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Sammanfattning 
Mörbyområdet i Nykvarn, som är en del av Stockholm syd, anses ligga väldigt bra strategiskt 
vad gäller godsflöden samt omlastning av gods och av den anledningen planeras ett 
logistikcentrum, med även andra verksamheter, i denna punkt. 

Resultatet av utredningen visar bl.a. på att det troligtvis bli mycket trafik i och med de 
verksamheter som planeras för området och i synnerhet vid trafikplatserna Almnäs samt 
Nykvarn, i den rangordningen. Kopplingar till anslutningarna mot de två trafikplatserna blir 
förmodligen även de högt trafikbelastade samt även någon korsning inne på området. Det 
rekommenderas att dessa korsningar identifieras och sedan i ett senare skede studeras mer i 
detalj. 

Eftersom det kommer gå mycket tung trafik på området har gator och vägar 
utrymmesanpassats för 16 meters semitrailer. Detta eftersom den typen av fordon troligtvis 
kommer vara relativt frekvent inom området samt att de kräver mest utrymme i korsning av de 
typfordon som finns i handboken VGU (Vägar och gators utformning - Trafikverket). 

Möjligheterna att studie- och arbetspendla mellan Nykvarn och Södertälje är viktig och bör 
utvecklas. I utredningen har det antagits att den gamla banvallen kan användas för att anlägga 
cykelpendlingsstråk. I Mörbyområdet planeras för ett sammanhängande nät av gång- och 
cykelvägar separerade från biltrafik. 

Två alternativ för hur kollektivtrafiken kan dras genom området har redovisats. Ett av 
alternativen blir snabbare för stombuss men täcker inte upp området lika bra som det andra 
alternativet vilket blir lite långsammare i och med längre linjedragning genom området. På 
huvudgator föreslås fickhållplats och på lokalgator körbanehållplats. 

Genomförda spridningsberäkningar visar luftkvaliteten i Mörbyområdet och speciellt i den mest 
belastade korsningen. Resultatet är beroende på trafikmängder längs angränsande gator och 
visar att miljökvalitetsnormerna för både NO2 och PM10 klaras med marginal.  
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1 Bakgrund 
Mörby industriområde i Nykvarns kommun ingår som en del i ett större område som 
marknadsförs under namnet Stockholm syd, där den andra halvan (Almnäs) ligger i Södertälje 
kommun.  

Analyser visar att Stockholm syd är en av Sveriges mest strategiska knutpunkter för transporter 
och kommunikationer. Området har möjlighet till omlastningsplatser för godsflöden, allsidig 
infrastruktur samt tillgång till mark. Av denna anledning har Stockholms syd särskilt pekats ut i 
den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 2010 som tagits fram av 
Stockholms läns landsting. Mörby pekas ut som ett område för övrig regional stadsbyggnad 
med utvecklingspotential för transportintensiv verksamhet, samt anläggningar för omlastning 
mellan transportslag - logistikcentrum. Logistikcentrum avser områden med potential för 
utveckling av storskalig varuhantering och terminaler med stora omland. 

2007 presenterade Nykvarns kommun tillsammans med Södertälje kommun och Vasallen AB 
en gemensam vision för hur man såg på framtiden för Stockholm syd. 

Under sommar/höst 2012 skickades ett detaljplaneprogram för Stockholms syd/Mörby ut på 
samråd. Syftet med programmet är att studera lämplig markanvändning med tillkommande 
exploatering om ca 35 ha för verksamheter inom industri och handel. 

En viktig statlig investering för att påbörja en utveckling av Stockholm syd är trafikplats Almnäs 
på E20. Trafikplatsen förbättrar kommunikationerna genom att på ett smidigt sätt knyta väg 518 
till E20. 

 
Figur 1 visar hur Mörby ligger mellan E20, Nykvarn och Almnäs. Källa: OpenStreetMap. 
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2 Syfte och avgränsning 
Syftet med rapporten är att utreda hur framtida trafikflöden och luftkvaliteten påverkas vid en 
utökad markanvändning i Mörby industriområde (Stockholm syd). Utredningen ska ge ett 
underlag till de detaljplaner som håller på att tas fram för Mörby del 5. Den geografiska 
avgränsningen för utredningen visas på kartan nedan. 

Följande delar ska utredas i rapporten:  

• Framtida trafikflöden för hela Stockholms Syd. De olika exploateringstyperna och 
storleken samt sammansättningen på kvartersnivå bestäms i samråd med beställaren. 

• Hur trafiken sprider sig från området, med bedömning av konsekvenserna på det 
intilliggande vägnätet och dess anslutningar. 

• Trafikens påverkan på luftkvaliteten partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Hur 
miljökvalitetsnormerna för luft påverkas. Påverkan på luftkvalitet på ställen där trafiken 
signifikant förändras till följd av planen. 

• Redovisa utformningsförslag i plan för korsningen Skälbyvägen/Högledsvägen. 

 
Figur 2 visar utredningens geografiska omfattning. 

Utredningsområdet är omgärdat av E20 i norr och mindre vägar i väster, öster och söder. En ny 
trafikplats är byggd på E20 vid Almnäs trafikplats. Trafikplatsen ansluts till befintlig väg mot 
Almnäs. Programområdet genomskärs på diagonalen från nordväst till sydost av 
Svealandsbanan. 

