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Sammanfattning 
I juni 2021 antog kommunfullmäktige Strukturplan centrala Tumba.  
I samband med att Strukturplan för centrala Tumba antogs fick 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med 
kommunledningsförvaltningen, ta fram en förstudie för en utveckling av 
trygga och säkra huvudstråk inom planområdet i enlighet med 
strukturplanens inriktning.  

Uppdraget innebär att ta fram en principiell inriktning för hur huvudstråken 
ska utformas, både på kort och lång sikt. Det handlar exempelvis om vilken 
funktion de ska ha, hur utformning/gestaltning kan bidra till att styra flöden, 
skapa rörlighet och bidra till ökad trygghet för att skapa en mer 
sammanhållen stadsbygd. 

Förstudien pekar även ut ett antal specifika platser där åtgärder är särskilt 
viktiga för att en sammanhållen struktur ska kunna realiseras. Vissa åtgärder 
kan genomföras inom ramen för ordinarie budget, medan andra åtgärder är 
beroende av och kan genomföras i samband med exploatering av bostäder 
eller via infrastrukturinvesteringar. Förstudien har inte tagit fram någon 
kalkyl över kostnaderna som följer av de åtgärder som föreslås.  

Bakgrund 
I juni 2021 antog kommunfullmäktige Strukturplan centrala Tumba.  
Strukturplan centrala Tumba visar hur centrala Tumba kan utvecklas gradvis 
utifrån tre övergripande huvuddrag – Sammanhängande stadslandskap, 
Varierad och levande stadsbygd och Grön och tillgänglig stadsdel. Förslaget 
ger bland annat utrymme för 1500–2000 nya bostäder och fler arbetsplatser 
genom ett mer effektivt markutnyttjande, förbättrar samband inom  
planområdet och kopplingar till angränsande områden, utvecklar den gröna 
strukturen och förbättrar tryggheten i området. Strukturplanen ger riktlinjer 
för efterföljande planering.  
 
I samband med antagandet fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att, tillsammans med kommunledningsförvaltningen, ta fram en förstudie för 
en utveckling av trygga och säkra huvudstråk inom planområdet i enlighet 
med strukturplanens inriktning. 
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Syfte 
Uppdraget innebär att ta fram en principiell inriktning för hur huvudstråken 
ska utformas, både på kort och lång sikt. Det handlar exempelvis om vilken 
funktion de ska ha, hur utformning/gestaltning kan bidra till att styra flöden, 
skapa rörlighet och bidra till ökad trygghet för att skapa en mer 
sammanhållen stadsbygd. 

Förstudien pekar även ut ett antal specifika platser där åtgärder är särskilt 
viktiga för att en sammanhållen struktur ska kunna realiseras. 

Funktion 
Principer och inriktningar i förstudien är vägledande för efterföljande 
planering. Vissa åtgärder kan genomföras inom ramen för ordinarie budget, 
medan andra åtgärder är beroende av och kan genomföras i samband med 
exploatering av bostäder eller via infrastrukturinvesteringar.  

Nyttomål 
Resultatet av förstudien ska leda till att det blir lättare för gång- och 
cykeltrafikanter att orientera sig i centrala Tumba och känna en ökad 
trygghet och trivsel i den gemensamma utemiljön. 

Avgränsningar 
Förstudien håller sig inom strukturplanens gränser. 

Förstudien har inte tagit fram någon kalkyl över kostnaderna som följer av 
de åtgärder som föreslås.  

Strukturplanens inriktning 
Strukturplanen pekar ut behovet av både bättre fungerande stråk inom 
planområdet och bättre kopplingar till angränsande områden. För att få till 
en mer sammanhängande stadsbygd som bättre kopplar ihop olika 
delområden och bidrar till en tryggare och säkrare miljö att röra sig i 
behöver tydliga huvudstråk mellan viktiga målpunkter förstärkas och 
utvecklas, se karta nedan. Huvudstråken aktiveras genom att tillkommande 
verksamheter samlas till samma platser, nya byggnaders entréer medvetet 
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riktas mot stråken för att samla flöden och att huvudstråken kopplar an till 
aktivitetsytor. 

