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Bakgrund och syfte

Botkyrka kommun har planer på att omvandla 
Hallundavägen från trafikled till stadsgata genom att 
förskjuta gatan norrut och därmed möjliggöra bebyg-
gelse på gatans båda sidor. Gatan ska utvecklas med 
fler bostäder och nya verksamheter samt en framtida 
ny gestaltning, lägre hastigheter och en mer stadslik 
utformning.  

Syftet med denna utredning är att översiktligt studera 
genomförbarheten av kommunens förslag på ny 
stadsstruktur med hänsyn till nivåskillnader och 
anslutningar till befinliga gator. Syftet är dessutom 
att översiktligt studera de båda bussterminalernas 
fotavtryck. 

En nulägesbeskrivning har tagits fram för att kartlägga 
hur trafiksituationen ser ut utmed gatan idag för att 
sedan ligga till grund för de ställningstaganden som 
kommer med den framtida exploateringen. 

INLEDNING
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NULÄGE 

Hallundavägen är en rak och bred gata med flera 
körfält i vardera riktning. Gatan kan delas upp i två 
delar där den östra delen har totalbredd på 25 meter. 
Gång- och cykelbanor saknas längs denna delsträcka. 
Den västra delen är smalare, 11 meter, med gångbanor 
på båda sidor av gatan samt en dubbelriktad cykelbana. 

Ingen bebyggelse möter gaturummet med undantag för 
Norsborgsdepån i den västra delen av Hallundavägen. 
Längs gatans södra sida löper tunnelbanespåren samt 
en hög bergssluttning. Den norra sidan av gatan kantas 
av stora parkeringsytor.

Två tunnelbanestationer finns längs sträckan, Hallunda 
och Norsborg. Intill Hallunda finns en bussterminal 
och vid Norsborg finns en mindre bussterminal samt 
vändplats för bussar.

Målpunkter

Det finns många stora målpunkter utmed Hallundavä-
gen. De största är tunnelbanestationerna samt Hallunda 
centrum. Målpunkterna kan nås till fots framförallt 
mot Hallundastråket i norr samt med bil från Hallunda-
vägen i söder.

Söder om Hallundavägen reser sig en hög bergsslutt-
ning på vilken tunnelbanelinjen ligger. Denna kraftiga 
nivåskillnad gör det svårt att kopplas samman bebyg-
gelsen norr och söder om Hallundavägen.
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Gångtrafik

Gångbanor saknas på stora delar av Hallundavägen. 
Istället nås målpunkterna längs sträckan från Hallun-
dastråket som löper parallellt med Hallundavägen, norr 
om denna, se Figur 5. Hallundastråket är helt separerat 
från motorfordonstrafik. Det finns få gångkopplingar 
mellan Hallundavägen och Hallundastråket. För att nå 
tunnelbanestationerna som ligger söder om Hallunda-
vägen hänvisas gående till en tunnel vid Norsborgs 
tunnelbanestation och en gångbro vid Hallunda tunnel-
banestation.

depå. Vid platsbesök noterades inga gångtrafikanter 
utmed den östra delen av Hallundavägen och ett fåtal 
längs den västra delen vid bussterminalen. På Hallun-
dastråket, norr om Hallundavägen, rörde sig däremot 
ett flertal gående. 

 

Det övergripande gång- och cykelnätet i Hallunda och Norsborg samt övergångsställen över Hallundavägen.

I den västra delen av området finns smala gångbanor 
längs båda sidor om gatan. Den södra gångbanan löper 
intill en cykelbana separerad med målad vit linje. Fyra 
övergångsställen finns längs denna delsträcka. Det 
östra övergångsstället är signalreglerat och används av 
skolbarn som rör sig mellan Norsborgs T-banestation 
och Karsby International School (åk F-9).  