Kilenkrysset AB, familjen Smedberg och Nykvarns kommun är de största markägarna i området. 
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3 Nuläge 

3.1 Vägnät och flöden 
Väg E20 går norr om Mörby industriområde och har motorvägsstandard. E20 har en betydande 
regional och nationell funktion. Vägen trafikförsörjer delar av kommunerna Nykvarn och 
Södertälje och förbinder dessa med varandra samt med Stockholm, Eskilstuna och Örebro. 
Trafikflödet är ca 25 000 fordon per årsdygn (Ådt) och tillåten hastighet 110 km/tim. Avståndet 
mellan de två befintliga trafikplatserna Nykvarn och Vasa är ca sex km. 

 
Figur 3 ovan visar hur vägnätet till Mörby ser ut i dag med trafikplats Almnäs. 

Norr om väg E 20 och parallellt med denna går Gamla Strängnäsvägen, väg 576. Den har ett 
flöde på ca 1 100 Ådt och den tillåtna hastigheten är 70 km/tim. Väg 576 ansluter i öster till 
Strängnäsvägen. 

Nykvarnsvägen, väg 509, går i nord-sydlig riktning och ansluter till E20 vid trafikplats Nykvarn. 
Från väg 509 går Mörbyvägen in till arbetsplatsområdet Mörby som ligger väster om Almnäs. 
Söder om korsningen Nykvarnsvägen/Skälbyvägen är trafikflödet ca 4 400 Ådt med ca 12 % 
tung trafik. Norr om korsningen Nykvarnsvägen/Skälbyvägen är trafikflödet drygt 8 000 Ådt med 
ca 10 % tung trafik. Det innebär att det är ungefär dubbelt så mycket trafik norr om korsningen 
Nykvarnsvägen/Skälbyvägen i jämförelse med söder om korsningen.  

Från Gamla Strängnäsvägen går väg 518 söderut ned till Almnäs. Trafikplats Almnäs ligger där 
väg 518 korsas av E20. Väg 518 har ca 550 Ådt. 

Söder om Mörby och Svealandsbanan går väg 516 och Tvetavägan, väg 515 mot Järna. Väg 
516 har ca 500 Ådt och Tvetavägen, väg 515, har 4 500 Ådt. 

Väg E 20 är primärväg för farligt gods. Genetaleden och Strängnäsvägen i Södertälje är 
sekundärväg för farligt gods. Längs väg 576 Gamla Strängnäsvägen är transporter med farligt 
gods förbjuden mellan väg 509 och Strängnäsvägen p.g.a. närheten till Djupdals vattenverk. 
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3.2 Järnväg – Svealandsbanan 
Svealandsbanan passerar genom programområdet i ost-västlig riktning och förbinder Nykvarn 
med bl.a. Eskilstuna och Västerås. I Valskog ansluter Svealandsbanan till Mälarbanan. Den 
trafikeras idag i huvudsak av persontrafik och är anpassad för snabbtåg. Nykvarns station ligger 
tre km väster om Mörby och stationen Södertälje syd ca 13 km österut. 

Två stickspår är byggda in i Mörby industriområde från Svealandsbanan. De används idag för 
att transportera flis samt industriprodukter till VPL (Volkswagen Parts Logistics). 

 
Figur 4 visar stickspår från Svealandsbanan in till Mörby arbetsplatsområde. Bild från Nykvarns 
ÖP. 
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3.3 Gång- och cykeltrafik 
Mörbyvägen har en separat gång- och cykelväg. På övriga vägar sker cykeltrafik i blandtrafik. 
Ett regionalt cykelstråk mellan Nykvarn och Södertälje går idag i blandtrafik längs Genetaleden 
och väg 576 Gamla Strängnäsvägen. Cykelstråket planeras i samband med utbyggnad av 
Stockholm syd att ledas om till den gamla banvallen söder om väg E 20. Den har en flack profil 
och är lämplig att behållas då området exploateras. Den fortsatta förbindelsen mellan Nykvarn 
och Almnäs behöver byggas ut. 

3.4 Kollektivtrafik 
Idag går busslinje 780 och 780X mellan Nykvarn och Södertälje centrum. Linje 780X är en 
variant på linje 780 som trafikerar väg 509 och E20 till Södertälje. Från både Nykvarn och 
Södertälje går under vardagar 20-25 avgångar via väg 509, Nykvarnsvägen och Gamla 
Strängnäsvägen som stannar vid Almnäs vägskäl som ligger ca 1,6 km norr om Almnäs. Linje 
780 och 780X trafikeras alla veckodagarna. 

Till Mörby industriområde går linje 780, i ett skaft, ett par gånger om dagen vardagar. 

På fyra avgångar under morgonen på vardagar går linje 780 från Södertälje via Almnäs i en så 
kallad skaftkörning och på fyra avgångar under eftermiddagen i motsatt riktning. Det innebär att 
det idag inte går att ta sig direkt från Nykvarn till Almnäs. 

Linje 781 är en direktlinje som går via E20 mellan Nykvarn och Södertälje centrum via 
Södertälje Hamn. Linjen trafikerar med ett fåtal avgångar under högtrafik, måndag till fredag. 