 

Bild 1 Huvudstråk och målpunkter i centrala Tumba 

Principiell inriktning  
Huvudnätet för gångtrafikanter och cyklister knyter an till huvudsakliga 
målpunkter och binder samman kommunens olika delar. Exempel på 
målpunkter är skolor, kollektivtrafikknutpunkter, hållplatser och 
centrumbildningar.  
 
Huvudnätet ska vara tillgängligt, med god framkomlighet och ha en god 
belysning. Där det är stora flöden av gångtrafikanter och cyklister ska gång 
och cykelvägarna vara separerade genom målning. Huvudnätet ska upplevas 
säkert och tryggt. 
 
Samtliga huvudstråk bör utvecklas med en gemensam gestaltning, 
skyltning/vägvisning, belysning och bredd där det så är möjligt. På det sättet 
skiljer sig huvudstråket från det finmaskiga gång- och cykelnätet.  
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Bild 2 Tillkommande huvudstråk i centrala Tumba 
 
Förutom de stråk som belystes i strukturplanen för centrala Tumba så har i 
arbetet med förstudien ytterligare tre huvudstråk identifierats, markerade 
med gult i kartan ovan. 
 

Trygghet 
En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja vistas i det 
offentliga rummet är att vi upplever oss trygga i miljön. Upplevelsen av vad 
som är tryggt och inte kan skilja beroende på vem som får frågan. Känslan 
av trygghet är inte nödvändigtvis samma sak som den verkliga faran att 
utsättas för brott eller trafikolyckor. Det finns platser där människor är rädda 
att vistas och därför undviker trots att inget brott någonsin har begåtts på 
platsen. Platser utan några människor kan upplevas som otrygga, även 
platser som befolkas av en homogen grupp människor kan upplevas som 
skrämmande.  
 
Trygghetskänslan ökar på platser där en mångfald av människor vistas och 
rör sig under större delen av dygnets timmar. En blandad bebyggelse med 
liv och rörelse ökar tryggheten då människor känner sig sedda. 
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En plats som är omsluten av tät vegetation upplevs ofta som otrygg och 
misskött vegetation kan bidra till en känsla av otrygghet, exempelvis yviga 
buskar som skymmer sikten för gångtrafikanterna, medan en plats med 
inslag av grönska upplevs som trevligare än de platser som är helt öppna.  
 
Tryggheten kan öka genom att se över och åtgärda tät och skymmande 
växlighet för att öka sikten, minska antal skymd belysning och öka antalet 
mindre eller glesare inslag av grönska utmed huvudstråken. 
 

Belysning 
En god belysning är viktigt för att platser ska upplevas som trygga under 
alla tider på dygnet, alla årstider. Belysningen bör också anpassas för att inte 
störa växter och djur. 
 

Finmaskighet och genhet 
Ett finmaskigt och gent gångvägnät är viktigt för att människor ska välja att 
gå hela eller delar av sin resa. En omväg kan upplevas som lång och 
innebära att personen väljer ett annat trafikslag för sin resa. Därför behöver 
det befintliga finmaskiga nätet finnas kvar när huvudstråken utvecklas.  

Orienterbarhet 
Orienterbarhet kan beskrivas som visuell kontroll genom en möjlighet till 
bra sikt och en möjlighet att kunna överblicka ett område. Utformning av 
platser, gång- och cykelvägar, en god skyltning och god belysning kan öka 
känslan av orienterbarhet.  

Orienterbarheten kan förbättras genom att viktiga ytor/knutpunkter och 
entréplatser i anslutning till huvudstråken förbättras. Att skylta upp 
målpunkter med vägvisningsskyltar för gång och cykeltrafikanter och att 
genomgående ha en särskild möblering och blomsterarrangemang på 
huvudstråken kan också förbättra orienterbarheten. 