Det finns ingen anledning för gående att röra sig 
utmed Hallundavägen då det saknas målpunkter längs 
sträckan, bortsett från Norsborgs bussterminal och 
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Cykeltrafik

Längs Hallundavägen finns en dubbelriktad gång- och 
cykelbana på gatans norra sida mellan Skarpbrunna-
vägen och Norsborgs tunnelbaneentré. I övrigt saknas 
cykelbanor längs gatan. 

Hallundastråket är ett utpekat huvudcykelstråk. Stråket 
löper parallellt med Hallundavägen och förbinder 
Hallunda med Fittja och Alby i öster samt med det 
regionala cykelstråket utmed E4/E20. I väster avslutas 
stråket intill Kärsby idrottsplats. Från Hallundastråket 
nås flera lokala målpunkter.

Vid platsbesöket noterades inga cyklister på Hal-
lundavägen och endast ett par på Hallundastråket. På 
flera platser utmed Hallundastråket noterades även att 
cykelvägvisningen var felplacerad vilket leder till att 
målpunkter visas åt fel håll.

Cykelparkering finns vid Norsborgs t-bana vid utgång 
till Hallundavägen. I övrigt har cykelparkeringar inte 
noterats utmed Hallundavägen.

Uppifrån: Varuintaget vid gångbron där gående rör sig för att nå 
övergångsstället under bron, gångväg mellan Hallundavägen och 
Hallunda centrums varuintag samt övergångsställe över hallunda-
vägen vid Norsborgs bussterminal

Uppifrån: Gångbana mellan Tomtbergavägen och Hallunda 
bussterminal, Hallunda bussterminal samt Hallundastråket

Övergripande cykelnät 
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Tomtbergavägen vid gångbron

Vi platsbesök studerades hur gående och cyklister rör 
sig över Tomtbergavägen på övergångsställen och 
gångbro. Studien visar att gångbron används mycket 
sporadiskt. För att nå övergångsstället under gångbron 

Uppifrån: Övergångsställe över Tomtbergavägen vid Hallunda 
centrum, övergångsställe över ”lastgatan” vid Hallunda centrum 
samt övergångsställe under gångbron över Tomtbergavägen.

tvingas gående använda lastintaget vilket inte är en 
lämplig miljö för oskyddade trafikanter.

Övergångsstället vid Hallunda centrums parkeringshus 
har däremot ett stort flöde av gångtrafikanter. 
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Busslinjer intill planområdet

Flera busslinjer trafikerar tre busshållplatser utmed 
Hallundavägen, bland annat stombuss 172 som trafike-
rar sträckan Norsborg – Skarpnäck, via Flemingsberg 
och Huddinge C. Bussterminalen i Hallunda har fem 
hållplatslägen samt plats för tidsreglering. Norsborgs 
bussterminal har tre hållplatslägen.

Kollektivtrafik

Söder om Hallundavägen går tunnelbanelinje 13 
mellan Ropsten och Norsborg. Tunnelbanestationerna 
Hallunda och Norsborg ligger utmed sträckan och ger 
stadsdelarna god tillgång till kollektivtrafiken. De två 
tunnelbanestationerna nås via planskilda passager över 
Hallundavägen.
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Bostäders avstånd till tunnelbanestation (Källa: Områdesanalys Hallunda – Norsborg) Bostäders avstånd till busshållplats (Källa: Områdesanalys Hallunda – Norsborg)

Nedan visas avståndet mellan bostäder och tunnelba-
nestationer samt mellan bostäder och busshållplatser 
(källa: områdesanalys Hallunda – Norsborg). En 
mycket stor del av bebyggelsen har en tunnelbanes-
tation eller busshållplats på ett sådant avståndet att 
tillgången till kollektivtrafik kan anses mycket god.
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Biltrafik

Hallundavägen utgör infart till stadsdelarna Hallunda 
och Norsborg. Gatan är till största del bred med 
två körfält i vardera riktningen samt bred mittrefug 
samt avsaknad av gångbanor och övergångsställen. 
Gatubredden är här 25 meter. Sträckan väster om 
Norsborgs tunnelbanestation har en annan karaktär 
med ett körfält i vardera riktningen, gångbanor utmed 
båda sidor av gatan, dubbelriktad cykelbana samt 

övergångsställen över Hallundavägen. Här är gatans 
bredd 11 meter. Sträckan väster om Skarpbrunnavägen 
har karaktären av matargata till radhusområden och 
avslutas vid angöringen till Hammerstaskolan. 