Till Nykvarns centrum (Nykvarns station) går det snabbtåg på Svealandsbanan från Stockholm 
och Eskilstuna. Tågresan tar ca 30 minuter från båda städerna. 

 
Figur 5 visar dagens kollektivtrafik i Nykvarn, Mörby och Almnäs. 

  

Almnäs 

Mörby 
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4 Trafikutredning Mörby industriområde 

4.1 Gator och vägar 
Möjligheter till kommunikationer via Skavsta Flygplats och Södertälje hamn, Svealandsbanan, 
E20 och E4 gör Stockholms syd till ett strategiskt intressant område för logistik i regionen. 

Genom att bygga trafikplats Almnäs mellan trafikplatserna Nykvarn och Vasa skapas 
förutsättningar till en genare koppling mellan Mörby industriområde med väg E 20.  

Mörbyvägen och Skälbyvägen fungerar som infarter från Nykvarnsvägen, väg 509. Vägarna ska 
vara genomgående och ansluta till Almnäs trafikplats och vägnätet i Almnäs, Södertälje 
kommun. Det skapar en möjlighet för trafiken i Mörby att komma till E20 via trafikplats Almnäs 
men även lokala förbindelser inom området. 

I det program som har tagits fram för Stockholms syd finns även idéer på att knyta ihop Mörby 
och väg 516 genom en förbindelse rakt söderut från Mörby. Det finns även förslag på bättre 
vägförbindelse mellan Tvetavägen, väg 515, och E4. En sådan förbindelse skulle underlätta 
utvecklingen av vägtransporter i nord-sydlig riktning mellan Stockholm syd området och E4.  

Mörby utformas med en gatuhierarki där gatorna har olika funktioner – huvudgator och 
lokalgator - vilket tydliggörs genom gaturummets gestaltade karaktär. Huvudgatorna föreslås 
med trädrader, vilket det finns flera syften med; dels tillför det grönska och rumslighet i det i 
övrigt storskaliga området med stora hårdgjorda ytor, dels underlättar det orienterbarheten. Det 
bidrar också till att skapa en gemensam karaktär för hela området ”Stockholm syd” som även 
innefattar Almnäs i Södertälje kommun. Befintliga gångvägar och andra småvägar bevaras för 
att ingå i grönstrukturen, gång- och cykelstråk samt ridvägar. 

Huvudgator ska ha en utformning som dämpar hastigheten för att undvika för höga hastigheter 
på genomfartstrafiken. Fartnedsättande åtgärder (såsom t.ex. avsmalningar, gupp, refuger, etc.) 
ska planeras i samband med detaljplaneläggningen. Särskilt viktigt är detta på platser där 
gående och cyklande korsar huvudgatorna. Hastigheterna i området är planerade till 50 km/h på 
huvudgatorna och 40 km/h på lokalgatorna. 

Med tanke på ambitionen att utveckla Mörby industriområde till ett logistikområde är det av 
särskild vikt att gatornas geometri och konstruktion utformas utifrån de stora, tunga fordon som 
kommer att trafikera området. Som dimensionerande fordon i utformningen av vägar och 
korsningar används en 16 meters semitrailer. Detta eftersom den typen av fordon troligtvis 
kommer vara relativt frekvent inom området samt att de kräver mest utrymme i korsning av de 
typfordon som finns i handboken VGU (Vägar och gators utformning - Trafikverket). 

 
Figur 6 ovan visar tänkt gatustruktur samt hur Stockholm syd kopplar ihop sig med det 
omkringliggande vägnätet. 
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4.1.1 Typsektion huvudgator  
Gaturummet föreslås bli 20 m brett på huvudgatorna i Mörby. På de huvudgator som går längst 
det planerade regionala cykelstråket blir gaturummets totala bredd 21,3 m. Förgårdsmarken ska 
vara kvartersmark som används för infiltrering av dagvatten från tomtmark. Utformning av 
förgårdsmark styrs i gestaltningsprogram. I vissa delar av området tillåts endast verksamheter 
och handel, i andra delar kan kvartersmarken ha en blandad användning för bostäder med 
verksamheter och handel i bottenvåningarna. Huvudgatorna ska inte omöjliggöra kollektivtrafik.   

 
Figur 7 visar förslag till sektion för huvudgata, källa Ramböll/Kilenkrysset. 

I Figur 8 visas en sektion med regionalt cykelstråk. Gång- och cykelbanan blir i detta fall 4,25 m 
bred. 

 
Figur 8 visar förslag till sektion för huvudgata med regionalt cykelstråk. 
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4.1.2 Typsektion lokalgator  
Gaturummet föreslås bli 17 m brett på lokalgatorna i Mörby. Förgårdsmarken ska vara 
kvartersmark som används för infiltrering av dagvatten från tomtmark. Utformning av 
förgårdsmark styrs i gestaltningsprogram. I vissa delar av området tillåts endast verksamheter 
och handel, i andra delar kan kvartersmarken ha en blandad användning för bostäder med 
verksamheter och handel i bottenvåningarna. Den bredd på körbanan som lokalgatorna har 
omöjliggör inte kollektivtrafik. 

