RANKHUS
Stråkanalys av planer samt förslag på huvudnät för gång och cykel
2017-08-08

INNEHÅLL
BAKGRUND

3

BESTÄLLARE

TIDIGARE ANALYSER, MAJ 2016

7

Analysen är framtagen 2016/2017 på uppdrag av
Villamarken Exploatering i Stockholm AB samt.ABT
Bolagen AB.

Strukturförslag maj 2016............................................................8

ANALYS AV FÖRSLAG, AUGUSTI 2017

10

Strukturförslag augusti 2017...................................................11
Rumsintegration...........................................................................12
Genhet i cykelnätet.....................................................................14

STRÅKFÖRSLAG

MEDVERKANDE
Projektansvarig: Maria Grahm - Ramböll
Handläggare: Oskar Sirland - Spacescape

16

Gång.................................................................................................18
Cykel.................................................................................................19
Bil och buss..................................................................................20
Förslag till åtgärder i huvudnät...............................................21

/ 2

BAKGRUND

BAKGRUND, SYFTE & METOD
Space Syntax

BAKGRUND
Rankhusområdet ligger norr om E18 i Kungsängen
huvudort i Upplands-Bro kommun. Kungsängen är
sammankopplat med Järfälla, Sundbyberg, Solna
och Stockholm österut och Bålsta västerut via pendeltågstrafik på linje 35. Rankhus första etapp planeras omfatta cirka 3 000 bostäder och en mindre
del lokal service. För en så pass stor utbyggnad av
Kungsängen fanns ett behov av att utreda gatunätets sträckning och prioritering av huvudstråk. Den
föreslagna tätheten inom Rankhusområdet ger goda
förutsättningar för en större andel av gående och
cyklister, speciellt på en lokal skala. Rankhus är utrett både på programskala och strukturnivå men har
fram tills nu saknat en tydlig analys av det finmaskiga gatunätet.

PLANARBETET
Marken i planområdet ägs till största delen av två
privata fastighetsägare samt mindre delar av kommunen. Planarbetet utförs av fastighetsägarna i
samråd med kommunen, där ett arkitektkontor för
respektive fastighetsägare tagit fram bebyggelsestruktur. Ramböll ansvarar för att ta fram detaljplan utifrån den föreslagna bebyggelsen men också
att säkerställa helheten i planeringen. Planerna ska
möjliggöra en relativt tät bebyggelsestruktur samt
ett kontinuerligt gatunät som går att bygga vidare på
i framtida etapper.

Program

Samråd

Granskning

Laga kraft

Antagande

Illustration över när i planprocessen aktuell analys är geomförd.

Rankhusområdet
SYFTE
Rambölls och Spacescapes uppdrag är att genomföra analyser på gång och cykelnät med syfte att
utreda i vilken mån den föreslagna gatustrukturen
för Rankhus skapar konnektivitet och framgent en
potential för lokal service. Utifrån analyserna ska
ett huvudnät för gång och cykel tas fram för att visa
vilka gator och stråk som är av stor vikt i det fortsatta planeringsarbetet.

Etapp 1

Rapportens kommer att behandla följande:
• Återkoppling till tidigare analyser
• Analyser av föreslagen struktur
• Redovisning av huvudnät med åtgärdsförslag

Kungsängen

Kartbild över Rankhus placering i kommunen med ungefärlig yta
för etapp 1.
Bakgrund / 4

METOD
Analyserna baseras på beprövad forskning. Analysresultaten jämförs även med riktlinjer som har
tagits fram på regional och nationell nivå, både i Sverige och utomlands.

heten för medellånga cykelresor och vissa gångresor. Måttet gör att analysen fokuserar på den större
strukturen som finns mellan områden. En stark
länk indikerar att denna har goda förutsättningar
att nyttjas som huvudstråk för cykel, både lokalt och
regionalt.

INTEGRATIONSANALYS
Integrationsanalysen beräknar gatunätets rumsliga
integration (space syntax). Som underlag används
siktlinjer i gatunätet, karterade av Spacescape. Starka och gena stråk utgör en potential för huvudgator
där gående transporterar sig och vistas vid. Metoden
tar viss hänsyn till höjdskillnader genom att bryta
av siktlinjerna i branta partier. En hög siffra indikerar att ett stråk är väl ihopkopplat med andra stråk
som har god orienterbarhet inom sju riktningsförändringar. Ianalyserna av Rankhus har ett mått på
7 axialsteg använts vilket ger en bild av vilka stråk
som är viktiga både lokalt och inom stadsdelen.