Trafiksäkerhet 
Som oskyddade trafikanter är gångtrafikanter och cyklister en utsatt grupp i 
trafiken. För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att bygga fler säkra 
passager över fysiska barriärer, eller att bygga bort barriärerna helt där det 
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är möjligt. Separering av gång- och cykeltrafikanter vid stora flöden av 
trafikanter underlättar både framkomligheten för trafikanterna och 
förebygger olycksrisken.  

Trafiksäkerheten kan ökas genom målning i gång- och cykelbanorna för att 
dela upp gångtrafikanter och cyklister på huvudstråken samt genom att 
bredda gång och cykelbanorna där det går till 4 meters bredd.  

 

Biltrafik 
Ibland kan biltrafik vara en källa till att en plats känns otrygg, framför allt 
när bilarna upplevs köra i höga hastigheter, när det är stora fordon och när 
flödet av fordon är högt. Det är viktigt att säkerställa ett huvudnät för gång- 
och cykel i närheten av förskolor och skolor för att främja ett hållbart 
resande för barnen och de vuxna, eftersom det möjliggör för minskat 
skjutsande.  
 

Hela resan-perspektivet 
Att det finns en god och nära tillgång till busshållplats, tunnelbane- eller 
pendeltågsstation inom gång- eller cykelavstånd och att det finns säkra 
cykelparkeringar, med möjlighet att parkera i cykelgarage eller att låsa fast 
sin cykel i ramen vid kollektivtrafikknutpunkter ökar möjligheten att välja 
att gå eller cykla som en del av sin resa.  

Omgivningen spelar stor roll för en gångtrafikant. Många väljer väg efter 
hur intressant vägen är. För att öka attraktiviteten för vägen är grönstruktur, 
möblering i form av exempelvis bänkar och omväxlingen i miljön central. 

 
God förvaltning 
För att möjliggöra framkomlighet och trafiksäkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter året runt är en avgörande faktor en god förvaltning i form 
av frekvent vinterväghållning, renhållning och underhåll av gång- och 
cykelvägarna. Att platser upplevs som välskötta signalerar att andra 
människor vistas där. Platsen bör hållas ren och fri från klotter för att 
upplevas som trygg. 
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Blått stråk 
I samband med att Tumbaån tas upp i markytan behöver ytterligare åtgärder 
genomföras, exempelvis byggnation av gång- och cykelbroar över ån på 
flera ställen för att inte försämra det finmaskiga och gena gång- och 
cykelnätet som finns i området. 

Kritiska punkter och åtgärdsförslag 
Gång- och cykelstråken i centrala Tumba är generellt sett både finmaskigt 
och gent. Det kan dock vara svårt för gång- och cykeltrafikanter att få en 
tydlig bild av vilken väg en ska välja för att komma till sin målpunkt. 
Orienterbarheten till särskilda målpunkter skulle behöva förbättras, både 
inom centrala Tumba och till närliggande områden. Det finns ett behov av 
att öka tryggheten i gångtunnlar och på vissa sträckor i området. Genom att 
tydliggöra några huvudstråk i centrala Tumba kan detta förbättras. 

Ett antal kritiska punkter som kan behöva åtgärder har identifierats, dessa 
listas nedan.   
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Bild 3 Kritiska punkter i centrala Tumba 
 

Lill-Tumba/Tuna  
Det kan vara svårt att förstå hur en tar sig från gångtunneln under 
Tumbavägen vidare mot Tunaskolan och Tumba centrum.  

 

Bild 4 Gång- och cykelrörelser nuläge 
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I dag genar gångtrafikanter genom Tunakyrkans fastighet (1) för att sen 
korsa Tunavägen, där det inte finns något övergångsställe och sedan gena 
genom parkeringsplatsen till övergångsstället på Prästgårdsvägen. Detta är 
förstås inte särskilt trafiksäkert.  