Gatan inbjuder till höga hastigheter vilka syns i de 
trafikmätningar som gjorts 2018 där hastighetsefterlev-
naden är mycket låg. Trafikräkningarna visar tydligt 

att sträckan väster om Norsborgs tunnelbanestation har 
betydligt lägre trafikmängder än den östra delen. Dock 
har även den östra delen relativt måttliga flöden och 
gatan bedöms ha överkapacitet. 
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Bilparkering

Det finns flera bilparkeringsytor längsmed Hallundavä-
gen, både kommunala och privata, med sammantaget 
drygt 900 platser. Dessa parkeringar är dels parkering 
till bostäder, dels till olika verksamheter, som centrum-
funktioner, skola, idrott och kultur.

Nedan visas hur många platser som finns på olika plat-
ser utmed gatan. På vissa ytor är platserna utmärkta 
och på vissa platser har de fått uppskattas. Vid plats-
besöket noterades en beläggningsgrad på ca 70% på 
bostadsparkeringen (märkt med gult i illustrationen 

nedan), 40% intill Riksteatern (märkt med 24 och 26 i 
illustrationen nedan) och i övrigt var beläggningsgra-
den 20% på markparkeringarna. Dock genomfördes 
platsbesöket under förmiddagen under höstlovet 2020 
vilket kan ge en missvisande bild.

Parkeringstal för bostäder

Med dagens parkeringsnorm för bostäder som ligger 
mindre än 600 meter från en tunnelbanestation, skulle 

bostädernas behov täckas av 56 parkeringsplatser samt 
ytterligare 8 besöksparkeringsplatser. Detta skulle 
kunna minskas ytterligare med olika mobilitetsåtgär-
der.

Kommunens bilparkeringstal för bostäder

1-2 rok   0,3 platser per lägenhet  + 0,05   
  besökparkering

3 rok   0,45 platser per lägenhet  + 0,05  
  besökparkering
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NY STRUKTURPLAN

Kommunen har för avsikt att med en omdaning av 
Hallundavägen skapa en stadsgata med bebyggelse på 
båda sidor av gatan. 

För att få till bostadskvarter utmed den södra sidan av 
gatan måste gatan förskjutas norr ut och placeras på de 
parkeringsytor som finns längs gatan idag. Då det finns 
problem med för höga bullernivåer från tunnelbanan 
är det en förutsättning att bostadshusen byggs som 
slutna kvarter med tysta innergårdar. Detta sätter i sin 
tur begränsningar för gatans sektion. Gatan ska rymma 
gång-, cykel- och fordonstrafik varav flera busslinjer 
samt trädrader och angöring.

I Hallunda ser kommunen ett behov av ett torg då 
stadsdelen i dag saknar detta. Samtidigt finns där 
naturvärden som ska bevaras och en bussterminal vars 
funktion ska bibehållas. Gångflöden från tunnelbanan 
och bussterminalen bidrar till att befolka det planerade 
torget, dels genom dagens gångbro som landar på 
torgytan, dels genom en ny entré till tunnelbanan i 
gatuplan.

Vid Norsborg tas dagens planskildhet vid tunnelbanan 
bort och ersätts med gångstråk i gatuplan.

Här intill visas den gatusektion som ligger till grund 
för utformningen av Hallundavägen.
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I samband med omvandlingen av Hallundavägen före-
slås nya cykelstråk utmed Hallundavägen. 