 
Figur 9 visar förslag till typsektion för lokalgata i Mörby industriområde. 

4.1.3 Parkering 
Parkeringen i området planeras ske på fastighetsmark. Inga parkeringar längs gatorna 
planeras. 

 

4.1.4 Hållplatser 
Hållplatser för kollektivtrafiken 
planeras som fickhållplats på 
huvudgata. I och med att den 
planerade hastigheten i 
Mörbyområdet är 50 km/h och 
gatubredden planeras till 7 m, så 
kan indragningen minskas till 2,5 
m.  
  

Figur 10 är hämtad från RIBUSS-08. 
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Vid kollektivtrafik på lokalgatorna föreslås 
att en körbanehållplats anläggs. Bussen 
står i körbanan och blockerar eller stör 
bakomvarande trafik beroende på hur bred 
körbanan blir.  

 

 

4.1.5 Utformning av korsningen Skälbyvägen - Högledsvägen 
Figuren nedan visar på förslag till utförande av korsningen Skälbyvägen – Högledsvägen. 
Utformningen utgår från den typsektion som föreslagits i utredningen. Förutsättningarna för 
korsningen är att de huvudsakliga trafikströmningarna går på Skälbyvägen. Utformningen av 
korsningen utgår även från att använda så mycket som möjligt av den befintliga vägen. 

 
Figur 12 visar förslag till utformning av korsningen mellan Skälbyvägen och Högledsvägen 
utformad som cirkulation, källa Ramböll/Kilenkrysset. 

Gång- och cykelbana föreslås gå norr om Skälbyvägen. 
  

Figur 11 är hämtad från RIBUSS-08. 



 

 

 

 
Uppdrag: 254310 Stockholm syd, Mörby 5 trafikutredning. 2015-05-12 
Beställare: Kilenkrysset Bygg AB  
 
O:\sth\254310\T\_Text\Stockholms syd och Mörby 5_trafikutredning_150512.docx  

14(29) 

4.2 Järnväg 
Vid Mörby industriområde har stickspår byggts för att möjliggöra järnvägsfrakt till och från 
området. Stickspåren gör godstrafik möjlig till både det nationella järnvägsnätet men även till 
Södertälje hamn och sjötrafiken där. En utveckling av järnvägsansluten verksamhet samt en så 
kallad kombiterminal är under utredning på Sträckan Mörby – Almnäs. Ambitionen är att inga 
vägar ska korsa ett nytt stickspår. 

Söder om gamla regementsområdet finns mark reserverad för en ny tågstation i Almnäs. 
Marken ägs av Trafikverket. En utredning om nya stickspår finns. 

Arbete med planering och projektering av ett kompletterande dubbelspår längs Svealandsbanan 
mellan Södertälje och Strängnäs pågår med en planerad byggstart 2019. 

4.3 Gång- och cykeltrafik 
Möjligheterna att studie- och arbetspendla mellan Nykvarn och Södertälje är viktig och bör 
utvecklas. Trafikverket bedriver tillsammans med ett antal andra regionala aktörer ett arbete 
med att ta fram ett regionalt cykelvägnät inom Stockholms län. Förslag finns på sträckning 
mellan Södertälje och Nykvarn där cykelvägen går via Almnäs. Gång- och cykelvägen på den 
gamla banvallen mellan Södertälje och Nykvarn utgör en trafiksäker cykelförbindelse mellan 
orterna och till Stockholms syd-området.  

Vid bygget av nya trafikplatsen Almnäs byggs också en ny gång- och cykelväg som förbinder 
Mörby och Almnäs med området norr om E20. 

I Mörby industriområde planeras för gång- och cykelväg på ena sidan av huvudgatan och 
lokalgatorna, se sektion kapitel 4.1.1 och 4.1.2. 

 
Figur 13 visar en karta från ÖP Nykvarn som varit ute på remiss. Det blå streckade linjen visar 
förslag till regionalt cykelstråk genom Mörby industriområde. 
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4.4 Exploatering och trafikalstring för Mörby, del av Stockholm Syd 

4.4.1 Markanvändning och brutto total area (BTA) 
Utgångspunkt för markanvändningen är förslag till planprogram som togs fram under 2012.  

 
Figur 14 visar den antagna fördelningen av totalt tillgängliga kvadratmeter inom varje område och 
de olika kategorierna av markanvändning. 

Utifrån det scenariot ovan har en BTA räknats fram med förutsättningen att 40 respektive 60 % av marken 
exploateras med olika markanvändningar. 

4.4.2 Trafikflöden och fördelning av ny trafik 
Det är svårt att göra en säker bedömning av hur mycket trafik som kommer att genereras och 
hur stor andel av trafiken som kommer att utgöras av tung trafik. Några generella 
trafikalstringstal för logistikverksamhet finns inte, men genom jämförelser med andra 
logistikområden i Sverige1 har ett trafikalstringstal tagits fram. 

Uppskattningen av trafikalstringen i Mörby industriområde försvåras ytterligare genom att 
verksamheten inte enbart kommer att utgöras av logistik, utan också i viss omfattning av 
småindustri, handel/service och kontor vilket huvudsakligen alstrar personbilstrafik. 
  