Det upplevs också som otydligt vilken väg en ska ta för att röra sig mot 
Vretarna och norrut. Det ser ut som att många gångtrafikanter som ska till 
busshållplatsen eller gångtunneln vid Tumbavägen genar över gräset på den 
östra sidan Tumbavägen, vilket syns tydligt i de upptrampade stigarna.  

 

Bild 5 Gång- och cykelstråk och passager framtida Tuna Torg 

 

Förslag till åtgärder: 

Att öka orienterbarheten och genomföra åtgärder för att förenkla för gång- 
och cykeltrafikanter som använder övergångsstället över Prästgårdsvägen 
skulle förbättra situationen. Detaljplanen för Tuna Torg hanterar vissa delar 
av problematiken genom förbättrade och tydligare passager över 
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Prästgårdsvägen och Tunavägen samt tillskapande av ett torg intill 
Prästgårdsvägen i anslutning till huvudstråket. 

I övrigt bör det utredas hur sträckningen av gång- och cykelvägen vid 
tunneln under Tumbavägen, mot Prästgårdsvägen ska kunna förbättras.  

Prästgårdsvägen 
Prästgårdsvägen har idag delvis gångbanor på båda sidor. På den norra sidan 
av vägen är gångbanan smal och anpassad enbart för gångtrafikanter. På den 
södra sidan av vägen är gångbanan endast stundtals så bred så att den går att 
användas av både gångtrafikanter och cyklister. På vissa sträckor har gång 
och cykelbanan breddats till 3 meter, medan den på vissa sträckor endast är 
ca 2 meter bred. Prästgårdsvägen skiljer sig också i bredd, där gång och 
cykelbanan är 3 meter bred är vägen endast 7 meter bred. En genomgående 
lika bred Prästgårdsväg hela vägens sträckning vore att föredra och skapar 
möjlighet att bredda gång och cykelvägen där det behövs. 

Förslag till åtgärder: 

Hela strukturen kring Prästgårdsvägen bör ses över och gång- och 
cykelvägen på Prästgårdsvägens södra sida behöver breddas för att få en 
bättre tydlighet och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanterna. 
Gångbana kan behöva läggas till där det saknas på den norra sidan. Detta 
kan göras genom att minska bredden till 7 meter på Prästgårdsvägen. 

Tunaskolan – Tumba centrum 
Mellan Tunaskolan och Tumba station finns det flera alternativa gång- och 
cykelvägar att välja mellan, men det saknas ett tydligt huvudstråk och det 
verkar vara en personlig preferens som avgör vilken väg en tar.  
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Bild 6 Alternativa gång- och cykelvägar mellan Tumba C och Tuna, nuläge 

En del gångtrafikanter väljer att gena genom gräsmattorna mellan 
äldreboendet och ishallen, andra väljer att gena genom kommunhusets 
parkeringsplats. 

Vägsträckning d borde på ett bra sätt kunna inkorporeras med den framtida 
utgrävningen av Tumbaån.  

Förslag till åtgärder: 

Gång- och cykelvägen utmed Prästgårdsvägen behöver breddas för att 
utgöra ett riktigt bra alternativ, dessutom behöver orienterbarheten förbättras 
eftersom de flesta använder kommunhuset och stationshuset som en visuell 
referenspunkt när en kommer norrifrån.  

En orienteringsskylt finns i Gymnasieparken, placeringen av den behöver 
ses över och det kan finnas anledning att lägga till en ny på ytterligare en 
plats för att förbättra orienterbarheten för de gångtrafikanter och cyklister 
som kommer norr ifrån. 

Pendeltågsstationen som barriär 
Det är för cyklister möjligt att korsa spåren på några platser i anslutning till 
centrala Tumba. 

