
VÄGTRAFIKPLAN 



FÖRORD 

Nykvarns kommuns vägtrafikplan är ett verktyg för åtgärdsplanering av vägtrafiken i 
kommunen och ska fungera som stöd inför beslut på kort och lång sikt. Vägtrafikplanen 
samråddes våren 2019, varvid 8 yttranden inkom. Planen har därefter omarbetats till att mer 
fokuseras mot att bli en åtgärdsplan för att lösa befintliga trafikproblem. I vägtrafikplanen 
pekas åtgärder ut för att vägtrafiknätet i kommunen ska bli mer framkomligt, tillgängligt och 
trafiksäkert för alla kommunens invånare och besökare.  

Planen behandlar framtida vägbyggnationer ytterst översiktligt. En anledning till detta är att ett 
flertal remissinstanser, däribland de politiska yttranden som inkom, på olika sätt har uttryckt 
tveksamheter till de nybyggnationer som föreslogs i samrådet. Ytterligare en anledning är att 
de byggnationer som föreslogs i huvudsak baserades på kommunens gällande översiktsplan 
som kommer att inaktualitetsförklaras under året. Det bedöms därför bättre att kommunens 
framtida utveckling hanteras i kommande översiktsplan och inte låses fast i vägtrafikplanen. 

Det övergripande målet för planen är att bidra till ett minskat bilberoende och ett mer hållbart 
resande, förbättra trafiksäkerheten samt främja kommunens utveckling genom god 
tillgänglighet och framkomlighet på vägnätet. 

Antagen av Kommunfullmäktige 2019-10-03 § 66
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SAMMANFATTNING 
Vägtrafikplanen ska utgöra en länk mellan Nykvarns kommuns övergripande mål i 
översiktsplanen och det mer konkreta genomförandet (åtgärdsplaneringen). De föreslagna 
åtgärderna i planen är ett resultat av den bristanalys som gjorts för vägnätet inom kommunen 
och är uppdelade i tre övergripande mål; att bidra till ett minskat bilberoende och ett mer 
hållbart resande, förbättra trafiksäkerheten samt främja kommunens utveckling genom god 
tillgänglighet och framkomlighet på vägnätet. 

Planen innefattar de kommunala gatorna inom Nykvarns tätort, trafikplats Nykvarn och 
Almnäs samt de statliga vägarna 576, 511, 509, 523, 526 och 526.01. Även parkering på 
infartsparkering och övrig parkering på gatumark inom Nykvarns tätort är inkluderad. 

Nykvarn är en landsbygdskommun där bilen är det dominerande färdsättet. Andelen 
utpendlare är hög, ca 65 %, medan andelen som både jobbar och bor i kommunen är relativt 
låg. För arbetspendlingen är även kollektivtrafiken och då främst tåget viktigt. 

Nykvarn är en ung kommun med stark befolkningstillväxt och för att till fullo utnyttja det 
strategiska läget är det av stor vikt att kommunikationerna, både i och i anslutning till 
kommunen, är goda. Inte minst gäller detta möjligheten att pendla med tåg och 
tillgängligheten till E20. Fram till prognosåret 2035 är ambitionen att tätorten ska växa och 
förtätas, samhällena Sundsvik och Taxinge utvecklas, samt att utbyggnaden av 
verksamhetsområde Stockholm Syd fortskrider.  Sammantaget innebär tillkommande 
bebyggelse och verksamheter att en utveckling av vägnätet är nödvändig. Trafikplats Nykvarn 
är redan idag överbelastad under eftermiddagens maxtimme och åtgärder både på kort och på 
lång sikt är nödvändiga.  

Möjligheten att kunna parkera sin bil eller cykel intill tågstationen är viktigt för att främja det 
hållbara resandet, här finns redan idag utmaningar med felparkerande bilar p.g.a. platsbrist. 
Parkering i Nykvarn behöver ses i helhetsperspektiv där infartsparkering, parkering på 
gatumark samt kvartersmark samspelar. Ytterligare reglering är nödvändig för att stävja 
felparkering och uppmuntra till alternativa färdsätt. 

Föreslagna åtgärder utgår ifrån den så kallade Fyrstegsprincipen. I första hand undersöks 
möjligheten att påverka behov av transporter och färdmedelsval samt små åtgärder i befintlig 
miljö. Vid behov prövas sedan åtgärder som innebär mindre ombyggnation och i sista hand 
nyinvestering. Åtgärder som föreslås är bl.a. kapacitetshöjande åtgärder i trafikplats Nykvarn, 
avgiftsreglering av gatuparkering samt införande av P-skiva på allmänna parkeringsplatser. 
Vidare lyfts behovet av ny trafikplats och nya väglänkar i samband med expandering av 
tätorten västerut samt exploatering i Taxinge. Dessa åtgärder behöver dock utredas vidare 
innan beslut fattas. 
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1. INLEDNING
Nykvarn växer och det ställer krav på både stads- och trafikplaneringen. I Vision 2035 för 
Nykvarns kommun är Kom närmare en central devis. I visionsarbetet presenteras fem 
fokusområden – Leva och bo; Gemenskap och aktiviteter; Resor och kommunikation; 
Entreprenörskap och arbetsmarknad; Lärande och utbildning – och vägtrafiknätet är en viktig 
beståndsdel mellan och i alla dessa fokusområden.  

All planering i Nykvarn genomsyras av hållbarhetsaspekter. Vad gäller biltrafik framgår det i 
flertalet antagna strategier och planer att biltrafiken ska minskas, vara fossilfri till 2030 i 
Nykvarn och att det alstrade bullret ska reduceras. Både fordonsparken och infrastrukturen, 
bland annat i form av laddstationer, behöver uppgraderas för att nå detta. Utveckling av 
vägtrafiknätet och tillhörande parkeringsanläggningar är också en förutsättning för att målen i 
kollektivtrafikplanen ska kunna nås. 

1.1 Planens syfte och målsättning 
I dagsläget finns en översiktsplan med en planeringshorisont till 2025. Planen 
aktualitetsförklarades den 17 september 2015. Avseende trafik antogs 2015 strategiska 
dokument i form av en cykelplan, kollektivtrafikplan samt en gång- och tillgänglighetsplan. 
Det som hittills har saknats är en motsvarande plan för vägtrafik. 

Vägtrafikplanen ska utgöra en länk mellan Nykvarns kommuns övergripande mål i 
översiktsplanen och det mer konkreta genomförandet (åtgärdsplaneringen). Därigenom skapas 
en sammanhållning i planeringsdokumenten och förverkligandet av planerna. I vägtrafikplanen 
beskrivs nuvarande vägtrafiknät utifrån vilket övergripande åtgärdsförslag och riktning 
presenteras. Riktlinjerna i vägtrafikplanen gäller vägtrafiknätet generellt, med särskilt fokus på 
huvudlederna till/från och inom tätorten. 

Nedanstående mål har formulerats för vägtrafiken fram till 2035. De består av tre 
övergripande mål som sedan har brutits ned på delmål inom tre områden – tillgänglighet, 
säkerhet och hållbart resande. Målen är ett resultat av den brist- och behovsanalys som 
genomförts för vägtrafiken. Hänsyn har även tagits till översiktsplanen intentioner samt den 
vision som formulerats i "Nykvarn 2035". Målen har också anpassats till övriga strategiska 
planer avseende cykel, kollektivtrafik samt gång och tillgänglighet. Det är viktigt att 
vägtrafikplanens mål inte motsäger det som formulerats i dessa dokument. 

Planeringshorisonten är 2035. Det innebär att vägtrafikplanen innefattar översiktsplanens 
planering fram till 2025 men gör också en utblick mot 2035 i enlighet med Nykvarns vision. 

Övergripande mål: 
• Vägtrafikplanen ska medverka till ett minskat bilberoende och ett mer hållbart

resande.

• Trafiksäkerheten i vägtrafiknätet ska förbättras.

• Vägtrafiknätets tillgänglighet ska främja kommunens utveckling.
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1.2 Nationella mål 
Riksdagen har antagit transportpolitiska mål som ska vara vägledande för alla offentliga 
aktörer och således säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för alla medborgare och näringslivet i hela landet. Transportsystemet är 
en förutsättning för växande befolkning, städer och ekonomi. Till de transportpolitiska målen 
hör också funktionsmål och hänsynsmål: 

Transportpolitiska funktionsmål: 
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra
länder.

• Arbetsformerna, genomförandet och resultatet av transportpolitiken medverkar till ett
jämställt samhälle.

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i
trafikmiljöer ökar.

Delmål hållbart resande: 
• Infartsparkering ska i första hand erbjudas för de som inte har möjlighet att gå eller

cykla till stationen.

• Förutsättningarna för infartsparkering ska förbättras för de som inte har möjlighet att
gå eller cykla till stationen.

• Boende- och långtidsparkering på gatumark och allmän platsmark ska begränsas.

• Användandet av fordon med mindre klimatpåverkan ska underlättas.