                                                           
1 Som referens har utredningar gjorda i Göteborg, Helsingborg, Linköping, Malmö, Umeå, 
Uppsala m.fl. används. 
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Följande antagande har gjorts för trafiklastringen i området: 

Antal fordonsplatser per 1000 m² BTA 

• Småindustri  12 platser 

• Industri   10 platser 

• Logistik   12 platser 

• Service/Sällanköpshandel 30 platser 

• Kontor   22 platser 

För att räkna ut hur många fordonsrörelser som varje område generar antas att för varje 
fordonsplats alstras 2,5 rörelser per dag i genomsnitt. 

Trafiken från Stockholms syd har fördelats till anslutande trafikplatser. Följande trafikfördelning 
har antagits för Mörby respektive Almnäs arbetsplatsområde. 

 
Figur 15 visar på en antagen fördelning av trafiken som går via Mörby industriområde och vidare 
mot Nykvarn samt trafiken mot trafikplats Almnäs. 

Andelen tunga fordon i ett område som Stockholm syd bedöms ligga på mellan 35 – 50 %.  

Trafikverket har i sina beräkningar för E20 räknat med en nära fördubbling av trafiken fram till 
2035, från 25 000 fordon till 50 000 fordon. Andelen tung trafik på E20 uppskattas till 17 %. 
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4.4.3 Trafikalstring och trafikmängder i området, hela Mörbyområdet utbyggt 
Utifrån de planeringsförutsättningar som antagits ovan har trafikmängder räknats ut för området. 
I prognosen antas Stockholm syd vara fullt utbyggd och har ett vägnät som kopplar ihop Mörby 
med Almnäs.  

Trafiken är beräknad med en statisk modell som inte tar hänsyn till om trafikanterna väljer andra 
vägar i det fall en korsning inte klarar kapaciteten och går full.  

Trafik till ett logistikområde har troligen andra tider för dimensioneringen än vad som är fallet till 
ett ”normalt” arbetsområde med kontor. Antagligen kommer den dimensionerande tiden ligga 
tidigare än vad trafiken till och från exempelvis kontor gör.  

Vid en hög belastning på Almnäs trafikplats kan man anta att en del av trafiken letar sig till 
Nykvarns trafikplats. Det innebär att de trafiksiffror som redovisas för Nykvarnsvägen eventuellt 
borde vara högre. 

Omfördelningar av trafiken i lokalgatunätet kommer troligen ske i det fallet att en korsning får 
kapacitetsproblem. Det är svårt att förutsäga var dessa kapacitetsbrister kan uppstå lokalt då 
markanvändningen är grovt skissad och enbart bygger på antaganden. 

Beräkningarna visar på att det förmodligen kommer bli en hög belastning på E20 mot Södertälje 
från Almnäs trafikplats. Gamla Strängnäsvägen kommer troligen användas som smitväg om 
E20 nått sitt kapacitetstak. 

Vissa av korsningarna på området blir relativt högt belastade. I regel är det de korsningar som 
ansluter till vägar som i sin tur ansluter till de två trafikplatserna som blir högst belastade 
eftersom de naturligt ligger sist i uppsamlingsordningen av trafiken. Det finns dock undantag 
och helst en korsning inom området som ser ut att få högt trafiktryck är den som ligger mitt i 
området (se bild nedan, markerad i gult). 

I ett senare skede rekommenderas det att dessa korsningar studeras mer i detalj vad gäller 
kapacitet och utformning. 

60% markanvändning, med hela Mörbyområdet utbyggt 

 
Figur 16 visar vad en 60% utnyttjandegrad av marken för hela Stockholm syd skulle innebära vad 
gäller genererad trafik (ÅDT). För Almnäs har ett scenario utan kontor och handel använts. 

Enligt beräkningarna blir det en hög belastning på Almnäsvägen och Almnäs trafikplats. Ca 
47 000 fordon beräknas trafikera Almnäsvägen mot trafikplats Almnäs.  

Även trafikplats Nykvarn beräknas få ett stort tillskott av trafik från Stockholm Syd; 22 500 f/d 
beräknas använda länken till och från E20.  
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För övrigt visar beräkningarna på trafikmängder mellan 2 000 och 22 000 fordon på länkar inom 
Mörby. 

40% markanvändning, med hela Mörbyområdet utbyggt 

 
Figur 17 visar vad en 40% utnyttjandegrad av marken för hela Stockholm syd skulle innebära vad 
gäller genererad trafik (ÅDT). För Almnäs har ett scenario utan kontor och handel använts. 

Enligt beräkningarna blir det en något mindre belastning på Almnäsvägen och Almnäs 
trafikplats jämfört med scenariot med 60% markanvändning. Ca 36 000 fordon beräknas 
trafikera Almnäsvägen mot trafikplats Almnäs. 

Även vid trafikplats Nykvarn beräknas trafikmängderna bli något mindre. Länken strax söder om 
Tpl Nykvarn får ett en trafikmängd på 18 000 f/d. 