Cykelstråken i området är idag till största del fri-
liggande gemensamma gång- och cykelvägar. Av 
utrymmesskäl föreslås enkelriktade cykelbanor på 
vardera sida av Hallundavägen på den del av gatan 
som omfattas av den nya bebyggelsen på södra sidan. 

För att minska konflikter mellan gående och cyklister 
vid Hallunda torg och bussterminal leds cykelbanan 
utmed den föreslagna busslingan och föreslås fortsätta 
på södra sidan av Hallundavägen och koppla ihop 

FÖRESLAGET CYKELNÄT

med det friliggande nätet i höjd med korsningen vid 
Brunnavägen där det idag finns en upptrampad stig. Se 
foto här intill. 

Cykelbanan utmed Hallundavägen bör koppla vidare 
till Tomtbergavägen för att boende i nordöstra Hal-
lunda enkelt ska kunna cykla till tunnelbanan.

Vid tunnelbanans entré i markplan bör finnas möjlighet 
att parkera sin cykel på ett bekvämt och säkert sätt. 
Cykelparkeringen bör vara väderskyddad och behovet 
av cykelgarage bör utredas.
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STUDERAD UTFORMNING AV HALLUNDAVÄGENS NYA LÄGE 

Hallundavägens studerade utformning utgår från 
Botkyrka kommuns strukturplan där den befintliga 
Hallundavägen flyttas norrut och utformas som en 
stadsgata med ett körfält i vardera ritkningen och med 
bostäder/verksamheter på båda sidor. 

Den studerade utformningen har gjorts på en över-
siktlig nivå för att få en en bättre bild av vilka ytor 
som behövs för gatans funktioner samt ge förslag på 
korsningsutformningar. I och med flytten av gatan 
påverkas bussterminalerna vid Hallunda och Norsborg 
och förslag på nya terminaler har tagits fram som 

ska svara på trafikförvaltningens, Region Stockholm, 
framtida behov. Utformningen av bussterminalerna 
beskrivs under kommande kapitel.   

Bebyggelsestrukturen innebär att den nya gatan 
förskjuts något i sidled mellan Borggatan, Hundham-
ravägen och Tombergavägen. Korsningarna med dessa 
gator blir därför något vridna. I den studerade utform-
nignen föreslås dessa korsningar utformas som cirkula-
tionsplatser delvis för att hantera denna förskjutning. 

Cirkulationsplatserna med Tomtbergavägen och Hund-
hamravägen möjliggör dessutom att bussar kan vända 
vilket skapar bättre förutsättningar för att få till en 
mindre utrymmeskrävande bussterminal vid Norsborg. 

Genom att korsningarna är cirkulationsplatser behöver 
inte sidoförskjutningarna påverka uppfattningen om 
Hallundavägen som huvudgata. I annat fall kan det 
uppfattas som att Hallundavägen tar slut i korsningarna 
och den ansluter till en tvärgata.   



15

I korsningen med Hundhamravägen föreslås att 
Hundhamravägen vrids något västerut för att kunna 
bibehålla inlastningsgatan till Riksteatern som annars 
skulle ligga dikt an och parallellt med Hundhamravä-
gen. Genom att vrida gatan i korsningspunkten kan 
inlastningsgatan bli en tvärgata till Hallundavägen som  
då blir en egen korsningspunkt.  

Gatans norra avgräsning är befintlig bebyggelse som 
inrymmer Folkets hus och Riksteatern samt bostäder 
på Hundhamravägen. Längs befintlig bebyggelse 
behålls dagens höjder mot entréer vilket ger andra för-

utsättningar för höjder och lutningar. I den studerade 
utformningen har höjdförhållandena studerats översikt-
ligt för se till att rimliga lutningar kan åstadkommas, 
se illustration nedan. För att kunna bibehålla befintlig 
bro över Hallundastråket på Hundhamravägen får 
denna gata en brantare lutning än idag men det bedöms 
att lutningen inte behöver övestiga fem procent även 
med ett flackare vilplan i anslutning till korsningen 
med Hallundavägen. 