CHOICEANALYS
Choice-analys visar vilka länkar som har lägst
motstånd i ett gatunät. Analysmetoden ger en potentiellt mått på hur gent ett gatunät är. I huvudsak
utgörs starka länkar av raka gator som kopplar väl
till många andra stråk, vilket ger hög genhet och låg
vinkelförändring. För Rankhus har måttet choice
inom 3 000 meter använts för att ge en bild över genBakgrund / 5

TIDIGARE ANALYSER
MAJ 2016

STRUKTURFÖRLAG:
MAJ 2016
Planarbetet för Rankhusområdet började med framtagandet av ett gestaltningsprogram i samarbete
mellan markägarna Villamarken, Kilenkrysset och
kommunen. Utifrån detta program togs en struktur
för gator och vägar fram. Under 2016, då Ramböll
blev involverade i planarbetet blev det tydligt att gående och cyklisters behov behövde studeras.

ANALYS
En axialanalys av strukturen gjordes på den dåvarande utbyggnadsplanen (bild till höger). Resultatet
av analysen visar att de centrala delarna av Rankhus
utgör en överblickbar och gen struktur ur gåendes
perspektiv. Denna bild överenstämde inte med den
tidigare, men ej reviderade, strukturplanen från gestaltningsprogrammet som pekade ut förlängningen
av Kungsvägen som den viktigaste gatan genom området. Som en del av analysresultatet från denna studie föreslogs att ändra prioriteten på stråken så att
tät bebyggelse placerades längs Esplanaden för att
öka närhet för boende till huvudfunktioner såsom
kollektivtrafik, lokal service och gatuliv.

INTERGRATIONSVÄRDEN, R7
1,5 1,45 - 1,5
1,4 - 1,45
1,35 - 1,4
1,3 - 1,35
1,25 - 1,3
1,2 - 1,25
1,1 - 1,2
1,0 - 1,1
0 - 1,0
Analysbild av utbyggnadsplan för etapp 1 i maj 2016. Esplanaden utgör det tydligt starkaste stråket genom centrala Rankhus.
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Strukturförändringen möjliggjorde ett sammankopplat grönstråk med en tydlig gräns av bebyggelse
och friytor mellan mälarstranden, den föreslagna
stadsdelsparken och det mest södra gröna fingret.
Genom att dra Huvudgatan mer centralt genom planområdet via Alléstråket möjliggörs kopplingar och
sammanlänkande gator till de mindre centrala delarna stärker upp den föreslagna strukturen.

HUVUDGATA FÖR BILTRAFIK
Huvudgatan omges av tät bebyggelse och utgör en
tydlig ryggrad/transportstråk genom Rankhusområdet. Även Utsiktsvägen renodlas och kan tillvarata
utblickar mot Mälaren i högre grad. Gatan kan göras
smalare och en inte fullt så tät bebyggelse längs gatan kan lättare anpassas till terrängen.

PARKSTRÅK
Förslaget ämnar också att samla de gröna friytorna
för att minimera svåranvända och otydliga områden, Området binds samman med ett parkstråk från
Rankhusängen till parken, som med fördel kan kantas av bebyggelse/gata. Fina lägen möjliggörs för förskolor och äldreboenden.

GÅNG- OCH CYKELKOPPLINGAR
Förändringarna gör den planerade gatustrukturen
mer gen och överskådlig för gående och cyklister. Det
skapas fler gena länkar att välja mellan för att korsa
E18 men även tvärs Rankhusområdet. Kopplingarna
över E18 kan med fördel studeras ytterligare ur genhetsperspektiv, särskilt den längst österut.