För övrigt visar beräkningarna på trafikmängder mellan 1 000 och 15 000 fordon på länkar inom 
Mörby. 
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4.4.4 Trafikalstring och trafikmängder i området, enbart Mörby5 utbyggt 
Som en jämförelse till ett fullt utbyggd Mörby industriområde har trafikmängder tagits fram för 
enbart planområdet Mörby 5. Jämfört med de tidigare scenarierna blir det troligen attraktivare 
att använda trafikplats Almnäs under dimensionerande tid då belastningen blir mindre. Trafiken 
från Almnäs är samma som i det tidigare antagandet med fullt utbyggt Mörby. Detta kan ses 
som en etapp mot ett fullt utbyggd Stockholms syd.  

60% markanvändning, enbart Mörby5 utbyggt 

 
Figur 18 visar vad en 60% utnyttjandegrad av marken för detaljplan Mörby 5 skulle innebära vad 
gäller genererad trafik (ÅDT). För Almnäs har ett scenario utan kontor och handel använts. 

Trafiken mot trafikplats Almnäs är ca 14 000 fordon färre jämfört med fullt utbyggt Mörby. 
33 000 f/d väljer trafikplats Almnäs och knappt 17 000 väljer trafikplats Nykvarn. Trafiken på 
länkarna i området sjunker till mellan 500 och 13 000 f/d. 

40% markanvändning, enbart Mörby5 utbyggt 

 
Figur 19 visar vad en 40% utnyttjandegrad av marken för detaljplan Mörby 5 skulle innebära vad 
gäller genererad trafik (ÅDT). För Almnäs har ett scenario utan kontor och handel använts. 

27 000 f/d väljer trafikplats Almnäs och 14 000 väljer trafikplats Nykvarn. Trafiken på länkarna i 
området sjunker till mellan 500 och 8 000 f/d. 
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4.5 Kollektivtrafik 
Kommunens ambition är att så många som möjligt ska resa kollektivt till Mörby. Det är då 
avgörande att det från start finns snabba och pålitliga kollektivtrafikförbindelser till och från 
Mörby. 

I förslag till stomnätsstrategi etapp två föreslås en stomlinje som går från Nykvarn via E20 till 
Södertälje centrum och vidare mot Nynäshamn. Linjen kopplar Nykvarn med Södertälje och 
skapar bytesmöjligheter till pendeltågssystemet. Vidare skapar linjen en regional förbindelse 
med en länk för tvärresande i södra länets ytterkanter. De målstandarder som tagits fram i 
Trafikförvaltningens stomnätsplan används för stomlinjerna i området. 

Den kollektivtrafik som planeras till Mörby industriområde bör binda samman området med 
Nykvarns och Södertälje centrum där också byte till pendeltåg eller andra lokala busslinjer kan 
ske. Med en framtida vägkoppling söderut från Almnäs bör det gå kollektivtrafik mot 
järnvägsstationen Södertälje syd. 

Stomlinjen, blå linje, som planeras gå på E20 förbi Stockholms syd-området föreslås dras 
genom området i två alternativa dragningar, se Figur 20 och Figur 21. För att klara de mål som 
är satta för stomlinjerna i Stockholm förslås två hållplatslägen inom Stockholm syd. Stomlinjen 
går alla dagar och erbjuder ett relativt bra utbud. 

Kommuntrafiken, röd linje, föreslås gå lite mer lokalt inom området och täcka upp de delar som 
inte stomtrafiken når. Kommuntrafiken antas endast trafikera under högtrafik eller när 
efterfrågan är tillräcklig.  

Trafikförvaltningen har tagit fram riktlinjer för planering av kollektivtrafik (RiPlan). Där anges 
bland annat riktvärden för gångavstånd till närmaste hållplats. För nyetablerade arbetsområden 
med en låg arbetsplatstäthet är det högsta rekommenderade verkliga gångavståndet 700 meter. 
För arbetsområden med hög arbetsplatstäthet rekommenderas högst 500 meters gångavstånd. 

 
Figur 20 visar alternativ 1 med en stomlinje som föreslås få en gen dragning genom Stockholm 
syd. Kommuntrafiken går på samma sätt i de två olika alternativen. 
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För att området ska få en attraktiv kollektivtrafik krävs att det finns ett bra resandeunderlag, att 
turtätheten är anpassad efter efterfrågan samt att så många som möjligt har acceptabla 
gångavstånd till närmaste hållplats. Förslaget med två linjer in i området får ses som en 
långsiktig lösning som kräver ett relativt stort resandeunderlag. Ett vägnät som gör att det går 
att ta sig mellan Mörby och Almnäsområdet är en förutsättning. 

Figur 20 och Figur 21 visar att kollektivtrafiken i båda alternativen täcker upp stora delar av 
Mörby arbetsområdet under högtrafik. Övriga tider kommer stora delar av området ha långa 
eller oacceptabla gångavstånd till stomtrafiken. I alternativ två kommer de nordöstra delarna av 
Stockholm Syd vara utan kollektivtrafik under stora delar av dagen. 

 
Figur 21 visar alternativ 2 med en stomlinje som går via Almnäs. Kommuntrafiken går på samma 
sätt i de två olika alternativen. 

Framkomligheten i korsningar och vägar där kollektivtrafiken går bör studeras mer i det fortsatta 
arbetet.  
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4.6 Luftkvalitet 

4.6.1 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel för att förebygga och åtgärda 
miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och genomföra EG-direktiv. Regelverket är beskrivet i 
Europaparlamentet och Rådets direktiv 2008 (2008/50/EG, förordning om Miljökvalitetsnormer 
(SFS 2010:477), Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvaliteten (NFS 2010:8) och en 
handbok – Luftguiden (Handbok 2011:1).   