Vid Norsborgs tunnelbanestation styrs höjderna av 
befintlig bostadsbebyggelse på Hundhamravägen som 

medför att gatans höjd motsvarar den befintliga gång-
tunneln under Hallundavägen. Gatan lutar från denna 
punkt uppåt mot befintliga höjder på Tomtbergavägen. 
Lutningarna bedöms kunna bli cirka två procent längs 
med busshållplatserna för att hamna strax under tre 
procent väster om bussterminalen. 

Den föreslagna cirkulationsplatsen vid Tomtbergavä-
gen innebär ett fastighetsintrång i fastigheten väster 
om korsningen. Detta intrång kan minskas genom att 
skjuta korsningen något österut, det skulle i sin tur 
påverka ytorna för tänkt exploatering.  



16

Sektion D Sektion C
Sektion B

Sektion A
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BUSSTRAFIKERING

Trafikförvaltningen har tagit fram linjenät för 2030 
och 2050 i Hallunda och Norsborg. I denna utredning 
har linjenätet för 2030 legat till grund för arbetet med 
bussterminalerna i Hallunda och Norsborg. Den plane-
rade trafikeringen skiljer sig inte nämnvärt mellan år 
2030 och 2050.

Antalet linjer kommer att vara detsamma i Hallunda 
och minska med två linjer i Norsborg jämfört med 
idag. Däremot förväntas turtätheten att öka. Trafik-
förvaltningen ser ett kraftigt ökat behov av antalet 
hållplatslägen jämfört med idag. Dessa önskemål har 
tagits i beaktande men har inte kunnat tillgodoses fullt 
ut på grund av platsbrist.

Bytesflödena är relativt små idag och TF bedömer att 
det kommer att vara fallet även i framtiden då många 
resenärer påbörjar och avslutar sina resor här.

702v

702v

År 2030

151v

151

alt. sträckning

708

708v

708v

708

738v

738

Stom N

Stom N

912v

912

alt. sträckning

Arbetspendling

Arbetspendling

702Xv

702X

702Xv

Hallunda

Norsborg
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Hallunda bussterminal

I Hallunda är bytesflödena små mellan både buss/
buss och tunnelbana/buss. Därmed minskar behovet 
av en ”samlad terminal” med en hållplatsö som kortar 
avstånden och ökar orienterbarheten för byten mellan 
buss och buss. Det finns dock ett behov för bussar att 
kunna vända i båda riktningar i och med att det finns 
vändande linjer. 

Vid Hallunda föreslås en terminal där busshållplatserna 
är placerade utmed Hallundavägen och Borgvägen 
samt där reglering och en avstigningshållplats är place-
rade utmed en separat slinga.

De flesta resenärer startar eller avslutar sin resa i Hal-
lunda och har målpunkt norr om Hallundavägen. Av 
den anledningen placeras på- och avstigningshållplat-
ser intill Hallunda centrum och det nyskapade torget. 
Busshållplatsernas placering hjälper till att befolka 
torget.

En ny entré till tunnelbanan föreslås i markplan som 
ett alternativ till dagens gångbro. Den nya entrén ger 
en bättre koppling till ny planerad bebyggelse utmed 
Hallundavägens södra sida samt till hållplatslägen på 
Hallundavägens södra sida. Dessutom ger det ett alter-
nativ till personer som upplever gångbron som otrygg. 
Gångbron föreslås dock behållas då denna utgör en tra-
fiksäkrare och snabbare koppling mellan tunnelbanan 
och centrum samt minskar gångflödet över Hallunda-
vägen vilket i sin tur minskar den negativa påverkan på 
framkomligheten längs med Hallundavägen. 