 

Bild 7 Järnvägsspåret som barriär 

Det saknas ett sätt för cyklister att korsa tågspåren vid pendeltågsstationens 
båda uppgångar för att fortsätta sin resa. Dessa passager som ju också är 
entréer till bussterminalen och centrum. Båda anslutningarna vid stationen 
innebär trappor och cykelbanorna längs med Hågelbyleden och 
Tumbavägen är långt åt varsitt håll.  
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Det kan upplevas som otydligt vad som gäller för cyklister som ska till 
pendeltågsstationen när de kommer norrifrån till trapporna mot 
pendeltågsstationen/gångbron över Munkhättevägen, trapporna ligger en bit 
från stationen och det finns inga cykelparkeringar på den norra sidan av 
Munkhättevägen. Här behöver cyklisterna mycket tidigare ledas till de 
befintliga cykelparkeringarna vid infartsparkeringen alternativt det 
kommande cykelgaraget utmed Munkhättevägens södra sida. 

Förslag till åtgärder: 

En tydligare skyltning för cyklister hur de ska ta sig från spårens norra till 
södra sida behövs för att förbättra orienterbarheten. Kommunen kan också 
arbeta för att trafikförvaltningen ska bygga hissar anpassade för cyklar i den 
sekundära uppgången vid Tumba station.  

Gång- och cykelväg Tumba 
vårdcentral/Samariten 
Det kan upplevas som otydligt hur man tar sig vidare mot Tumba 
vårdcentral/Samariten när man kommer från Alfa Laval.  

Förslag till åtgärder: 

Orienterbarheten för gång- och cykeltrafikanter mellan pendeltågsstationens 
östra entré och Samariten behöver förbättras genom tydligare skyltning och 
vägledning till ett av huvudstråken.  

Gång- och cykelstråket bredvid tågspåret mot 
De Laval  
Det finns ett behov av att kunna ta sig från pendeltågsstationen utmed 
tågspåret och vidare mot Alfa Laval utan att gena genom infartsparkeringen.  
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Bild 8 Möjlig koppling mellan gc-stråket utmed tågspåret och bron på 
Hågelbyleden 

En förbättrad koppling mellan gång- och cykelstråket utmed tågspåret och 
bron på Hågelbyleden över tågspåret skulle minska barriäreffekten av 
tågspåren och förbättra kopplingen söder och norr om tågspåren, samt öster 
och väster om Hågelbyleden för gångtrafikanter och cyklister.  

Förslag till åtgärder: 

Det finns behov av en utredning kring hur gång- och cykelvägen kan dras 
runt infartsparkeringen vid Alfa Laval. 

En förbättrad koppling mellan gång- och cykelstråket utmed tågspåret och 
bron på Hågelbyleden kan åstadkommas genom att lägga till en koppling 
väster om infartsparkeringen till befintlig gång- och cykelväg.  
Belysningsåtgärder kan behövas samt målning för att separera gång och 
cykeltrafik. 

Kopplingen mellan bussterminalen och 
handelsområdet  
Kopplingen mellan bussterminalen och handelsområdet är ett välanvänt och 
viktigt stråk som behövs för att bibehålla ett gent, tryggt och tydligt stråk 
mellan Tumba centrum och handelsområdet. I ett avtal som kommunen har 
med Trafikverket är det överenskommet att övergångsstället över 
Huddingevägen ska tas bort och att kommunen ska investera i en gång- och 
cykelbro över Huddingevägen.  
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Bild 9 Övergångsställe över Huddingevägen som ev. behöver ersättas med 
gc-bro 

Förslag till åtgärd: 

Kommunen behöver utreda huruvida en gång- och cykelbro över 
Huddingevägen kan byggas enligt kommunens avtal med Trafikverket. 
Utredningen behövs för att kunna ta ställning till vilket alternativ på 
utformning och placering som är bäst ur aspekterna trygghet, 
framkomlighet, tillgänglighet, genomförbarhet och kostnadseffektivitet. I 
utredningen bör även en trafikräkning göras för gång- och cykeltrafiken i 
området. 