Delmål säkerhet: 
• Ingen ska dödas eller skadas svårt på det kommunala vägnätet.

• Kommunen ska i dialog med Trafikverket verka för att olyckorna på det statliga
vägnätet reduceras.

• Utformningen av vägtrafikmiljön ska anpassas med fokus på oskyddade trafikanter.

Delmål tillgänglighet: 
• Nykvarn ska ha goda vägförbindelser till Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs.

• Kapaciteten i vägtrafiknätet ska anpassas till framtida behov med hänsyn tagen till
planerad bebyggelse samt förändrade resmönster och resvanor.



VÄGTRAFIKPLAN 

6 

Hänsyn behöver också tas till de internationella mål som är kopplade till transportsystemen. 
2015 tog FN fram 17 globala mål, av dessa är sju direkt kopplade till transportsystemen, både i 
städer och på landsbygd.  

1.3 Regionala mål 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050), beslutad av 
Stockholms läns landsting, pekas de centrala delarna av Nykvarns tätort ut som strategiskt 
stadsutvecklingsläge. Sammanhållet bebyggelsetillskott av bostäder och aktiviteter föreslås primärt 
i denna del av Nykvarn pga en högre regional tillgänglighet. I utkanten av Nykvarns tätort – 
utpekad som sekundärt bebyggelseläge – föreslås en kompletterande del av denna regionala 
utveckling och bebyggelsetillskott tillkomma.  

I Nykvarns översiktsplan ÖP14 presenteras regionala mål – i linje med målen och strategierna 
i RUFS 2010 som gällde då ÖP14 antogs – med koppling till vägtrafik:  

Transportpolitiska hänsynsmål: 
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade

minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.

• Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

Regionala mål ur Nykvarns översiktsplan: 
• Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i

regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk
försörjning.

• Utveckla stadsstrukturen med spårtrafiken som grund.

• Utveckla förbindelser inom och utom landet.

• Öka vägkapaciteten i kritiska snitt.

• Stärka förmågan att genomföra investeringar i infrastruktur.
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1.4 Kommunala mål 
Kommunen har listat följande mål i "Nykvarn – på väg mot 2035" avseende resor och 
kommunikationer.  
 

 
 
I översiktsplanen sammanställs dessa lokala mål med avseende på vägtrafik:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I översiktsplanen presenteras även riktlinjer för vägtrafik: 

Kommunala mål ur Nykvarns Vision 2035 
• Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs genom 

goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik. 

• Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är enkelt att ta sig 
mellan kommunens olika områden. 

• År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat bilberoendet 
och fört oss närmare grannkommunerna. 

• Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare världen. Det 
går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från kontoret. 

             

Lokala mål ur Översiktsplan 2014 
• Öka vägkapaciteten i kritiska snitt.  
• Bebyggelse i Nykvarns kommun ska samlas i stråk som ska försörjas med 

infrastruktur. 
• Ansiktet utåt mot E20 och väg 509 ska annonsera Nykvarn som en 

attraktiv bygd. 
• Trafikplanering inklusive gång- och cykel genomförs för bättre säkerhet, 

vackrare miljöer och god teknisk standard. 
• Arbets- och fritidsresor ska underlättas genom förbättrad kollektivtrafik 

med tåg och buss samt bättre pendlarparkeringar för bilar och cyklar. 
• Fler använder tåg och buss istället för bil. 
• Nykvarns station ska vara lättillgänglig, attraktiv och välintegrerad med 

möjlighet till anslutande kollektivtrafik. 
• Trafikmiljön, framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter 

ska vara mycket god.  
• Infarterna till Nykvarn och övriga målpunkter är inbjudande och ger ett 

trevligt intryck.  
• Trafikplats vid Taxinge-Nygård ska byggas. 
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Riktlinjer för vägtrafik ur Översiktsplan 2014 
 

• Barnkonventionen ska följas vid all planering till exempel park- och 
trafikplanering.  

• Barriärer som E20, Svealandsbanan, Väg 509 och andra tätortsvägar ska 
om möjligt överbryggas för flora, fauna och människor på fler ställen.  

• Huvudgator ska förläggas så att de passar för kollektivtrafiken.  
• Trafikplanering och bebyggelseplanering ska samordnas över 

kommungränsen mellan Nykvarn, Strängnäs och Södertälje. 
• Vid skolor och förskolor skyltas 30 km/timmen och den fysiska miljön 

utformas med olika markbeläggningar, avsmalningar, mittrefuger och 
sidoförskjutningar. 

• Separata gång- och cykelvägar ska byggas med fokus på trygghet och 
säkerhet för de oskyddade trafikanterna. 

• Framtagna riktlinjer i typsektioner för gaturum ska följas. 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 Nuläget 

2.1.1 Vägtrafiknät 
Genom Nykvarns kommun går motorvägen E20 vilken är Nykvarns största och mest 
belastade väg. Vägen har en trafikplats vid Nykvarn av traditionell rutertyp som ansluter till 
väg 509 och väg 576. Dessutom finns den nyare trafikplatsen Almnäs 3,5 km västerut som 
byggdes år 2014 för att tillgodose verksamhetsområdet Stockholm Syd. Trafikplats Almnäs 
ansluter till väg 518 och väg 576. 

Från E20 och väg 509 finns två vägar in till Nykvarns centrum via Södertäljevägen och 
Centrumvägen. Från väg 576 leder väg 511 under E20 till Södertäljevägen och Nykvarns 
centrum. Övriga statliga vägar i Nykvarns kommun är: 

• Väg 576 Gamla Strängnäsvägen. Fungerar som turistväg samt alternativ
transportväg mellan Södertälje och Mariefred.

• Väg 511 Långdalsvägen. Sträcker sig mellan Södertäljevägen och väg 576.
• Väg 509. Sträcker sig mellan väg 576/Nykvarns trafikplats och Järna.
• Väg 516 "Tvetavägen". Sträcker sig mellan väg 509 och Södertälje.
• Väg 518. Sträcker sig mellan väg 576 och Almnäs.
• Väg 523. Sträcker sig mellan Turinge och Sundsvik och vidare norrut mot

Enhörna.
• Väg 526 och väg 526.01. De båda sträcker sig mellan väg 576 till Taxinge-Näsby.

Figur 1. Väg 509 och E20 vid trafikplats Nykvarn. Foto Nykvarns kommun. 
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Figur 2. Översiktskarta. Statliga vägar inom Nykvarns kommun, trafikplatserna Nykvarn och Almnäs samt tätorten Nykvarn. 

Denna vägtrafikplan innefattar trafikplatserna på E20, de statliga vägarna 576, 523 och 526 
samt huvudgator och uppsamlingsgator i tätorten.  
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Huvudvägnätet och uppsamlingsnätet inom Nykvarns tätort består av: 

• Södertäljevägen. Den mest gena vägen mellan centrum och E20/väg 509.
• Hökmossvägen. En förlängning av Södertäljevägen förbi sjön Yngern.
• Centrumvägen. Sträcker sig mellan väg 509 och centrum.
• Maskinförarevägen. En förlängning av Centrumvägen som följer parallellt

med järnvägen.
• Järnavägen. Sträcker sig mellan väg 509 och Centrumvägen och leder till

tätortens sydöstra områden.
• Trädgårdsvägen. Sträcker sig från Södertäljevägen och vidare i nordvästlig

riktning.
• Björkhemsvägen. Leder från Trädgårdsvägen och vidare över järnvägen till

Maskinförarevägen.
• Eldarevägen. Sträcker sig mellan Maskinförarevägen och Holländarevägen.

Leder ut till Maskinförarevägen.
• Norra Stationsvägen. Leder från Södertäljevägen och vidare i östlig riktning.
• Gammeltorpsvägen. Sträcker sig mellan Centrumvägen och

Fredriksbergsvägen.
• Fredrikbergsvägen. Sträcker sig i sydöstlig riktning från Hökmossvägen.

Figur 3. Södertäljevägen förbi Järndammen. Foto Nykvarns kommun. 
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Figur 4. Avgränsning inom Nykvarns tätort. 

 
Från E20 och väg 509 nås Nykvarns tätort via de tre huvudgatorna Södertäljevägen, 
Centrumvägen och Järnavägen varpå de två förstnämnda övergår i Hökmossvägen och 
Maskinförarevägen.   
 

2.1.2 Parkering 
Det finns två infartsparkeringar i Nykvarn, dessa är placerade intill Nykvarns station utmed 
Norra Stationsvägen samt vid Trädgårdsvägen. Sammanlagt rymmer dessa 180 
parkeringsplatser. Parkeringen är avgiftsfri, parkering upp till 24 timmar är tillåten. 
 
Vidare finns allmänna parkeringsplatser i centrala Nykvarn på följande platser:  
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Tabell 1. Allmänna parkeringsplatser. 