Rambölls omarbetade bild av Rankhus struktur efter analysen i maj 2016 där lokalisering av tät bebyggelse och service i huvudsak
ligger längs orange huvudgata.
Tidigare Analyser / 9

ANALYS AV FÖRSLAG
AUGUSTI 2017
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STRUKTURFÖRLAG:
AUGUSTI 2017

Utifrån de tidigare analyserna har detaljplanearbetet fortskridit med revideringar av strukturen på ett
antal platser inom etapp 1. Den uppdaterade planen
visas till vänster med bebyggekse volymer och stråk.
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Utifrån vår tidigare analys har en hel del begränsningar skett med hänseende på gång och cykel. Det
planeras inte längre någon ekodukt över E18 i Esplanadens förlängning samt att Kungsvägens bro över
E18 ej kommer tillåta gång eller cykeltrafik.

a r)

Det finns även en befintlig gångväg längs vattnet,
men dess fortsättning kopplar inte till någon av de
föreslagna stråken i etapp 1, varav denna får begränsad påverkan.
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Återstår gör fyra till fem stråk som korsar E18 mot
Kungsängen. Gröna Dalenvägen (befintlig gc-väg
som blir gata med gc-bana), ett förslag till gc-bro
över E18, i Esplanadens förlängning, Rankhusvägen (befintlig gc-väg), en föreslagen bro sydost om
Kungsvägen samt en möjlig anlagd gc-väg längs med
bergssidan. Den sistnämnda är dock outredd i detalj.
De föreslagna gång- och cykelbroarna över E18 presenteras som alternativ, varav den kvarstående blir
en framtida möjlighet.
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Illustrationsplan framtagen av fastighetsägarna. Symboler och gatunamn är tillagda för att förtydliga förändringar.
Illustrationsplan, översikt Rankhus

Ungefärligt området
etapp 1

RUMSINTEGRATION
NULÄGE
Planområdet för Rankhus är i huvudsak ett obebyggt
skogsområde med undantag för en mindre gård nära
vattnet i öster samt ett antal permanentade sommarhus närmare E18 i sydost. De flesta stråk utgörs av grusvägar med undantag av den asfalterade
bilbron över och gång- och cykeltunneln under E18.
Mot gröna dalen finns en asfalterad gång- och cykelväg som kopplar ihop Idrottsområdet, Tibble, i norra
Kungsängen med Brunna.

RESULTAT
• Mycket låg tillgänglighet till Rankhus idag.
• I dagsläget är det möjligt att korsa på bron över
E18 på cykel eller till fots.
• Gröna dalen och Rankhusvägen är inte
ihopkopplade (lila pil).

INTERGRATIONSVÄRDEN, R7
1,5 1,45 - 1,5
1,4 - 1,45
1,35 - 1,4
1,3 - 1,35
1,25 - 1,3
1,2 - 1,25
1,1 - 1,2
1,0 - 1,1
0 - 1,0
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RUMSINTEGRATION
FÖRSLAG AUG 2017
Analysen visar att de centrala delarna av Rankhus
utgör en välintegrarad struktur. Svårigheterna ligger i hur staden integreras mellan Rankhus och befintlig struktur sydväst om E18 då kopplingarna är
få, har hög maskvidd (långa avstånd) samt är svårorienterade sett mot den planerade gatustrukturen.
De delar inne i Rankhus som inte blir lika välintegrerade är det mest sydöstra samt de två delar som
ligger i norr (mot parken) och norväst (mot Gröna
Dalen).
Esplanaden, en av de planerade huvudgatorna, utgör
det mest centrala stråket i strukturplanerna. Även
Stora Allén och inre delar av Rankhusområdet utgör välintegrerade stråk där man kan förvänta sig
naturliga gångflöden. I kombination med att den
högsta koncentrationen av boende placerats längs
dessa stråk ger underlag för service där människor
förväntas röra sig. Den del av Kungsvägen som angör
mot cirkulationsplatsen och handelsplatsen är dock
mindre välintegrerad, till stor del beroende på prioritering av biltrafik.