Det förslag som redovisas ovan föreslår färre håll-
platslägen än Trafikförvaltningen prognostiserat. 
Trafikförvaltningen har även uttryckt behov av platser 
för rast/paus samt för ersättningstrafik till tunnelbanan. 
I förslaget antas att ersättningstrafiken använder ordi-
narie hållplatslägen. 

Med reglering avses att en buss står uppställd 
med förare ombord, som mest 15 minuter, i vän-
tan på nästa körtid. Paus och rast avser parkerad 
buss utan förare i nära anslutning till rastlokal, 
minst 10 minuter.
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Norsborgs bussterminal

Vid Norsborg föreslås en lösning där busshållplatserna 
är placerade utmed gatan, i en ”gatuterminal”, då detta 
är mindre utrymmeskrävande än en terminalö. En 
terminalö är att föredra då bytesflöden mellan bussar är 
stort samt på platser med vändande linjer. 

I Norsborg är bytesflödena små och de föreslagna cir-
kulationsplatserna ger möjlighet för bussar att vända. I 
och med detta föreslås en ”gatuterminal” vilket ger en 
så smal sektion som möjligt som medför att även den 
södra sidan av Hallundavägen kan exploateras.

På grund av det bullerutsätta läget för bostadsbebyg-
gelsen söder om Hallundavägen krävs att bostadärerna 
har en tyst sida. Detta erhålls genom att bygga slutna 
kvarter med tysta innergårdar. 

Ett problem med en ”gatuterminal” är att det blir 
svårt att tillskapa plats för angöring till de framtida 
bostäderna. Reglerande bussar gör även att miljön för 
boende försämras samt att trädplanteringar blir svåra 
att få till. Platsen för reglerande buss i västlig ritkning 
hamnar i samma läge som tre garageplatser i befintlig 
bebyggelse.

Trafikförvaltningen prognostiserar för fyra busslinjer 
i Norsborg år 2030. Av dessa är en genomgående, 
en vändande från väster och två vändande från öster. 
Vändande bussar från väster vänder i cirkulationen vid 
Hundhamravägen (öster om terminalen) och vändande 
linjer från öster vänder i cirkulationen väster om termi-
nalen. Se illustration här intill.

Terminalen i Norsborg trafikeras endast av fyra linjer 
men ger upphov till många hållplatslägen då det flesta 
linjer är vändande och dessutom från olika håll. Detta 
gör att det krävs flera separata på- och avstigningsplat-
ser i båda riktningar samt reglerplatser.  

Ett sätt att minska antalet hållplatslägen vore att dra 
om linjenätet så att minska antalet vändande linjer i 
Norsborg och istället reglera i Hallunda. 

Det förslag som redovisas ovan föreslår färre håll-
platslägen än Trafikförvaltningen prognostiserat. Tra-
fikförvaltningen har även uttryckt behov av platser för 
rast/paus samt för ersättningstrafik till tunnelbanan. I 
förslaget antas att rast/paus kan ske i Hallunda samt att 
ersättningstrafiken använder ordinarie hållplatslägen.
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På

Av
På/Av Av

På
Reg RegPå/Av

2 cirkulationer. Ingen ö.
Vändning i cirkulation för “röda” och “gröna” bussar.
Kvarteren i söder och norr ökas.
7 platser.

Genomgående linje, 1 st

Vändande linje från väster, 1 st

Vändande linje från öster, 2 st

TF önskar:
4 E påstigning
1 E avstigning
1 E reglering
2 E rast
1 D ersättning

Förslaget har:
4 påstigning (1 delat med avstigning)
2 avstigning (1 delat med påstigning)
2 reglering/rast
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FORTSATT ARBETE

Denna utredning har endast studerat trafiklösningarna 
mycket översiktligt och det återstår fortfarande många 
frågor som behöver studeras. Nedan beskrivs frågor 
som behöver belysas vidare.