I området runt Mörby är det enbart trafiken på angränsande leder som utgör utsläppskällor och 
planerad exploatering innebär att trafiken, också inom området, kommer att öka. I denna studie 
fokuseras intresset mot trafikrelaterade utsläpp och föroreningar som orsakas därav. Vi 
avgränsar studien till miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid och partiklar. De gällande 
miljökvalitetsnormerna för NO2 och partiklar (PM10 och PM2,5) sammanfattas i nedanstående 
Tabell 1. 

 
Tabell 1 MILJÖKVALITETSNORMER för kvävedioxid och partiklar.  

Ämne Medelvärdestid MKN Kommentar 
NO2 1 år 40 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde  
 1 dygn 60 µg/m3 Får överskridas 7 gånger2 per kalenderår  

 1 timme 90 µg/m3 Får överskridas 175 gånger3 per kalenderår, 
förutsatt att halten inte överstiger 200 µg/m3 

under en timme4 mer än 18 gånger per kalenderår 
PM10 1 år 40 µg/m3 Aritmetiskt medelvärde 
 1 dygn 50 µg/m3 Får överskridas 35 gånger5 per kalenderår 
PM2,5 
(gaturum) 

1 år 25 µg/m3  Till och med den 31 december 2014 ska man 
eftersträva att normen ej överskrids  

 1 år 25 µg/m3  Får ej överskridas från och med 1 jan 2015  

All erfarenhet visar att det är dygnsvärdena av NO2 och PM10 som är dimensionerande – som 
först överskrids – varför det är just dessa som redovisas och diskuteras. 
 

4.6.2  Dagens situation  
Situationen i närområdet runt Mörby är översiktligt kartlagt i Luftvårdsförbundets beräkningar 
över länet. Dessa redovisas på kartor med dygnsvärden av NO2 och PM10. I Figur 22 och Figur 
23 visas beräknade haltkartor för NO2 och PM10 år 20106. Inkopierat finns också en färgskala 
för respektive karta.  

                                                           
2 7 gånger per kalenderår motsvarar för dygnvärden 98-percentil 
3 175 gånger per kalenderår motsvarar för timvärden 98-percentil 
4 18 gånger per kalenderår motsvarar för timvärden 99,8-percentil 
5 35 gånger per kalenderår motsvarar för dygnsvärden 90-percentil 
6 http://slb.nu/lvf//Luftfororeningskartor/webkartaNO2_PM10/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:SV:PDF
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=2010%3A477&RUB=&ORG=&%24%7BSORT%7D=%C5R%25
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_08.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0171-1.pdf
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Figur 22 Beräknade dygnsmedelhalter för NO2, 2010. 

 
Figur 23 Beräknade dygnsmedelhalter för PM10, 2010. 

 

Beräkningarna visar att i dagsläget har hel Mörby halter som ligger långt under 
miljökvalitetsnormerna. Vi betraktar fortsättningsvis de beräknade halterna som 
bakgrundsvärden som antas gälla även för framtida scenarier. Det innebär att större delen av 
Mörby har en bakgrundshalt som dygnsmedelvärde på <12 µg/m3 för NO2 och 12-14 µg/m3 för 
PM10. Närmast intill E20 i norr ökar halterna till följd av motorvägen, för NO2 till 18-24 µg/m3 för 
PM10 22-25 µg/m3. Vi kan räkna med att den trafik som alstrar dessa halter i norr utgörs av ca 
25 000 fordon/dygn (räknats om ÅDT).  
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4.6.3 Framtida scenario 
Vi utgår från den trafikalstring som tidigare gjordes i utredningen med 50% markutnyttjande 
(BTA) samt ett något annorlunda trafiknät. Trafiken längs E20 motsvarar Trafikverkets prognos 
för 2035, 50 000 ÅDT med 17% tunga fordon. Inom Mörby-området antas trafiken bestå av 50% 
tunga fordon, fördelade lika mellan lastbilar och långtradare. 

Beräkningar har utförts med beräkningssystemet Enviman, där alla väglänkar inom 
analysområdet lagts in med ovan nämnda förutsättningar. Meteorologisk input till modellen 
utgörs av en klimatologisk beskrivning av ett normalår baserat på ca 10 års data från 
Luftvårdsförbundets mätmast i Högdalen. Beräkningarna har gjorts med en Gaussisk modell i 
ett beräkningsgrid (rutnät) om 20 x 20 m. Figur 24 visar vägnätet som påverkar beräkningarna. 
Analysen har dock begränsats till den blå rutan. Trafik från området utanför rutan har också 
tagits i beaktande genom att de utsläpp som kommer därifrån beskrivs i ett glesare grid (100 x 
100 m).  

Emissionsfaktorer baseras på HBEFA och för sekundära partiklar antas ~0,2 g/km under 
dubbdäckssäsongen, dubbdäcksandel 70%. 