Parkering Antal platser Avstånd till stationen 
Gammeltorpsvägen, vid Folkets park 10 600 m 

Järnavägen 2, Lundaparkeringen 55, varav 1 HKP 400 m 

Norra Stationsvägen, vid spårområdet 28 50 m 

Norra Stationsvägen, vid tunneln 49, varav 2 HKP 50 m 

Södertäljevägen, vid Alcrofältet 16 600 m 
Trädgårdsvägen 9 46 350 m 
Trädgårdsvägen 1-5 60 + 1 MC-P 200 m 

Parkering på gatumark är tillåten i 24 timmar, undantaget städdagar under vinterhalvåret. 
Ingen parkering på kommunal mark är avgiftsbelagd. Kommunen har på prov infört P-skiva 
på två platser på Järnavägen, utfallet har varit positivt med hög omsättning på platserna. 
Acceptansen för P-skiva är hög i kommunen då denna reglering gäller på många 
parkeringsytor i centrum som ägs av privata fastighetsägare. 

Figur 4. Infartsparkering utmed Trädgårdsvägen, Nykvarn station i bakgrunden. Foto: COWI. 

2.1.3 Målpunkter 
I Nykvarns tätort finns ett flertal förskolor och grundskolor, de flesta placerade söder om 
järnvägen. Ortens centrum är placerat i korsningen Centrumvägen/Hökmossvägen och där 
finns det huvudsakliga serviceutbudet, bland annat kyrka, matbutik, vårdcentral och 
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kulturcenter. Järnvägsstationen ligger norr om centrum, på motsatt sida om Centrumvägen. 
Inom tätorten finns en arbetsplats med fler än 100 anställda och denna är placerad längs 
Södertäljevägen. En privat gymnasieskola finns i kommunen och även denna ligger utmed 
Södertäljevägen.  
 

 
Figur 5. Målpunkter inom Nykvarns tätort. 

 
Sett till hela kommunen utgör givetvis tätorten med dess bostadsområden, arbetsplatser och 
serviceutbud en stark målpunkt men även i fyra mindre orter bor en betydande del av 
befolkningen och är således nämnvärda målpunkter. Tre områden utgör målpunkter i form av 
större turistmål. Taxinge – Näsby, där kultur- och naturrika miljöer, slott, caféer, butiker och 
konferensverksamhet lockar till sig turister, Turinge – Vidbynäs med dess hotell, restauranger, 
golf, fornlämningar och kulturhistoriska byggnader, samt Lådbilslandet i utkanten av 
Nykvarns tätort, där flertalet aktiviteter finns för barn och ungdomar. Två arbetsplatser inom 
kommunen har mer än 100 anställda, den ena belägen i tätorten och den andra belägen längs 
järnvägen två km öster om tätorten. Även Nykvarns kommun har över 100 anställda, där de 
olika kontoren finns spridda i anknytning till Nykvarns centrum. 
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Figur 6. Målpunkter inom Nykvarns kommun. 

2.1.4 Biltrafikflöden 
Figur 6 visar trafikflöden för de kommunala gatorna inom Nykvarns tätort i nuläget (år 2018). 
De aktuella trafikflödena baseras på mätningar från kommunens trafikräkningar mellan åren 
2010-2017 som sedan räknats upp med trafikverkets uppräkningstal för årlig tillväxt på 1,4 
procent för Stockholms län. För de gator som har mätningar från flera år har uppräkningen 
gjorts på det senaste året. 
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Figur 7. ÅDT 2018 inom Nykvarns tätort. 

Södertäljevägen, som är den genaste vägen mellan E20 och ortens centrum, är den väg som är 
tyngst belastad med en ÅDT på omkring 4600-6700 fordon. Därefter följer Centrumvägen 
och Maskinförarevägen som leder parallellt med järnvägen samt Hökmossvägen som är en 
förlängning av Södertäljevägen ner mot ortens sydvästra delar. 

I Figur 7 nedan visas dagens trafikflöden på statliga vägar inom Nykvarns kommun. 
Trafikflödena är baserade på trafikmätningar mellan åren 2007-2016 som räknats upp på 
samma vis som beskrevs ovan för de kommunala vägarna. 
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Figur 8. ÅDT 2018 statligt vägnät inom Nykvarns kommun. 

Riksintresset E20 är den väg som är överlägset tyngst trafikerad. Därefter följer väg 576 och 
509 som båda leder till E20 via trafikplats Nykvarn. 

2.1.5 Extremväder 
Vid extremt vinterväder med kraftigt snöfall har Trafikförvaltningen i Stockholms läns 
landsting, pekat ut ett prioriterat busslinjenät. Det prioriterade busslinjenätet inom Nykvarns 
kommun ses i kartan nedan och dessa sträckor ska upprätthållas i de fall kapaciteten av 
väghållarens snöröjningsentreprenörer inte räcker till för hela busslinjenätet. 
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Figur 9. Prioriterat busslinjenät inom Nykvarns kommun. 

2.1.6 Transport av farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan skada människor, miljö, 
egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. Begreppet transport 
inkluderar förflyttning av lasten med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring 
och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. 

För transport av farligt gods har Länsstyrelsen i Stockholms län i samråd med berörda 
myndigheter tagit fram rekommendationer. Vägnätet delas in i primärt och sekundärt vägnät 
och beskrivs av Länsstyrelsen på följande sätt:  

• Det primära vägnätet bildar stommen i det rekommenderade vägnätet och
används för genomfartstrafik. Det går ofta stora mängder och olika typer av
farligt gods på dessa vägar.
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• Det sekundära vägnätet är främst avsett för lokala transporter från det primära 
vägnätet och leverantör eller mottagare av farlig verksamhet. Det sekundära vägnätet 
bör inte användas för genomfartstrafik. 
 

I Trafikverkets nationella vägdatabas redovisas rekommenderade färdvägar för transporter av 
farligt gods. Inom Nykvarns kommun pekas E20 ut som rekommenderad primär väg, medan 
delar av väg 509 och Södertäljevägen pekas ut som rekommenderade sekundära vägar.  
 
I ovannämnda databas anges även inskränkningar för trafik med farligt gods. Inga förbud 
finns på vägsträckor inom kommunens gränser men i angränsning till Nykvarn finns förbud 
mot genomgående transporter av farligt gods på delar av Enhörnaleden, Enhörnavägen och 
väg 576 på grund av vattenskyddsområdet för Malmsjöåsens kommunala vattentäkter i 
Nykvarns och Södertälje kommun. 
 

 
Figur 10. Rekommenderat vägnät för farligt gods. 
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2.1.7 Olycksstatistik – STRADA 
Olycksdata på vägnätet har studerats med hjälp av uttag från Strada (Swedish Traffic Accident 
Data) för de senaste fem åren (2013-01-01 t.o.m. 2017-12-31). Endast polisrapporterade 
olyckor är inkluderade i analysen, dvs. de olyckor som ingår i officiell statistik. 
 
Inom Nykvarn har olycksdata analyserats för huvudvägnät och uppsamlingsvägnät, totalt fem 
olyckor har inrapporterats av polis varav fyra definierats som lindriga och en som svår olycka. 
Samtliga olyckor har inträffat i en korsning, en av dessa var en singelolycka med moped. Den 
svåra olyckan inträffade vid ett övergångsställe på Hökmossvägen där en fotgängare blev 
påkörd av en mopedist. Ytterligare en olycka finns inrapporterad nära denna plats, två cyklister 
som har kolliderat med varandra. I båda dessa olyckor var barn under 18 år inblandade. Det 
finns många målpunkter för barn och unga längs med Hökmossvägen samtidigt som 
trafikflödena är relativt höga, unga människor har också sämre förutsättningar att överblicka 
och förutse trafiksituationer.  
 
Vidare finns det inrapporterat en krock med vänstersvängande fordon från Järnavägen mot 
Tors väg samt en upphinnandeolycka i korsningen Centrumvägen/Lv 509 i samband med att 
korsningen var försedd med tillfälliga trafikljus. Denna korsning är nu ombyggd till en 
cirkulationsplats. 
 

Figur 1. Polisrapporterade olyckor inom Nykvarns tätort under perioden 2013-01-01 t.o.m. 2017-12-31. 
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På det statliga vägnätet inom kommunen har totalt 28 olyckor inrapporterats under den 
aktuella perioden. Av dessa är 17 definierade som lindriga, 8 som svåra och tre av olyckorna 
var dödsolyckor. 
 
Samtliga tre dödsolyckor har inträffat på väg 576, i två av fallen i eller i närheten av korsningen 
väg 576/518 (väg mot Almnäs) och i ett av fallen på 50-sträckan ca 500 m väster om 
korsningen med väg 511. Två av dödsolyckorna var singelolyckor. 
 
Tre av de åtta svåra olyckorna har inträffat på en mindre än 1 km lång sträcka utmed väg 523, 
strax söder om Sundsör. Vägen på denna sträcka är kurvig med små horisontalradier och korta 
siktsträckor. Ytterligare två svåra olyckor har inträffat i korsningen väg 509/516, av typen 
avsvängande- respektive upphinnandeolycka. 
 
