 
64 Tyresö kommun, Resepolicy för Tyresö kommun 
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Kommunen har också riktlinjer som kompletterar resepolicyn. Riktlinjerna berör 

endast kommunens tjänsteresor. I de undersökningar65 som har genomförts 

framgår dock att de kommunanställdas arbetsresor (till och från arbetsplatsen) 

står för drygt fyra gånger så mycket koldioxidutsläpp som deras tjänsteresor.66  

För att minska kommunens klimatutsläpp och kostnader från sina transporter 

finns därför skäl att fortsätta påverka de anställdas arbets- och tjänsteresor. 

Åtgärder som kan uppmuntra de anställda att pendla med bil i mindre 

utsträckning har störst potential till totala utsläpps- och kostnadsminskningar. 

Därefter är potentialen störst bland de tjänsteresor som utförs med kommunens 

egna bilar. Kopplat till tjänsteresor med bil är kommunens policy en mycket bra 

vägledning: behövs resan? kan den genomföras på annat sätt? om inte, välj mest 

miljövänliga alternativ.  

Vid tjänsteresor med bil är det viktigt att poängtera vikten av att de genomförs 

med de pool- och miljöbilar som kommunen tillhandahåller. I den undersökning 

som gjordes 2012 uppgav 40 % av de anställda att de hade rest med privat bil för 

den senaste tjänsteresan, vilket inte går i linje med Tyresös resepolicy. Om 

privata bilar används är det svårare att kontrollera miljö- och 

trafiksäkerhetsprestanda, samtidigt som det för med sig mycket administration 

och kostnader för kommunen.  

Förslag till fortsatt arbete: 

 Personen med ansvar för hållbart resande bör se till att: 

 Resepolicyn hålls aktuell och vid behov kompletteras med mätbara 

mål för kommunen 

 Samtliga förvaltningar utbildas i resepolicyns och -riktlinjernas 

intentioner och praktiska tillämpning, samt vilka möjligheter som 

kommunen erbjuder för ett mer hållbart tjänsteresande   

 Resande med privat bil i tjänsten undviks i så stor utsträckning som 

möjligt 

 Resepolicyn stöds av kommunens administrativa system för att boka 

resor och redovisa reskostnader 

 Inför/utveckla åtgärder för att minska arbetsresor med bil vid arbetsresor, 

t ex: 

 Kampanjer för att prova på att cykla och/eller åka kollektivt 

 Bättre dusch- och omklädningsrum på arbetsplatsen för de som cyklar 

längre sträckor 

 Samåkningstjänster 

 Inför parkeringsavgifter vid arbetsplatsen  

 Inför/utveckla åtgärder för att minska tjänsteresor med bil, t ex: 

 Utveckla och sprida information kring de möjligheter som kommunen 

erbjuder angående resfria möten (web-/telefonutrustning för virtuella 

möten)  

 
65 Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa i Tyresö kommun 2012 
66  Totalt 1 595,5 ton CO2 per år jämfört med 372,7 ton CO2 per år 
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4.8 Sjötrafik 

Sjötrafiken förväntas inte förändras i någon avgörande grad för Tyresö kommun. 

Bryggan Trinntorp på Brevikshalvön kommer fortsatt att vara en bytespunkt 

mellan buss/bil och båt för vidare färd ut i skärgården. Tyresö ser positivt på 

pendlingstrafik med båt, men för att möjliggöra det krävs ett tillräckligt 

resandeunderlag och konkurrenskraftiga restider.67 

I arbetet med Översiktsplan 2035 har en s.k. blåplan tagits fram. Blåplanen är en 

strategi för kommunens utveckling kring frågor som gäller havs- och 

vattenmiljöer och även det kustnära bandet. 

4.9 Utryckningstrafik 

Utryckningstrafiken har höga krav på vägnätets framkomlighet och körutrymme. 

Dessa verksamheter behöver därför vara lokaliserade vid kommunens större 

genomfartsleder och huvudvägnät68. På eventuella anslutningsgator till dessa bör 

också mycket god framkomlighet säkerställas. 

Vid flytt, eller tillkomst, av en verksamhet med utryckningstrafik ska alltid det 

omgivande vägnätet studeras ur framkomlighetssynvinkel. 

  

 
67 Trinntorps brygga nämns inte i vare sig ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, 
Kollektivtrafik på vatten” eller i RUFS 2010. Likaså inte heller i ”Utredning om båtpendling i Stockholm”. 
68 Detta vägnät specificeras i nulägesbeskrivningen, kap 2.3 
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5. Sammanfattning 

Denna rapport är ett trafikunderlag till Tyresö kommuns arbete med att ta fram 

en ny översiktsplan med målår 2035. Underlaget ska beskriva vilka utmaningar 

Tyresö står inför kopplat till trafikens utveckling, hur kommunen bör arbeta för 

att nå de övergripande målen, samt peka ut de viktigaste fokusområdena på kort 

sikt och mot år 2035.   

Nuläge 

Tyresö är en diversifierad kommun sett till både den bebyggda och obebyggda 

miljön. Av det totala bostadsbeståndet består ungefär hälften av flerbostadshus 

och hälften av småhus. Ungefär en tredjedel av kommunens markareal är 

nationalpark och naturreservat och det finns stora orörda skogspartier och 

innerskärgård.  

I kommunen finns ett utvecklat näringsliv, men trots detta har majoriteten av 

tyresöborna sin arbetsplats utanför kommungränsen, varav de flesta i Stockholms 

stad. Det är fler som pendlar ut från kommunen än in, vilket leder till att 

dagbefolkningen är betydligt färre än nattbefolkningen.  