Inflytande från regionen till totalhalter i Mörbyområdet skattas genom att beräknade halter i 
dagsläget (Figur 22 och Figur 23) och innan exploatering av Almnäs utnyttjas som 
bakgrundsvärden för dygnsmedelhalter. I kärnområdet har således antagits att bakgrundsvärdet 
för dygnsmedelvärden NO2 är 10 µg/m3 och för PM10 12 µg/m3. 

 

 
Figur 24 Vägnätet som ingår i beräkningarna. Analysen fokuserar på området inom den blå rutan 
med särskild utvärdering inom den röda cirkeln (fyrvägskorsning) 

Detaljerna i resultatet av beräkningarna speglar inte fullt ut de nu aktuella scenariorna, främst 
beroende på lite annorlunda nät och trafikalstring runt den markerade korsningen. Huvuddragen 
är dock fullt relevanta.  
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Kvävedioxid NO2 
I Figur 25 och Figur 26 ges beräkningsresultatet för NO2 som 98-percentil dygn. För att 
tydliggöra beroendet av halter av föroreningar på avståndet från en trafikled, redovisas 
beräknings-resultatet också i 12 st receptorpunkter. Dessa har lokaliserats kring en 
fyrvägskorsning av intresse i centrum av området, se Figur 26. Siffrorna i figuren avser 
receptorpunkt 1 – 12.  

Beräknade halter i respektive punkt ges i efterföljande tabell. 

 
Figur 25 Beräknade halter av NO2 som 98-percentil dygn. Miljökvalitetsnormen är 60 µg/m3, högsta 
värdet på kartan (i centrum av en väg) är 90 µg/m3 (strax söder TPL Almnäs)  
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Figur 26 Beräknade halter av NO2 som 98-percentil dygn. Indikerat på kartan är också positionen 
för 12 receptorpunkter. Miljökvalitetsnormen är 60 µg/m3, högsta värdet på kartan (i centrum av en 
väg) är 72 µg/m3. 

Beräknade halter i de 12 receptorpunkterna ges i Tabell 2 nedan. 

 
Tabell 2 Beräknade halter av NO2 som 98-percentil dygn i de 12 receptorpunkterna 

Receptor 1 2 3 4 5 6 MKN 

Beräknad halt [µg/m3] 33,9 38,8 42,9 35,9 37,7 37,2 60 

Receptor 7 8 9 10 11 12 MKN 

Beräknad halt [µg/m3] 38,8 35,5 32,8 33,6 33,2 32,9 60 
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Partiklar PM10 
I Figur 27 och Figur 28 redovisas resultatet för partiklar PM10. 

 
Figur 27 Beräknade halter av PM10 som 90-percentil dygn. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m3, 
högsta värdet i området (i centrum av en väg) är 45 µg/m3. Utefter E20 är halterna > MKN inom 
vägområdet. 

 
Figur 28 Beräknade halter av PM10 som 90-percentil dygn. Indikerat på kartan är också positionen 
för 12 receptorpunkter. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m3, högsta värdet på kartan är 45 µg/m3. 
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Beräknade halter i de 12 receptorpunkterna ges i Tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3 Beräknade halter av PM10 som 90-percentil dygn i de 12 receptorpunkterna  

Receptor 1 2 3 4 5 6 MKN 

Beräknad halt [µg/m3] 14,8 14,9 18,0 16,5 15,1 15,4 50 

Receptor 7 8 9 10 11 12 MKN 

Beräknad halt [µg/m3] 16,4 16,1 14,9 15,4 15,2 15,4 50 

 

4.6.4 Resultat luftkvalitet, framtida scenario 
Beräkningarna visar att halterna i de 12 receptorpunkterna med god marginal klarar 
miljökvalitetsnormerna för både kvävdeoxid och PM10. NO2-halterna är relativt sett högst men 
marginalen är ändå ca 17 µg/m3. Även om beräkningarna är gjorda för ett scenario (se sidan 
24), bedöms MKN klaras även för övriga diskuterade scenarier om än med mindre marginal vid 
högre trafikflöden.   

5 Förslag till fortsatt arbete 
Nedan listas förslag till fortsatt arbete i den kommande detaljplaneprocessen: 

• (Gång- och) cykelstråk – se över regionala cykelstråket och detaljera de lokala 
huvudstråken. 

• Kollektivtrafik – linjer, hållplatslägen och framkomlighet. Hur utvecklas kollektivtrafiken om 
Almnäs kopplas ihop med Tvetavägen och Tvetaleden. Samråd med Trafikförvaltningen 
(SLL), Södertälje kommun och Trafikverket. 

• Konsekvenser för det omkringliggande vägnätet. Kapaciteten i korsningar och på länkar – 
Trafikverket och Södertälje kommun. 

• Samordning med Södertälje kommun om Stockholm Syd – utformning av vägnät och 
vägsektion. 

• Högt belastade korsningar studeras mer i detalj vad gäller kapacitet och utformning. 

• Projektering av korsningarna med höjdsättning och i plan och en kostnadsberäkning 
utifrån projekteringen. 

• Bullerberäkningar. 

• Mobility management plan för området tas fram i sammarbete mellan Nykvarn och 
Södertälje kommun samt trafikförvaltningen (SLL) med syfte att främja de hållbara 
resorna till och från Stockholm syd arbetsplatsområde. 
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