Fyra av de lindriga olyckorna är viltolyckor, samtliga av dessa har inträffat på väg 576, Gamla 
Strängnäsvägen. 13 av de totalt 17 lindriga olyckorna har inträffat på väg 576. 
 

Figur 22: Polisrapporterade olyckor på statliga vägar under perioden 2013-01-01 t.o.m. 2017-12-31. 
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Figur 33. Fastighetsutfarter och begränsad sikt utmed väg 576. Foto: COWI. 

 

2.1.8 Resvanor 
Nykvarn är en landsbygdskommun med hög andel pendlingstrafik till närliggande kommuner. 
År 2017 uppgick andelen invånare i åldern 18-64 år som utpendlar till 65 %. En knapp 
fjärdedel, 24 %, både arbetar och bor i kommunen (SCB, 2017). Även inpendlingen är viktig. 
Kollektivtrafiken har svårt att konkurrera med bilen på grund av relativt få avgångar och långa 
restider inom och ut från kommunen. Undantaget är regionaltåget som stannar vid Nykvarns 
station och är viktig för arbetspendling. Småhus är den dominerande boendeformen, främst 
på landsbygden men även i tätorten.  Bilinnehavet är generellt sett högre för hushåll i småhus 
jämfört med andra boendeformer, vilket även är fallet för Nykvarn.  
 
Den resvaneundersökning som genomfördes hösten 2015 av Trafikförvaltningen, Stockholms 
läns landsting, bekräftar bilden av Nykvarn som en starkt bilberoende kommun. Nära 70 % av 
arbetsresorna görs med bil, 17 % med kollektivtrafik varav tåget står för majoriteten. På 
fritidsresor vardag och helg dominerar bilresorna än mer (SLL, 2016).  
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Sett till resmål dominerar tvärresorna mellan kommuner i samma länshalva, sannolikt är 
Södertälje en stor målpunkt, främst för arbete. Drygt en femtedel av alla resor görs inom 
Nykvarns kommun, se diagram nedan. 
 

 
Figur 55. Fördelning på olika reserelationer för invånare i Nykvarns kommun. Källa: Resvanor i Stockholms län 2015, 
Trafikförvaltningen SLL. 

 

2.2 Framtid 

2.2.1 Kommunens utveckling 
Nykvarn utvecklas och har en befolkningstillväxt som är bland de högre i Sverige, bl.a. till 
följd av kraftig produktion av bostäder. Nedan följer en sammanfattning av förväntad 

Figur 44. Färdmedelsfördelning vardag. Källa: Resvanor i Stockholms län 2015, 
Trafikförvaltningen SLL. 
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bebyggelseutveckling mot 2035 med kortfattade resonemang om möjliga konsekvenser för 
väginfrastrukturen. Vägtrafikplanens roll är bland annat att främja kommunens utveckling, 
men den ska inte vara styrande för kommunens kommande bebyggelseutvekling. Således slår 
planen inte fast nya vägkopplingar med anledning av potentiellt tillkommande bebyggelse, 
dessa frågor måste istället utredas i respektive planarbete. 
 
I gällande översiktsplan anges tre stråk ut från tätorten som viktiga för tillväxt; söderut mot 
Farfars udde, norrut mot Sundsvik och västerut mot Taxinge. I Nykvarn sker en förtätning av 
de centrala delarna samt en utökning av tätorten mot nordväst, väst och syd. Nykvarns 
centrum genomgår en omvandling till en tätare stadskärna med fler bostäder och utökad yta 
för kommersiell och offentlig service. Centrum planeras vara helt utbyggt till år 2026. 
 
De senaste åren har nyproduktion främst skett centralt och i de sydöstra delarna av tätorten 
samt i Vidbynäs i norr. Även i Brokvarn-Ladvreta-Rimsjöhöjden byggs en- och flerfamiljshus. 
I tätortens nordvästra del finns enligt översiktsplanen en ambition att förbinda Sandtorp med 
en förlängning av Maskinförarevägen till Hökmossvägen. Huruvida detta är en lämplig lösning 
har dock inte utretts, risken finns att en sådan sammankoppling skulle öka flödet förbi de två 
grundskolorna längs Hökmossvägen mer än önskvärt.  
 
I Nygård och Taxinge finns önskemål om nya bostäder, i ÖP anges att en sådan utveckling 
inte möjlig utan att en ny avfart från E20 byggs. I Taxinge, Nygård och Finkarby finns idag ca 
600 bostäder. Fastighetsägare i området har uttryckt ambitioner om att tillskapa upp emot 
2000 nya bostäder. I dagsläget finns dock inga antagna kommunala planer eller program som 
fastslår hur omfattande exploatering kommunen önskar i området. 
 
Mellan trafikplats Nykvarn och trafikplats Almnäs ligger exploateringsområde Stockholm Syd. 
Området är utpekat i RUFS (Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen) som det nya 
logistikcentret söder om Stockholm. Utvecklingsområdet är 1 000 ha stort varav 600 ha i 
Nykvarns kommun (Mörby) och 400 ha i Södertälje kommun (Almnäs). I den trafikutredning 
för Mörby som tagits fram av Tyréns för Nykvarns kommun har bl.a. trafikalstring beräknats. 
Dessa beräkningar visar på en trolig hög belastning på E20 mot Södertälje från Almnäs 
trafikplats, ca 47 000 fordon beräknas trafikera Almnäsvägen mot trafikplatsen. Även 
trafikplats Nykvarn beräknas få ett stort tillskott av trafik, 22 5000 fordon/dygn. Detta med 
scenariot att hela Mörbyområdet byggs ut och med 60 % markanvändning.  
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Figur 6. Möjliga framtida utvecklingsområden i Nykvarns kommun. 

Totalt planeras för ungefär 1400 bostäder inom och i tätortens utkanter. På landsbygden 
uppskattas 800 bostäder tillkomma t.o.m. prognosår 2035. Med samma antal boende per 
hushåll som år 2017 skulle detta motsvara 5610 tillkommande invånare. Som en jämförelse 
kan nämnas att i RUFS2050 förväntas Nykvarn kommun totalt öka med ca 1100-1300 
bostäder till år 2035. Merparten av planerad bebyggelse består av småhus, vilket genererar en 
högre andel bilresor än hushåll i flerbostadshus. 

2.2.2 Framtida vägtrafikflöden 
Vägtrafikflöden för prognosåret 2035 har beräknats genom att addera tillkommande trafik 
från exploateringsområden till befintliga trafikflöden. Tillkommande trafik har beräknats med 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg, undantaget verksamhetsområde Stockholm Syd där det 
finns en trafikutredning framtagen. Tillväxten i Nykvarn blir med planerad exploatering 
betydligt större än snittet för Stockholms län varför tillkommande trafik beräknas per 
exploateringsområde istället för med Trafikverkets uppräkningstal som bygger på 
befolkningsprognosen för hela länet. 
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Nedanstående tabell har uppskattats av tjänstemän på kommunen. Uppskattningen grundar 
sig på kommunens översiktsplan, pågående program och detaljplaner samt förfrågningar och 
planansökningar från fastighetsägare. Stor osäkerhet gäller för prognosen, inte minst avseende 
Taxingeområdet. Den stråkstudie som samråddes under våren 2018 redovisar ca 2500 möjliga 
bostäder i området, men till följd av en långsiktig utbyggnadstid och osäkerhet kring hur 
programmet kommer att gå vidare uppskattas endast 500 bostäder inom trafikplanens tidsram. 
 
Tabell 2. Uppskattad exploatering i Nykvarns kommun t.o.m. prognosår 2035 samt därav tillkommande trafik. 

Exploateringsområde Utbyggnad Tillkommande trafik (ÅDT) 

Stockholm Syd 2 000 000 BTA verksamheter 22 500 (väg 509) 
47 000 (väg 518) 

Taxinge-Näsby 500 bostäder (villor) 2325 
Sundsvik 300 bostäder (villor) 1395 
Centrala Nykvarn 400 bostäder (lägenheter) samt 5 500 m² 

centrumverksamheter 
914 

Nykvarn nordväst 650 bostäder (50 % villor, 50 % 
lägenheter) 

1337 

Nykvarn väst 200 bostäder (villor) 580 
Nykvarn syd 150 bostäder (villor) 446 
 
Enligt de reserelationer som redovisas i kapitel 2.1.8 är endast en dryg femtedel av resorna 
som genomförs av invånare i Nykvarns kommun lokala resor i den egna kommunen. Detta 
innebär att för merparten av de bilresor som genomförs finns ett behov av att ta sig via en 
trafikplats till E20. Trafikplats Nykvarn kommer i första hand belastas av tillkommande trafik 
från nya exploateringsområden för bostäder samt verksamhetsområde Mörby (Stockholm 
Syd).  Trafik från Mörby kommer även att belasta trafikplats Almnäs. Trafikmängderna är 
avrundade till närmaste hundratal, se redovisning i kartor nedan. Fördelning av trafiken på 
vägnätet utgår ifrån den RVU som redovisas i kapitel 2.1.8. 
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Figur 77. Beräknade trafikmängder från planerade exploateringsområden för prognosår 2035 (fordon/dygn), statligt vägnät. 