Korsningen Grödingevägen/Gröndalsvägen 
Korsningen Grödingevägen/Gröndalsvägen som tidvis har ett mycket högt 
fordonsflöde kan ur ett gång- och cykeltrafikantperspektiv ses som otrygg 
rent trafiksäkerhetsmässigt.  
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Bild 10 Korsningen Gröndalsvägen/Grödingevägen 

Förslag till åtgärd: 

Utformning av korsning samt eventuell signalreglering utreds i Tumba 
centrum-projektet. Ytorna runt korsningen behöver också ses över för att 
skapa en trevligare och tryggare miljö för gång- och cykeltrafikanterna. 

Gång- och cykelväg Tumba centrum – 
Sandstugan och Tumba skog 
Gång- och cykelvägen mellan Tumba centrum, Tumba skog och Sandstugan 
blir ett allt viktigare stråk för gångtrafikanter och cyklister ju fler bostäder 
som byggs i dessa nya områden.  

Förslag till åtgärd: 

En tillräcklig bredd på gång- och cykelvägen, som kan hantera den 
förväntade ökade mängden gång- och cykeltrafikanter utmed huvudstråket 
Tumba C – Tumba Skog/Sandstugan behöver säkerställas.  

Tunneln under järnvägen vid Bruket, 
Tumbavägen 
Gång- och cykelvägen i tunneln under järnvägen vid Bruket är ett viktigt 
stråk för gångtrafikanter och cyklister för att koppla ihop den norra och 
södra sidan av järnvägsspåren. I dagsläget är räcket som skiljer de 
oskyddade trafikanterna från bilisterna trasigt, kantstenen har hamnat lågt 
efter de underhållsbeten och asfalteringar som gjorts genom åren och det 
finns ingen separering mellan gång- och cykeltrafikanter.  

Förslag till åtgärder: 

Här planerar förvaltningen att rusta upp och förlänga cykelräcket, höja 
kantstenen och måla för att separera gång- och cykeltrafik inom befintlig 
investeringsbudget. 

Tunnlar under Huddingevägen och Dalvägen 
Tunnlarna under Huddingevägen och Dalvägen vid Tumba centrum, är helt 
centrala för att kunna röra sig mellan centrala Tumba och områdena runt 
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omkring. I dagsläget kan de upplevas som otrygga, framför allt under den 
mörka årstiden samt kvällar och nätter. Gångtrafikanter och cyklister är inte 
separerade i anslutning till tunnlarna. 

Förslag till åtgärder: 

Muralmålning i tunnlarna, se över belysning i och utanför tunnlarna och 
eventuell skymmande växtlighet. Gångtrafikanter och cyklister behöver 
separeras i anslutning till tunnlarna för att säkerställa trafiksäkerheten.  

Busshållplatser på Munkhättevägen 
Kapaciteten och framkomligheten för kollektivtrafiken behöver förbättras i 
Tumba, kommunen för samtal med trafikförvaltningen kring eventuella 
busshållplatser på Munkhättevägen för att avlasta bussterminalen samt 
korsningarna Dalvägen/Hågelbyleden och Dalvägen/Huddingevägen.  

Konsekvensanalys 
Genom den principiella inriktningen och ovanstående föreslagna åtgärder är 
det möjligt att skapa bättre fungerande och tydliga huvudstråk i centrala 
Tumba samt skapa bättre kopplingar till angränsande områden. Åtgärderna 
bidrar också till en tryggare och säkrare miljö att röra sig i, bland annat 
genom att huvudstråken aktiveras och tillkommande verksamheter samlas 
till samma platser, att nya byggnaders entréer medvetet riktas mot stråken 
för att samla flöden och att huvudstråken kopplar an till aktivitetsytor. 
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