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Sammanfattning
Sollentuna kommun arbetar sedan 2013 med ett projekt som kallas Trygg i trafiken som syftar till
att öka tryggheten och säkerheten i kommunens bostadsområden. Projektet löper över sammanlagt
tre år för varje område och börjar med en nulägesanalys. Baserat på nulägesanalysen tas
åtgärdsförslag fram och därefter tas beslut om genomförande. När åtgärderna genomförts
utvärderas arbetet. Denna rapport syftar till att utvärdera det arbete som påbörjades i Viby år 2018.
Av de åtgärdsförslag som tagits fram 2018 har 20 av 32 genomförts. Majoriteten av dessa handlar
om hastighetssäkring av övergångställen, främst befintliga men även anläggning av nya.
Dessutom har nya eller förbättrade gång- och cykelbanor anlagts, informationsrelaterade åtgärder
vid skolor genomförts och belysning förbättrats. De åtgärder som inte genomförts beror på olika
orsaker. Exempel på orsakerna är bland annat att åtgärderna inte kunnat motiveras av platsens
förutsättningar, att de kan skapa framkomlighetsproblem, att andra arbeten pågick samtidigt, att
problem ej kunnat identifieras eller på grund av tidsbrist.
Hastighetsmätningar genomförda 2020, efter att åtgärderna genomförts, jämförs med de tidigare
mätningarna från 2017 från nulägesbeskrivningen. En jämförelse mellan biltrafikens
hastighetsmätningar på 13 mätpunkter 2017 och 2020 visar att 6 mätpunkter har en minskad 85percentil sen 2017, 4 punkter har en högre 85-percentil och 3 punkter en oförändrad. Den största
minskningen av 85-percentilen har uppmätts på tre mätpunkter på Vibyvägen med minskningar
mellan 5-9 km/h och förmodas bero på den reglering av hastigheten från 50 km/h till 40 km/h som
genomförts på vägen strax innan de uppföljande hastighetsmätningarna 2020.
I vissa fall är fysiska åtgärder lämpliga, men i andra fall är det varken praktiskt eller ekonomiskt
rimligt att införa fler fysiska åtgärder. En satsning på information och kampanjer kan vara ett
kostnadseffektivt alternativ. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tryggheten bör inte
betraktas som klart utan som en pågående process. Därför kan det vara värdefullt att gå tillbaka
till tidigare kommentarer, och önskemål från de boende och även se över tidigare åtgärdsförslag
för området och undersöka om de då är relevanta att genomföra.
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Inledning
1.1 Bakgrund
År 2004 beslutade Sollentuna kommun att införa så kallade 30-zoner i kommunen, det vill säga
hastighetsbegränsningar om 30 km/h. Dessa zoner infördes i princip alla bostadsområden i
kommunen. Sedan en tid tillbaka har dock flera bostadsområden, representerade av
villaägareföreningar, samfälligheter eller andra grupperingar, påtalat både irritation och oro över
att bilister inte respekterar hastighetsbegränsningarna i områdena. De boende har allt tydligare
framfört en önskan om att kommunen ska genomföra ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Att bilister inte respekterar gällande hastighetsbegränsningar i bostadsområden är ett
trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem. Särskilt för utsatta grupper som barn, äldre och
personer med funktionsnedsättning eller funktionshjälpmedel.
Det förekommer ofta konkreta förslag från boende på såväl enkla som mer komplicerade åtgärder
för hastighetssäkring på de sträckor som upplevs som mest utsatta. Förslagen från de boende är i
regel bra men kan leda till problem för exempelvis räddningstjänsten, bussar, snöröjning, cyklister
med mera.
Enligt beslut i dåvarande trafik- och fastighetsnämnden 2012-06-14, § 54/2012, ”Direktiv om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 30-områden”, bör Sollentuna kommun utreda vilka åtgärder som
är möjliga att genomföra på kort och lång sikt och i vilken utsträckning det finns åtgärder som
kan införas i samtliga bostadsområden med 30-begränsning.
Uppdraget påbörjades år 2013 då Edsviken valdes ut som pilotområde. Därefter har ytterligare 12
områden studerats: Silverdal, Törnskogen/Edsängen/Solängen/Vaxmora, Häggvik, Norrviken,
Töjnan, Sjöberg, Rotebro, norra Edsberg, Helenelund, Viby, Rotsunda och Rotsunda gård.
Arbetet med de två sistnämna områdena påbörjades år 2020 och är de sista områdena inom ramen
för projektet.
Från och med 2015 går projektet under namnet Trygg i trafiken istället för 30-direktivet. Detta för
att få ett projektnamn som bättre speglar projektets huvudsyfte.
Projektet delas upp i tre olika steg som genomförs i varje område: en nulägesbeskrivning av
trafikmiljön, förslag på ett åtgärdspaket som baseras på nulägesbeskrivningen, och slutligen en
utvärdering.
I Viby påbörjades uppdraget 2018, då både nulägesbeskrivning och åtgärdsförslag togs fram för
området. Denna rapport är tredje steget i Trygg i trafiken-projektet och handlar om att utvärdera
kommunens arbete.
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1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att utvärdera kommunens genomförda arbete för att öka tryggheten i
trafikmiljön i Viby. Utvärderingen baseras på huruvida de föreslagna åtgärderna genomförts samt
en undersökning av hastighetsmätningar som genomförts innan och efter åtgärderna.