 
Exploateringen i Taxinge innebär en väsentlig ökning av trafik på väg 526, från ÅDT 500 till 
2600. Detta är problematiskt sett till vägens standard med smal sektion, små horisontalradier 
och omgivande trädallé. Även väg 523 får ökat ÅDT, till följd av tillkommande bostäder i 
Sundsvik.  
 
Då en stor del av biltrafiken kommer att gå via trafikplats Nykvarn belastas väg 576 av 
tillkommande trafik från både Taxinge och Sundsvik. 
 
Det har tidigare diskuterats huruvida en exploatering i Taxinge kan motivera en ny trafikplats. 
I den stråkstudie som genomförts för Taxinge nämns att befintliga vägar inte klarar den 
exploatering som föreslås, det föreslås att den gamla banvallen används som ny tillfartsväg. 
Utgångspunkten i stråkstudien var 2500 tillkommande bostäder, med denna förutsättning 
rekommenderades i första hand en ny trafikplats vid Finkarby, där Karlslundsvägen passerar 
E20, och i andra hand vid Marsta/Söderby. I den ÅVS från 2012 för stråket tpl Läggesta – 
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Sundsvik – tpl Nykvarn ansågs en ny trafikplats vid Taxinge Nygård inte bidra till målbilden 
att kunna erbjuda säkra, hållbara och tillgängliga resor mellan målpunkter utmed stråket. 
 
Trafikplats Nykvarn har idag störst belastning på ramperna mot Södertälje/Stockholm med 
ÅDT ca 5400. Majoriteten av den trafik som genereras av tillkommande bostäder kommer att 
belasta trafikplatsen vilket innebär en väsentlig ökning av trafiken. Tillkommande trafik från 
verksamhetsområde Stockholm Syd är utrett av Tyréns för Nykvarns kommun. I rapporten 
påpekas att beräkningarna är osäkra och att det är svårt att hitta säkra referenstal för denna typ 
av exploatering. I bild nedan redovisas trafikmängder för prognosår 2035 med och utan trafik 
alstrad från Stockholm Syd för att åskådliggöra den stora mängden trafik som 
verksamhetsområde Stockholms syd väntas generera. 
 
Avfartsrampen från öst har redan idag nått sitt kapacitetstak under eftermiddagens maxtimme, 
dvs kraven på retardationssträcka uppnås inte då köerna sträcker sig upp på motorvägen. 
Trafikplatsen kan inte i sin nuvarande utformning möta framtida trafikflöden. Beteendet att 
svänga av vid trafikplats Almnäs och köra via väg 576 kommer sannolikt att öka i omfattning 
om inte kapaciteten i trafikplats Nykvarn inte möter behovet. 
 

 
Figur 88. Beräknade trafikmängder trafikplats Nykvarn. 

 
I tätorten innebär planerad bebyggelseutveckling främst en ökad belastning på det centrala 
vägnätet. Dels då många av tätortens målpunkter som skola och handel är belägna utmed 
dessa och dels då stråken Hökmossvägen-Södertäljevägen samt Maskinförarevägen-
Centrumvägen är primära stråk ut mot väg 509 och trafikplats Nykvarn. 
 
Ett riktvärde på kapacitet i stadstrafik är ca 1200 fordon/timme per körfält. Överstigs detta 
bör fler körfält övervägas (Trafikverket, 2015).  Ett vanligt förekommande riktvärde för 
maxtimme är 10 % av den totala trafiken på ett dygn. Beräknade trafikflöden för prognosår 
2035 visar att det inte är kapacitet på sträcka som kommer vara avgörande. Som regel är det 
andra parametrar som styr, som utformning av korsningspunkter, angöring exempelvis vid 
skola samt buller och trafiksäkerhet. 
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Figur 99. Beräknade trafikmängder (fordon/dygn) för prognosår 2035, kommunalt vägnät. 
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3 BEHOV OCH BRISTER 
Nedan redovisas de brister som har identifierats utifrån nulägesanalysen samt dialog med 
kommun och strategiska dokument i Nykvarn. Analysen omfattar gator och vägar som 
kommunen eller Trafikverket är väghållare för. I de fall där Trafikverket är väghållare har de 
ansvar för beslut och genomförande av eventuella åtgärder. 
 

3.1 Övergripande vägnät 

3.1.1 Brist nr 1 - Väg 576 och 523 
Dagens utformning medger inte att oskyddade trafikanter på ett trafiksäkert sätt kan förflytta 
sig till och från målpunkter utmed stråket. 

3.1.2 Brist nr 2 - Väg 576, sträckan mellan väg 523 och Långdalsvägen 
Trafiksäkerhetsklassen är mindre god enligt NVDB. Vägen har små horisontalradier, smal 
vägren och många fastighetsutfarter. En dödsolycka (singelolycka med bil) samt en lindrig 
viltolycka har inträffat på sträckan de senaste fem åren. Sträckan är utpekad i Cykelplan 
Nykvarn för ny planerad gång- och cykelväg. 

3.1.3 Brist nr 3 - Väg 576, korsningen med trafikplats Almnäs 
Två dödsolyckor har inträffat i och i närheten till korsningen de senaste fem åren. 
Medelhastigheten på väg 576 sträckan mellan trafikplats Almnäs och Nykvarn är närmare 80 
km/h (skyltad hastighet 70 km/h). Korsningen ligger i en kurva vilket ger en sämre sikt. 

3.1.4 Brist nr 4 - Trafikplats Nykvarn 
Kapacitetsproblem under eftermiddagens maxtimme för vänstersvängande trafik som kommer 
från Södertälje och ska svänga in mot Nykvarn. Det förekommer köbildning upp på 
motorvägen. Till följd av detta väljer en del bilister att svänga av till höger vid Nykvarns 
trafikplats för att därefter svänga runt vid bensinstationen vid Värsta backe vilket medför 
köbildning i flera riktningar. Andra bilister väljer istället att svänga av vid trafikplats Almnäs 
för att undvika köbildningen. I och med exploatering i form av bostäder och 
verksamhetsområde Stockholm Syd kommer trafikmängderna öka dramatiskt och 
trafikplatsen kommer inte att kunna möta kapacitetsbehovet i sin nuvarande utformning. 

3.1.5 Brist nr 5 - Tillgänglighet Taxinge 
Planerad ny bebyggelse kommer att generera tillkommande trafik. Ny trafikplats Taxinge-
Nygård är föreslagen i ÖP och i Taxinge stråkstudie. Trafikverket har angett att tillkommande 
bebyggelse i området inte är skäl att anordna en ny trafikplats och att kommunen bör bekosta 
en åtgärdsvalstudie om frågan ska drivas vidare. 
 
Väg 526 har en smal sektion som i vissa passager inte medger möte mellan bilar, vilket 
påverkar framkomlighet för biltrafik men inte minst busstrafik och tyngre transporter. Vägen 
är klassificerad som kulturväg och omgärdas av en trädallé vilket försvårar eventuella åtgärder 
på vägen. 
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3.1.7 Brist nr 6 - Väg 523, i höjd med Sundsviksbadet 
Vägen har skarpa kurvor och hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Vägens landsbygdskaraktär 
uppmuntrar dock till högre hastigheter. Sträckan är olycksdrabbad. 

3.1.8 Brist nr 7 – Kommunens rådighet över vägnätet i mindre orter 
Kommunens rådighet över vägnätet styrs av huruvida ett område är förklarat som tättbebyggt 
eller ej. Kommunen har endast möjlighet att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter inom 
tättbebyggt område. I dagsläget är endast Nykvarns tätort klassat som tättbebyggt, varför 
kommunen inte har rådighet över gatunätet i de mindre orterna. 
 

Figur 20. Karta över brister inom det statliga vägnätet. 
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3.2 Nykvarns tätort 

3.2.1 Brist nr 1 - Tillgänglighet för tunga fordon till centrala delar 
På Södertäljevägen finns en höjd-
begränsning på 3,8 meter vid 
järnvägsbron, vilket innebär att fordon 
med bred och hög last är hänvisade till 
Centrumvägen som i sin förlängning 
övergår till Maskinförarevägen. Tunga 
transporter behöver därmed köra 
genom hela centrala tätorten för att nå 
de västra delarna. 

3.2.2 Brist nr 2 – Hökmossvägen 
Hökmossvägen är hårt belastad av 
trafik särskilt i avsnittet förbi 
Lillhagaskolan. Intill skolan har vid 
trafikmätningar under 2017 uppmätts 
60 % hastighetsöverträdelser, och en 
85-percentil som uppgår till 38 km/h.

3.2.3 Brist nr 3 – Södertäljevägen 
Vägen har höga hastigheter trots hastighetsbegränsning till 50 km/h. 85-percentilen har vid 
trafikmätningar under 2017 uppmätts till 62 respektive 68 km/h. 