Kapacitetsstudier

Kapaciteten för buss och biltrafiken minskas kraftigt 
med föreslagen utformning jämfört med idag. Det är 
därför viktigt att studera hur kapaciteten påverkas i 
korsningspunkter och vid Hallunda bussterminal så 
att fram för allt busstrafikens framkomlighet inte blir 
alltför lidande.

Det saknas bilflödesmätningar på den östra delen av 
Hallundavägen där flödena är som störst. Mätningar 
behöver göras som kan liggga till grund för fortsatta 
kapacitetsstudier.

Bussterminaler

I denna utredning har endast två varianter på busster-
minaler tagits fram. Det kan dock finnas många 
möjliga varianter av utfomning av bussterminalerna. 
I detta skede har det handlat om att ta fram ett 
fotavtryck och terminalerna behöver studeras vidare. 
Dessutom krävs en diskussion med Trafikförvaltningen 
kring linjenät och trafikering.

Hur de olika busslinjerna ska trafikera de olika håll-
platslägena kan studeras i ett senare skede. Troligen 
görs detta bäst av Trafikförvaltningen.

Korsningen Hallundavägen - Tomt-
bergavägen

I korsningen mellan Hallundavägen och Tomtberga-
vägen öster om Hallunda centrum har det skett flera 
olyckor varav en dödsolycka. Denna korsning behöver 
utredas särskilt då den dels är olycksdrabbad, dels då 
det behövs en gång- och cykelkoppling mellan tunnel-
banan/centrum och arbetsplatsområdet.

Angöring till byggnader

Hur de olika byggnaderna kan nås bör studeras vidare. 
Särskilt vid Norsborgs bussterminal kan det bli svårt 
att angöra till husen på grund av busshållplatser utmed 
gatan. Bostäder och lokaler kan eventuellt angöras från 
sidogatorna. Det är dock viktigt att få till entréer utmed 
ut mot Hallundavägen för att skapa en levande gata.

Cykelbanans koppling till övrigt nät

Cykelbanor har endast ritats in i skissen mellan 
Tomtbergavägen vid tunnelbanedepån och Hallunda 
bussterminal. Cykelstråket föreslås gå vidare längs 
Hallundavägen österut och koppla på det friliggande 
nätet i höjd med Brunnavägen. Därutöver är det viktigt 
att koppla samman Tomtbergavägen vid Hallunda 
centrum med tunnelbanan och eventuellt framtida 
cykelgarage.

Gångbron Tomtbergavägen

Gångbron över Tomtbergavägen används väldigt lite 
och skulle kunna tas bort. Idag tvingas gående över 

övergångsstället istället att passera genom centrumets 
lastintag vilket är mycket olämpligt. Hur en ny gång-
bana ska se ut bör utredas vidare.

Utformning av gång- och vistel-
seytor

Vid Hallunda bussterminal och centrum finns flera 
stora utor i samband med tunnelbanan och busster-
minalen som bör ses över för att inte upplevas som 
ödsliga och otrygga.

Busslingan för reglerande bussar riskerar även denna 
att upplevas som otrygg samtidigt som det är den 
genaste gång- och cykelvägen till de nya bostäderna 
söder om Hallundavägen.

Intrång vid Karsby skola

I denna utredning har en cirkulationsplats ritats in som 
gör intrång på Karsby skolas fastighet. Detta intrång 
skulle kunna minskas med en annan utformning 
samtidigt som detta skulle innebära att de planerade 
kvarteren intill minskas betydligt. Dessutom påverkas 
Tomtbergavägens sträckning. Busstrafikens linjenät 
avgör dessutom om en möjlighet för buss att vända 
måste finnas. Hur långt från terminalen denna vänd-
möjlighet ska anläggas kan också diskuteras.

Samtidigt finns det osäkerheter kring om skolan ska 
vara kvar eller om fastigheten ska exploateras med 
bosäder i ett senare skede. Detta är viktigt att ta i beak-
tande vid val av utformning av korsningen.
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