Axialanalys maj 2016

INTERGRATIONSVÄRDEN, R7
1,5 1,45 - 1,5
1,4 - 1,45
1,35 - 1,4
1,3 - 1,35
1,25 - 1,3
1,2 - 1,25
1,1 - 1,2
1,0 - 1,1
0 - 1,0

Det finns potential för att fortsättning av flertalet
stråk norrut (via parken) och nordost finns en skiss
på fortsatt gatustruktur. Svårigheter ligger i att överbrygga höjdskillnader mot Kungsvägen. Kopplingen
mot vattnet/badplats bör tydligt stärkas då det dels
utgör ett tydligt grönstråk öst-västligt och dels är en
viktig funktion med höga rekreativa värden.
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GENHET I
CYKELNÄTET
NULÄGE
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• Gröna Dalenvägen och Enköpingsvägen (från
Stäket och österut) utgör de starkaste länkarna
på större regionalt avstånd.
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• Huvudstråk för cykel är kontinuerligt gent
mellan Kungsängens centrum och Brunna
via Gröna Dalenvägen samt mot Järfälla via
Enköpingsvägen.
• En tydlighet och kontinuitet i nätet är viktigt
för att möjliggöra gena och snabba gång och
cykelresor. Huvudsaklig riktning är mellan
Kungsängens centrum och Rankhus.
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Choice, 3 000 m
Högt flöde

Kungsängens centrum
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Lågt flöde

GENHET I
CYKELNÄTET
FÖRSLAG AUGUSTI 2017
Förslaget innebär ökad maskvidd mot tidigare förslag (maj 2016) i form av fyra länkar som korsar E18.
Huvudsakligen utgör Gröna Dalenvägen och Rankhusvägen i tunnel under E18 de gena stråken. Dessa
stråk bör utformas för att prioritera gång och cykeltrafik, speciellt vid utformning av korsningar. Den
föreslagna bron över E18 ger en begränsad påverkan
på genheten, vilket beror på de många riktningsförändringar som krävs för att nyttja den. Stråket längs
med bergssidan har viss påverkan, speciellt då det är
det enda stråk som kopplar mot det regionala cykelnätet österut mot Järfälla.
Genom Rankhusområdet utgör Stora Allén och förlängningen norrut av Rankhusvägen under E18 de
mest gena stråken. I den större skalan ser vi avsaknad av länkar som utgör en riktigt gen väg mellan
Rankhus och Kungsängens centrum. Prioritering av
cykel bör göras längs Kungsvägen och Skyttens väg
samt Enköpingsvägen mot pendeltågsstationen .

SLUTSATS

Choice, 3 000 m

Kungsängens centrum

Flertalet vägar finns att välja mellan för att korsa
E18. Genheten i den större skalan beror till stor del
på att den befintliga strukturen är svårorienterad.
De regionala kopplingarna österut möjliggörs men
även där finns behov av prioritering och trygghetsåtgärder.

Hög genhet
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Låg genhet

STRÅKFÖRSLAG

HUVUDNÄT
Utifrån tidigare integrationsanalyser har områdets
stukturplan uppdaterats. Liggande förslag har ett
gatunät som indelas i fyra primära länkar:

Gröna dalenvägen - Kopplar mot norra Kungsängen
samt norrut mot Brunna.
Kungsvägen - Centralt stråk som löper nära Kungsängens centrum genom Rankhusområdet och vidare
norrut.
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Esplanaden - Huvudstråket i nord-sydlig riktning
för centrala Rankhus.
Stora Allén - Sammanbinder Kungsvägen och Gröna dalenvägen.
p

Dessa länkar föreslås utformas med körbana för bil
och buss samt separata cykelbanor och trottoarer.
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Rankhusvägen - Tunnel under E18 för gående och
cyklister. Förbinder Rankhus med Kungsängens
centrum via lokalgator alternativt Kungsvägen.
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Utöver dessa huvudlänkar finns ett finmaskigt gångoch cykelnät som ingår i analysen, varav en länk bör
nämnas specifikt:
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HUVUDSTRÅK GÅNG
De föreslagna stråken som prioriteras för gång delas
in i huvudstråk och sekundärstråk. Utformningen
av gångbanor bör baseras på de riktlinjer som presenteras i GCM-handboken.

HUVUDSTRÅK
Strukturen bygger på korta korsningsavstånd och
gena stråk. Huvudstråkens gångbredd ska ämna att
ha högre standard än rekomenderat minsta mått.
I korsningar ska gång och cykeltrafik prioriteras över
motorfordon för ökad trygghet och trafiksäkerhet.
Butiker och lokaler i bottenplan ska prioriteras längs
huvudstråk för gång och cykel.