3.2.4 Brist nr 4 - Södertäljevägen, Hökmossvägen 
Många av tätortens största målpunkter ligger i anslutning till dessa vägar varför 
trafikmängderna blir stora. Det ligger två grundskolor samt ett gymnasium på sträckan vilket 
leder till att många barn och unga passerar över och längs med vägarna. 

3.2.5 Brist nr 5 - Tillgänglighet västra tätorten 
Tillkommande bostäder väster och nordväst om tätorten kommer att belasta befintligt vägnät 
ytterligare och särskilt det centrala vägnätet, Hökmossvägen, Södertäljevägen och 
Centrumvägen. Behov av ny tillfart från ny trafikplats väster om tätorten har diskuterats för att 
förbättra tillgängligheten från E20 västerifrån samt minska belastningen på Nykvarns centrala 
stråk.  

3.2.6 Brist nr 6 - Norra Stationsvägen 
Vägen har för höga hastigheter. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h och 85-percentilen har 
vid trafikmätningar under 2017 uppmätts till 44 km/h. Medelhastigheten är 38 km/h och 
88 % av trafiken överskrider hastighetsbegränsningen. 

3.2.7 Brist nr 7 – Gammeltorpsvägen 
Vägen har för höga hastigheter. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h och 85-percentilen har 
vid trafikmätningar under 2017 uppmätts till 42 km/h. Medelhastigheten är 35 km/h. 

Figur 21. Höjdbegränsning 3,8 m på Södertäljevägen. Foto: COWI. 
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3.2.8 Övriga påtalade brister 
Bostadsområdena inom Nykvarns tätort ligger både intill huvudgatorna och uppsamlingsnätet 
och är till stor del uppbyggda av säckgator vilket har lyfts som ett eventuellt problem. 
Säckgatorna bidrar dock till minskad genomfartstrafik från trafikanter som ej bor inom, eller 
ska besöka området. Istället trafikeras matargatorna mellan bostadsenklaverna i större 
utsträckning vilket är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt och dessa har i nuläget ej ohanterliga 
mängder trafik vilket annars kunnat tala för att öppna upp och avlasta dessa. Några betydande 
restidsvinster till ortens målpunkter är ej heller tydliga och väger således inte upp för den 
minskade trafiksäkerheten hopknutna säckgator skulle innebära när bostadsgator belastas av 
genomfartstrafik.  
 
Även flera vägar runt om Nykvarns skolor är stängda för bilister och att öppna upp dessa för 
bilister anses inte optimalt gentemot de oskyddade trafikanter som rör sig kring dessa 
områden. Trots att säckgator kan medverka till längre fordonsrörelser kan de även bidra till 
minskat antal fordonsrörelser då restidsvinster uppnås när färden istället görs till fots eller med 
cykel där dessa färdsätt är mer gena. 
 

  
Figur 102. Karta över brister inom Nykvarns tätort.  

Brister i vägnätet inom Nykvarns tätort 
 

1. Södertäljevägen, sträckan under järnvägsbron 
2. Hökmossvägen, sträckan förbi Lillhagaskolan och Turingeskolan 
3. Södertäljevägen, sträckan mellan Norra Stationsvägen och 

Stallbacksvägen 
4. Södertäljevägen och Hökmossvägen 
5. Tillgänglighet vid en eventuell utbyggnation väster om tätorten 
6. Norra Stationsvägen 
7. Gammeltorpsvägen 
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3.3 Bilparkering 
Det saknas en övergripande strategi för parkeringsfrågor både för allmän platsmark och 
kvartersmark. I juni 2019 antogs en parkeringsnorm för kommunen, denna behandlar dock 
endast parkeringar vid bostadsbyggnationer. Tillgång och reglering av parkeringsplatser är en 
starkt bidragande orsak till val av färdsätt varför det är av intresse att kommunen utvecklar en 
samlad bild för att jobba med parkeringsfrågor. 

3.3.1 Brist nr 1 – Infartsparkeringar vid Norra Stationsvägen och 
Trädgårdsvägen 
Efterfrågan på infartsparkeringsplatser är större än utbudet och det förekommer därför 
parkering på omgivande vägar. Infartsparkeringen är inte avgiftsreglerad och det saknas 
styrmedel för att främja alternativa transportsätt för de som har möjlighet till detta (de som 
bor nära). 

3.3.2 Brist nr 2 – Boendeparkering på kommunala gator 
Boende med möjlighet till parkering inom fastighet väljer att parkera på gatan då detta är 
gratis. Detta leder till att parkeringar på fastighetsmark står tomma och utrymme på gatorna 
upptas av bilar som står där under en längre tid. 

3.3.3 Brist nr 3 - Kommunens allmänna parkeringsplatser i centrala Nykvarn 
Kommunens allmänna parkeringar har låg omsättning på grund av avsaknad av reglering. 
Platserna upptas av bilar som står där under en längre tid istället för kortare parkering 
kopplade till närliggande verksamheter, service och handel. 

3.3.4 Brist nr 4 – Laddplatser 
Laddplatser för elbilar saknas på kommunens allmänna parkeringsplatser samt på 
infartsparkeringar.  
 

 
Figur 113. Privat laddningsplats för samhällsbyggnadskontorets elbil. Foto Nykvarns kommun.  
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4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
4.1 Strategi 
 
De strategier och åtgärdsförslag som presenteras i denna plan är framtagna utifrån 
fyrstegsprincipen. Det är en metod utarbetad av Trafikverket för att hitta kostnadseffektiva 
åtgärder. I första hand undersöks möjligheten att påverka behov av transporter och 
färdmedelsval samt små åtgärder i befintligt trafikmiljö. Vid behov prövas sedan möjligheten 
till begränsad ombyggnad och i sista hand nyinvesteringar eller större ombyggnader.  
 
Åtgärdsförslagen omfattar både kommunens och Trafikverkets vägar. I de fall där kommunen 
är väghållare förs ett resonemang kring tänkbara åtgärder och dess effekter. Kommunen ska i 
samråd med Trafikverket verka för att de problem som identifierats i vägtrafikplanen tas om 
hand och utreds vidare. Det är dock Trafikverket som tar beslut och genomför eventuella 
åtgärder. 
 

 
 

4.2 Övergripande vägnät 

4.2.1 Ombyggnad Väg 576 och 523 
De två vägarnas utformning medger i dagsläget inte att oskyddade trafikanter kan förflytta sig 
på ett trafiksäkert sätt mellan målpunkter utmed stråket. I Nykvarns Cykelplan och ÅVS tpl 
Läggesta – Sundsvik – tpl Nykvarn föreslås en ny gång- och cykelväg som sträcker sig längs 
med väg 576 mellan väg 523 och väg 509 samt parallellt med väg 523 till och med Sundsvik 
och därefter västerut mot Stensättra vilket ökar säkerheten för oskyddade trafikanter. Flertalet 
av sträckans målpunkter ligger inom föreslagna gång- och cykelväg.  
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 1 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 3 
 

4.2.2 Ombyggnad Väg 576, sträckan mellan väg 523 och Långdalsvägen 
Sträckan har en lägre trafiksäkerhetsklass med många utfarter, små horisontalradier och smal 
vägren och har haft olyckor som innefattat en viltolycka samt en dödsolycka. I Cykelplanen 
och ÅVS tpl Läggesta – Sundsvik – tpl Nykvarn föreslås en ny gång- och cykelväg som täcker 

1. Tänk om 
Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av 
transportsätt 

2. Optimera 
Åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen 

3. Bygg om 
Begränsade ombyggnationer 

4. Bygg nytt  
Nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder 
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hela sträckan för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. För att minska olycksrisken för 
fordonstrafikanter bör åtgärder för förbättrad sikt samt förhöjd uppmärksamhet för vilt 
genomföras. Ytterligare åtgärder som att utforma säkerhetszonen så att risken minskar för att 
avkörande fordon välter eller krockar med oeftergivliga föremål kan vara lämpliga. Då vägen 
ingår i det statliga vägnätet och således ligger under Trafikverkets ansvar föreslås att de utreder 
lämpliga åtgärder närmare. Trafikverket planerar att i ett första steg sätta upp ca 10 
trafiksäkerhetskameror på sträckan Nygårds hagar och Södertälje för att säkerställa att skyltad 
hastighet hålls.  

Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 2 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 2-3 

4.2.3 Ombyggnad Väg 576, korsningen med trafikplats Almnäs 
Då medelhastigheten är relativt hög föreslås att hastighetsdämpande åtgärder som 
trafiksäkerhetskameror och/eller en cirkulationsplats införs vid platsen, för att förbättra sikten 
korsningen som ligger i en kurva är förstärkt belysning en möjlig åtgärd. Då vägen ingår i det 
statliga vägnätet och således ligger under Trafikverkets ansvar föreslås att de utreder lämpliga 
åtgärder i anslutning till korsningen närmare. För närvarande pågår en åtgärdsvalstudie, ÅVS, 
för utvecklingen området Mörby/Almnäs som drivs av Trafikverket i samarbete med Nykvarn 
och Södertälje kommuner. 

Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 3 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 2-3 

4.2.4 Signalreglering ramper, Trafikplats Nykvarn 
Avfartsrampen från öster har redan idag nått sitt kapacitetstak med köer ut på motorvägen 
under vardagseftermiddagens maxtimme. Kommande exploatering av bostäder samt 
verksamhetsområde Stockholm Syd kommer innebära en väsentlig ökning av den mängd 
trafik som kommer att belasta trafikplatsen. Det är därför nödvändigt med en kombination av 
åtgärder både på kort och på lång sikt. På kort sikt föreslås att korsningarna mellan 
trafikplatsens ramper och väg 509 signalregleras för att underlätta för vänstersvängande trafik. 
Detta är en åtgärd som Trafikverket har utrett och föreslagit.  

Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 4 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 2 

4.2.5 Ombyggnad Trafikplats Nykvarn 
På lång sikt behöver trafikplats Nykvarn byggas om för att möta ökade trafikmängder. Detta 
kan möjligtvis göras genom att nuvarande ruterform förses med en cirkulationsplats. Exakt 
utformning och kapacitet behöver studeras närmare. Förväntad belastning på befintliga 
trafikplatser  är en av frågorna som utreds inom åtgärdsvalstudien för Almnäs/Mörby. 
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Figur 24. Principskiss överliggande cirkulationsplats. 

 
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 4 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 3 
 

4.2.6 Ombyggnad Väg 523, i höjd med Sundsviksbadet 
Då den olycksdrabbade sträckan innefattar skarpa kurvor och uppmuntrar till höga hastigheter 
är hastighetsdämpande åtgärder och förbättrad sikt på sträckan att rekommendera. Hinder i 
synfältet kan avlägsnas och trafiksäkerhetskameror kan införas på sträckan. Vägräckenas 
standard bör höjas för att minska avåkning och säkerhetszonen bör utformas så att risken 
minskar för att avkörande fordon välter eller krockar med oeftergivliga föremål. Då vägen 
ingår i det statliga vägnätet och således ligger under Trafikverkets ansvar föreslås att de utreder 
lämpliga åtgärder för sträckan. 
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 6 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 2-3 
 

4.2.7 Utökning av tättbebyggt område 
Det bör vara en ambition att kommunen, i samband med ny exploatering, ska kunna klassa 
hela eller delar av tillkommande bebyggelse som tättbebyggt. Ett område får förklaras vara 
tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart 
vägnät och bebyggelse (SKL, 2017). 
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 7 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 
 

4.3 Nykvarns tätort 

4.3.1 Hastighetsreducerande åtgärder (brist nr 2, 3, 4, 6 och 7) 
Kommunen arbetar kontinuerligt med åtgärder i enlighet med det styrdokument för 
hastighetsreducerande åtgärder som antogs av bygg- och miljönämnden 2012. Där anges en 
inriktning när åtgärder bör utföras och vilken typ av åtgärder som i så fall kan bli aktuella. För 
åtgärder kopplade till de brister och behov som identifieras hänvisas därför till detta 
styrdokument. 
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 2, 3, 4, 6 och 7 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 2-3 
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4.4 Bilparkering 

4.4.1 Åtgärder infartsparkeringar 
Utbudet av infartsparkeringar vid stationen föreslås utökas för att bättre överensstämma med 
efterfrågan. Kommunen har köpt in mark i anslutning till befintlig infartsparkering vid 
Trädgårdsvägen i syfte att tillskapa fler platser. Dessutom har det nyligen färdigställts 
ytterligare ca 25 platser i nära anslutning till stationen. Förslagsvis utvärderas om dessa 
åtgärder är tillräckliga innan ytterligare platser föreslås. 
 
För att skapa fler alternativ föreslås en ny infartsparkering vid Nedre Bruksvägen alternativt 
Värsta backe. Möjlighet till infartsparkering i detta läge minskar bussrestiden för de som 
pendlar med buss mot Södertälje men inte bor i tätorten samt minskar antalet bilresor på 
tätortens centrala vägnät.  
 
Kommunenens infartsparkeringar bör avgiftsbeläggas för att medverka till att de används på 
rätt sätt, det vill säga för infartsparkering för de som inte har möjlighet att gå eller cykla till 
stationen. Infartsparkeringarna ska exempelvis inte användas för boendeparkering och inte 
heller av de inom gång- eller cykelavstånd till stationen. Innan avgiftsnivån bestäms bör en 
inventering genomföras av vad det kostar att hyra en plats på närliggande 
flerbostadshusområdens boendeparkeringar. 
 
Avgiftsnivån bör anpassas så att: 

• Boende inte väljer att parkera där 
• De som bor nära stationen väljer att gå och cykla 
• Infartsparkering fortfarande är ett attraktivt alternativ för de som bor på längre 

avstånd från stationen 
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 1 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 1, 3 
 

4.4.2 Avgiftsreglering av gatuparkering 
Parkering på kommunens gator bör avgiftsregleras så att det blir ett oattraktivt alternativ för 
boendeparkering och att utrymmet i första hand används för korttidsparkering, angöring och 
besöksparkering i de fall det inte erbjuds inom fastighetsmark. Innan avgiftsnivån bestäms bör 
en inventering genomföras av vad det kostar att hyra en plats på flerbostadshusområdenas 
boendeparkeringar i kommunen. Det är viktigt att avgiftsnivån anpassas så att boende väljer 
att hyra en plats inom fastighetsmark där så är möjligt. Ett tänkbart förslag skulle kunna vara 
följande nivåer: 
 

• 5 kr/timme 
• 50 kr/dygn 
• 200 kr/vecka 
• 500 kr/månad 
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Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 2 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

4.4.3 P-skiva allmänna parkeringsplatser i centrala Nykvarn 
Kommunen har på försök infört parkeringsskiva på två allmänna parkeringar med gott 
resultat. Parkeringsskiva föreslås därför införas permanent på samtliga allmänna parkeringar i 
centrala Nykvarn. tiden bör sättas till 1-3 timmar beroende på vilken typ av 
service/verksamheter/handel som finns i anslutning till parkeringen. 

Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 3 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 1 

Figur 125. Parkering på Norra stationsgatan vid Nykvarns station. 
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5. ÅTGÄRDER ATT UTREDA 
5.1.1 Ny trafikplats  
Full utbyggnad av Stockholm Syd innebär en mycket stor ökning av fordonsflöden och 
mycket tunga transporter som är mer utrymmeskrävande än personbilar. Även om trafikplats 
Nykvarn byggs om finns det risk att kapaciteten inte möter behovet. Då trafikplats Almnäs 
beräknas bli än mer belastad finns ingen möjlighet att styra del av trafiken som kommer 
belasta trafikplats Nykvarn till trafikplats Almnäs. 
 
En ny trafikplats väster om trafikplats Nykvarn föreslås för att fördela trafikflödena och ge 
Nykvarns kommun möjlighet att växa långsiktigt. Vägtrafikplanen föreslår ingen fast placering 
av en ny trafikplats, men det kan konstateras att det kommer att vara i det närmaste omöjligt 
att inom planens tidsperspektiv uppföra två nya trafikplatser längs E20. Således föreslås att en 
tillkommande trafikplats placeras i ett läge som kan fånga upp tillkommande trafik från 
Taxinge och Sundsvik samt trafik som kommer genereras från exploatering i västra och 
nordvästra tätorten. En möjlig placering bör utredas ihop med Trafikverket. Avståndet mellan 
påfarten i en trafikplats och avfarten i nästföljande trafikplats måste minst vara 1500 m på 
motorväg med hastighet 110 km/h.   
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 4 och 5 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 

5.1.2 Ny väglänk till Taxinge 
Tillgängligheten till området bör förbättras. Ett alternativ kan vara en ny väglänk parallellt med 
det nya gång- och cykelstråk som pekas ut i ÖP. Detta förbättrar också möjligheten att 
kollektivtrafikförsörja området då framkomligheten för buss förbättras. Frågan bör utredas 
vidare innan beslut fattas. Det finns bland annat frågetecken avseende hur omfattande 
nybyggnation som är att vänta i området, huruvida den gamla banvallen innehåller gifter, samt 
hur en ny väglänk bäst utformas för att inte inverka negativt på områdets kulturvärden. 
 

Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 5 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 
 

Figur 26. Allén längs väg 526 mot Taxinge är omöjlliggör ett breddande av vägen. Foto  Nykvarns kommun. 
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5.1.3 Nya väglänkar i västra tätorten (brist 1 och 5) 
I ÖP pekas länken mellan Maskinförarevägen ned till Hökmossvägen ut som en möjlig ny 
vägförbindelse i och med ytterligare bebyggelse väster om tätorten. Under vägtrafikplanens 
samråd inkom dock relevanta synpunkter om att detta riskerar att öka trafiken längs 
Hökmossvägen som passerar två av kommunens grundskolor. Ett alternativ till förslaget i ÖP 
skulle kunna vara att istället försörja tillkommande trafik från en framtida exploatering i 
Sandtorp via Maskinförarevägen som bedöms kunna klara en ökad belastning. Det alternativet 
skulle även kunna bidra till gynnsammare restidskvoter för gång och cykel gentemot bilen då 
dessa färdslag skulle kunna ges en genare sträckning in mot skolorna och centrum.  
 