Kommunens delområden har olika förutsättningar sett till hållbart resande. Detta 

beror dels på att avståndet till målpunkter i och utanför kommunen i vissa fall är 

för långa för att kunna ta sig till fots eller med cykel, dels på att infrastrukturen 

och kollektivtrafiken har en skiftande kvalitet i de olika delområdena. Totalt sett 

görs relativt många resor av kommuninvånarna med bil, drygt 50 procent om 

man studerar samtliga resor som startar i Tyresö med mål i Stockholms län. 

Troligen ser resmönstren olika ut beroende på vilket delområde i Tyresö som 

studeras, detta har dock inte kunnat klargöras i och med att det saknas en 

kommunal resvaneundersökning. 

Nuvarande vision och mål 

Tyresö har ett antal befintliga dokument som beskriver kommunens vision och 

mål. Särskilt relevant för trafiken är att kommunen bland annat vill se en 

förtätning, en ökad stadsmässighet och större serviceutbud i Tyresö centrum och 

i Trollbäcken, samtidigt som övriga områden likt Tyresö Strand, Trinntorp och 

Östra Tyresö ska fortsätta utvecklas. 

Kommunens vision är att cyklandet ska öka kraftigt de kommande åren, bland 

annat till följd av en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Även 

kollektivtrafiken ska utvecklas och restiderna ska förkortas, inte minst till 
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Stockholm, Nacka och Södertörnskommunerna. Detta ska ske genom förbättrade 

tvärförbindelser och spårburen kollektrafik. För övrigt nämns utbyggnaden av ett 

tredje körfält på Tyresövägen som en viktig åtgärd.   

Utmaningar 

Mot bakgrund av dagens situation och de visioner och mål som finns har ett antal 

utmaningar identifierats. Ambitionerna att öka befolkningen kommer ställa krav 

på en genomtänkt bebyggelseplanering som stödjer hållbart resande för att inte 

transportsystemet ska behöva byggas ut och ta ytterligare mark i anspråk. 

Tyresös geografiska lokalisering, med en väg till och från regioncentrum, är 

också en utmaning för att minimera trängseln och säkerställa en god 

tillgänglighet i framtiden i takt med att kommunen och regionen växer. Att 

dagbefolkningen är så pass mycket lägre än nattbefolkningen innebär svårigheter 

att uppnå ett önskvärt serviceutbud.  

Idag är gång- och cykelinfrastrukturen bristfällig i ett antal områden och 

relationer, denna lär behöva uppgraderas om kommunens ambitioner och ett ökat 

resande till fots och med cykel ska kunna realiseras.  

För kollektivtrafiken ligger en utmaning i att upprätthålla en tillräckligt god 

framkomlighet i vägnätet och kvalitet vid bytespunkter – detta kräver också 

regional samverkan eftersom många reser utanför kommungränsen där Tyresö 

inte har någon rådighet. Dagens turtäthet och restider med kollektivtrafiken är 

heller inte tillräckligt konkurrenskraftiga mot bilen i vissa relationer. 

Transporterna står idag för cirka 70 procent av kommunens koldioxidutsläpp. 

Därtill finns övriga negativa konsekvenser som buller, övriga utsläpp, 

trafikolyckor etc. En utmaning inför framtiden blir att se till att samtliga 

tyresöbor får en hög tillgänglighet utan transporternas negativa inverkan ökar.  

Åtta planeringsprinciper för ett hållbart trafiksystem  

För att nå Tyresös målbild till år 2035 har åtta planeringsprinciper formulerats 

som stöd. Principerna kan appliceras på den befintliga stads- och trafikstrukturen 

vid förvaltning, om- och nybyggnationer, men också vara vägledande i den 

framtida planeringen när Tyresö växer. Principerna sammanfattas med följande 

punkter: 

 Tillgänglighet före rörlighet  

 Ett transportsystem för alla 

 Hela resan ska fungera 

 Trafiken ska bidra till ett attraktivt och levande Tyresö 

 Trafikslagens hierarki i Tyresö (prioritering sker i följande ordning: 

gående, cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik och biltrafik) 

 Trafiksäkerhet och hälsa 

 Transporter med låg miljö- och klimatpåverkan 

 Fyrstegsprincipen  
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 Trivector Traffic 

 

Förslag på fokusområden och åtgärder 

I trafikunderlaget redovisas ett antal fokusområden med förslag på åtgärder som 

ligger i linje med planeringsprinciperna och kan stödja de övergripande målen 

för Tyresös utveckling. Fokusområdena är: 

 Samhällsplanering för hållbara transporter 

 Integrera hållbart resande i hela planeringsprocessen 

 Regionalt samarbete 

 Mobility Management 

 Sammanhållen bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen 

 Gångtrafik 

 Cykeltrafik 

 Kollektivtrafik 

 Biltrafik 

 Parkering för cykel och bil 

 Verksamheters transporter 

 Sjötrafik 

 Utryckningstrafik 

Sammanfattningsvis kommer det att krävas en kombination av många typer av 

åtgärder för att totalt få en god effekt avseende måluppfyllelse. Detta ställer i sin 

tur krav på bred samverkan mellan olika aktörer, både inom kommunen men 

även med andra parter i regionen. Många åtgärder behöver också studeras 

närmare för att nytta och kostnader ska kunna bedömas. 

 