SEKUNDÄRSTRÅK
Sekundärstråken ligger huvudsakligen i natur- och
parkmiljö. Belysning bör speciellt beaktas vid utformningen för att undvika otrygga och svåröverblickbara miljöer. Även korsningar bör planeras så
att de är tydliga och trafiksäkra ur gåendes perspektiv.

Huvudstråk för gående
Sekundärstråk för gående
Byggnader
Möjlig framtida koppling
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HUVUDSTRÅK CYKEL
De föreslagna stråken som prioriteras för cykel delas precis som för gående in i huvudstråk och sekundärstråk. Utformningen av cykelbanor bör baseras
på de riktlinjer som presenteras i GCM-handboken.

HUVUDSTRÅK
Cykelbanor ska uppnå minst 2,5 m i bredd för att hålla hög standard även vid vinterväglag.
Cykelbanor ska vara separerade från gångbanor
både i nivå samt med en tydlig skiljeremsa. Cykelbanor ska utformas med säkerhetszon mot fordonstrafik för ökad trafiksäkerhet och trygghet.
Vid busshållplatser ska utformningen av cykelbanan
tydligt utformas för att minimera konflikter mellan
av-, påstigande och cyklister.
Korsningar ska prioritera gång och cykel, om möjligt
bör korsningen ske i samma plan som gång- och cykelbanan.

SEKUNDÄRSTRÅK
Cykelbanor bör prioriteras över cykelfält. Även vid
korsningar krävs att prioritet ges till oskyddade trafikanter, speciellt i blandtrafik. Cykelöverfart ska
prioriteras där cykelbana korsar huvudgator för motorfordon.
Huvudstråk för cykel
Sekundärstråk för cykel
Byggnader
Möjlig framtida koppling
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HUVUDGATOR, BIL

HUVUDGATOR, BUSS

Prioritera blandtrafik med säkra överfarter för cykel och gång.

Möjliggör hållplatslägen för regional pendlingstrafik längs Esplanaden, Stora
allén och Kungsvägen.

Minimera biltrafik till ett fåtal huvudstråk för att skapa tryggare, inre miljöer
på de mindre gatorna.
Detaljstudera korsningarna vid Kungsängsvägen/Stora Allén, Stora Allén/
Gröna dalen vägen och fortsättningen av Kungsängsvägen/Esplanaden.

Eventuell busslinje i lokaltrafik dras norrut mot Brunna eller västerut via Gröna dalen.
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FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
I HUVUDSTRÅK

2

De orange stråken är de gator och vägar som utgör
ryggraden i området för stadslivet. De är resultatet
av de samlade analyserna över de stråk som ska prioriteras för gång och cykel. Stadslivsstråken utgörs
huvudsakligen av ytor för blandade trafikslag, varav
det är viktigt att de utformas genom medveten design för att minimera konflikter mellan gående, cyklister och motorfordonsburna.

3

4

1

ÅTGÄRDER

Blå ringar indikerar områden som behöver designåtgärder för att säkerställa att de enskilda stadslivsstråken kopplas ihop till ett nätverk.
1. Detaljstudera hur cykel och gångtrafik kan
prioriteras mot Västra Rydsvägen
2. Säkerställ enkel övergång till Gröna Dalen för
gående.
3. Studera om gångvägen över skolgården kan dras mer
norrut så att det rekretiva stråket kan koppla vidare
längs det utpekade stråket.
4. Studera utformning av korsning för att prioritera
parkstråkets koppling.

6

5

5. Prioritera ett gent och översiktligt cykelstråk, detta
är den viktigaste kopplingen mellan Kunsgängen och
Rankhus.
6. Detaljstudera hur cykeltrafik ska korsa oc h
prioriteras längs och tvärs Kungsvägen.

Huvudstråk för bil, bör utformas för blandtrafik

7

Byggnader

7. Överväg en cirkulationsplats vid motorvägsrampen
för att möjliggöra gång- och cykeltrafik längs
Kungsvägen.

8

8. Studera gc-koppling över E18, då både genhet och
orienterbarheten är låg.
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