I samband med planering för nyexploatering i västra tätorten bör även möjligheten till en ny 
passage över järnvägen utredas. Ifall en ny trafikplats uppförs väster om tätorten bör en 
matarväg mot denna nämligen inte gå via Trädgårdsvägen som passerar såväl Furuborgskolan 
som ett antal idrottsanläggningar.  
 
En förbindelse som inte pekas ut i befintlig ÖP men som ändå kan bli aktuell att utreda är en 
sammanbindning av Älgbostad och Brokvarn/Ladvreta. För närvarande planeras och byggs 
det i båda ändarna av detta stråk. En framtida vägförbindelse runt mossen kan öka 
tillgängligheten med bil till områdena. Dock finns få målpunkter i sträckningen varför en ny 
vägförbindelse eventuellt inte avlastar de centrala vägarna. Det är således viktigt att nyttan 
kontra kostnad samt risker i form av exempelvis ökad biltrafik i anknytning till Yngern utreds 
innan beslut om vägsträckningen tas. 
 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 1 och 5 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 4 
 

5.1.4 Öppna upp Lillhagavägen (brist nr 2 och 4) 
Trafikmätningar från 2017 visar att Hökmossvägen är tungt belastad. Vardagar passerar drygt 
3 400 fordon på Hökmossvägen utanför Lillhagaskolan, 60 % av dessa överskred dessutom 
den skyltade hastighetsbegränsningen om 30 km/h. Med nuvarande trafikstruktur finns i 
princip ingen möjlighet till alternativa vägar, utan den som skjutsar till skolorna längs 
Hökmossvägen vänder och tar samma väg tillbaka. Detta medför i sin tur köproblematik vid 
den så kallade ”kattsvansen” som förbinder Maskinförarvägen/Centrumvägen med 
Hökmossvägen/Södertäljevägen.  Att öppna upp Lillhagavägen mellan Hökmossvägen och 
Holländarvägen skulle ge en alternativ körväg som kan minska trycket på Hökmossvägen, 
utjämna flödet i kattsvansen och minska backandet i anknytning till Lillhagaskolan. Innan 
detta kan ske bör dock den befintliga gång- och cykelvägen längs delar av Lillhagavägen 
förlängas och eventuellt breddas så för att säkerställe en säker färdväg till skolan för eleverna. 
Därtill måste Lillhagavägen utformas med hastighetssänkande åtgärder, och eventuellt kan 
varutransporterna behöva omdirigeras. Holländarvägen hade i samma trafikmätning drygt 200 
passerande fordon om vardagar och bedöms således klara ett ökat flöde.  
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Lillhagaskolan är i dagsläget kommunens enda skola för årskurserna 7-9. Elever har lyft att det 
är problematiskt att hitta parkeringsplatser för mopedbilar. Det vore lämpligt att involvera 
eleverna för att hitta en helhetslösning innan beslut om åtgärder invid skolan tas. 
 

 
Figur 137. Möjlig ny vägförbindelse mellan Lillhagavägen och Holländarevägen/Eldarevägen.  

 
Brist som åtgärden ska bidra till att lösa: 2 och 4 
Steg enligt fyrstegsprincipen: 2-3 
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6. HANDLINGSPLAN 
6.1 Genomförandeplan 
Vägtrafikplanen är en övergripande plan för investeringar i vägtrafiknätet i kommunen. Planen 
ska därför ses som ett underlag för prioriteringar i kommunens årliga ekonomiska planering 
och som ett verktyg i planerings- och prioriteringsprocessen inför varje budgetår. 
Planeringshorisonten för vägtrafikplanen är 2035 och prognos, analys och åtgärdsförslag 
omfattar därmed perioden fram till 2035. De föreslagna åtgärderna har sammanställts i en 
handlingsplan där de delats in i tre grupper med olika prioritering/genomförandetid enligt 
nedan: 

• Grupp A – genomförandetid 1-5 år 
• Grupp B – genomförandetid 6-10 år 
• Grupp C – genomförandetid 11-25 år 
• Grupp D – åtgärder som kräver vidare utredning. Tidssätts ej. 

 
Prioriteringen är gjord utifrån fyrstegsprincipen samt en bedömning av hur angelägen och 
genomförbar respektive åtgärd är. Hastighetsdämpande åtgärder på det kommunala vägnätet 
(kopplat till brist nr 2, 3, 4, 6 och 7) ingår inte i handlingsplanen då de hanteras enligt en annan 
process kopplat till styrdokumentet för hastighetsreducerande åtgärder. 
 
Åtgärder på det statliga vägnätet ligger under Trafikverkets ansvar. Det är således viktigt att 
poängtera att dessa åtgärder inte är att betrakta som beslutade då kommunen saknar 
beslutsrätt över dem. De föreslagna åtgärderna kan snarare betraktas som ett fastslagande av 
kommunens ambitioner och som en del i den kontinuerliga dialogen med Trafikverket. 
 
Tabell 3. Genomförandeplan. 

Grupp Åtgärd Huvudansvar 

A 
 
 

Signalreglering ramper, Trafikplats Nykvarn Trafikverket 
Utökning av tättbebyggt område Kommunen 
Åtgärder infartsparkeringar Kommunen 
Avgiftsreglering av gatuparkering Kommunen 
P-skiva allmänna parkeringsplatser i centrala Nykvarn Kommunen 
Säkerhetskameror längs väg 576 Trafikverket 

B 
 

Ombyggnad Väg 576 och 523 Trafikverket 
Ombyggnad Väg 576, sträckan mellan väg 523 och 
Långdalsvägen 

Trafikverket 

Ombyggnad Väg 576, korsningen med trafikplats 
Almnäs 

Trafikverket 

Ombyggnad Väg 523, i höjd med Sundsviksbadet Trafikverket 
C Ombyggnad Trafikplats Nykvarn Trafikverket 
D Ny trafikplats  Trafikverket/Kommunen 

Ny väglänk till Taxinge Kommunen/Trafikverket 
Nya väglänkar i västra tätorten Kommunen 
Öppna upp Lillhagavägen Kommunen 
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6.2 Uppföljning 
En viktig del i genomförandet är uppföljning av de mål som formulerats för vägtrafikplanen. 
För att kunna mäta måluppfyllelsen har förslag på ett antal indikatorer tagits fram för varje 
övergripande mål och dess tillhörande delmål. Uppföljningen görs förslagsvis i slutet av varje 
verksamhetsår. 
 

6.2.1 Vägtrafikplanen ska medverka till ett minskat bilberoende och ett mer 
hållbart resande 
 
Delmål hållbart resande: 

• Infartsparkering ska i första hand erbjudas för de som inte har möjlighet att gå eller 
cykla till stationen. 

• Förutsättningarna för infartsparkering ska förbättras för de som inte har möjlighet att 
gå eller cykla till stationen. 

• Boende- och långtidsparkering på gatumark och allmän platsmark ska begränsas. 
• Användandet av fordon med mindre klimatpåverkan ska underlättas. 

 

 

 

6.2.2 Trafiksäkerheten i vägtrafiknätet ska förbättras 
 
Delmål trafiksäkerhet: 

• Ingen ska dödas eller skadas svårt på det kommunala vägnätet. 
• Kommunen ska i dialog med Trafikverket verka för att olyckorna på det statliga 

vägnätet reduceras. 
• Utformningen av vägtrafikmiljön ska anpassas med fokus på oskyddade trafikanter. 

 

 

Indikatorer: 
• Antal platser på kommunens infartsparkeringar. 
• Andel av de som använder infartsparkeringarna som bor mer än fem kilometer 

fågelvägen från stationen. 
• Antal parkerade bilar nattetid på kommunala gator och allmänna parkeringar. 
• Antal laddplatser på kommunala parkeringsplatser. 

Indikatorer: 
• Antal döda och svårt skadade på det kommunala vägnätet. 
• Antal polisrapporterade olyckor på det statliga vägnätet. 
• Andel av polisrapporterade olyckor på det kommunala vägnätet där gående 

och/eller cyklister är inblandade. 
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6.2.3 Vägtrafiknätets tillgänglighet ska främja kommunens utveckling 

Delmål tillgänglighet: 
• Nykvarn ska ha goda vägförbindelser till Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och

Strängnäs.
• Kapaciteten i vägtrafiknätet ska anpassas till framtida behov med hänsyn tagen till

planerad bebyggelse samt förändrade resmönster och resvanor.

Indikatorer: 
• Restid under maxtimme för-/eftermiddag mellan centrala Nykvarn och centrala

Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs.
• Kösituation under maxtimme för-/eftermiddag i kommunens trafikplatser och

korsningar i huvudvägnätet.
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