1.3 Metod
Utvärderingen baseras på följande delar:




En utvärdering av huruvida de planerade åtgärderna blivit genomförda
En utvärdering av hastighetsmätningar som genomförts innan respektive efter genomförda
åtgärder
En analys av effekterna av de genomförda åtgärderna

Tidigare har en utvärderingsenkät skickats ut för att utvärdera de boendes uppfattning om
trafikmiljöns utveckling. Det har dock ej kunnat genomföras för området Viby i och med nya
bestämmelser som följde av införandet av GDPR.

1.4

Slutsatser från nulägesrapporten

Resultatet från enkätundersökningen som genomfördes i samband med nulägesanalysen visade
att de boende i Viby ansåg att de absolut största problemen gällande trafiksäkerhet och trygghet i
området var att bilister inte följer trafikregler följt av dålig tillgänglighet till kollektivtrafik, att
trafikmiljön upplevs som osäker och att häckar är dåligt klippta längs med vägar och korsningar.
De åtgärdsområden som Vibyborna uppgav som viktigast att prioritera var fler
hastighetsdämpande åtgärder, kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att följa
trafikreglerna, bredare och fler trottoarer, bättre vinterväghållning och fler cykelbanor. Det fanns
även möjlighet att ange ”annat” och lämna en kommentar vilket 15 procent av de svarande gjorde.
Många av kommentarerna gällde åtgärder för förbättrad kollektivtrafik i området men även
förbättrad belysning vid övergångställen och längs trottoarer.
Vid platsbesök i området konstaterades bland annat att flera övergångställen var slitna med dålig
skyltning och gammal målning och att biltrafik kan passera utan att sänka farten då flera
övergångsställen ej är hastighetssäkrade. Flera mindre lokalgator saknade också gångbana helt.
Samtidigt konstaterades att behovet av gångbanor och övergångsställen generellt sett inte var så
stort i området då det på de flesta gator är små trafikflöden och låga hastigheter. På de större
lokalgatorna samt på huvudleden (Vibyvägen, Söderled, Kornettvägen, Vibyåsen och
Basunvägen) finns gångbana och det är även på dessa vägar som majoriteten av övergångsställena
i Viby är koncentrerade till. Huvudleden i Viby har även cykelbana på en del sträckor. Det fanns
några portaler och ett par vägkuddar i området, i regel vid infart till lokalgator, som fungerar som
farthinder. Det noterades dock att vissa gator var breda och att långa raksträckor förekom vilket
riskerar bjuda in till höga hastigheter. Generellt sett var många gator i området i behov av ny
beläggning och ommålning, många skyltar behövde aktualiseras och på flera platser var sikten
dålig på grund av skymmande växtlighet. Endast ett fåtal av hållplatserna i Viby var vid
inventeringstillfället tillgänglighetsanpassade med taktil beläggning.
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Övergripande mål och riktlinjer
Arbetet med projektet Trygg i trafiken är inte bara en produkt av ett kortsiktigt identifierat
åtgärdsbehov. De är även en del i ett större sammanhang där både nationella och lokala intressen
har beaktats.
Nedan följer en beskrivning av de riktlinjer och prioriteringar som har vägts in.

2.1 Nationella mål
Grunden för arbetet med trafiksäkerhet i Sverige är nollvisionen. Det innebär att vägar, gator och
fordon ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för trafiksäkerheten ska delas
mellan de som använder systemet och de som utformar det. Nollvisionen accepterar att
trafikolyckor inträffar men inte att det leder till allvarliga personskador. För att undvika detta
måste trafiksystemet utformas med insikten om att människan gör misstag. Trafikolyckor kan inte
undvikas helt, men genom att utforma trafikmiljön på ett förlåtande sätt kan konsekvenserna av
trafikolyckorna mildras.
Nollvisionen lyfter fram ett antal insatsområden som är särskilt viktiga för det kommunala
trafiksäkerhetsarbetet:





Hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät.
Cykelhjälmsanvändning.
Säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager).
Drift och underhåll i gång- och cykelnätet.

Vid sidan av nollvisionen finns ett transportpolitiskt övergripande mål. Det transportpolitiska
målet säger att svensk transportpolitik ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det
övergripande målet är indelat i två delmål, funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet
fokuserar på tillgänglighet och utvecklingskraft. Det syftar till att ge alla medborgare en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Hänsynmålet fokuserar på
trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det syftar till att öka trafiksäkerheten i Sverige samt att uppfylla
det övergripande målet om miljö och folkhälsa.
Det transportpolitiska målet lyfter fram ett antal delmål som är särskilt viktiga för det kommunala
arbetet:





Medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i
trafikmiljöer ska öka.
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras.
Antalet omkomna inom vägtransportområdet ska halveras och antalet allvarligt skadade
ska minska med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
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2.2 Översiktsplan för Sollentuna kommun
Sollentuna kommun har en tydlig vision om att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. I det
ingår att förbättra trafiksäkerheten och tryggheten i kommunen. I Sollentunas översiktsplan från
år 2012 (aktualitetsförklarad år 2018) anges att framkomligheten för gående och cyklister ska
prioriteras framför andra transportslag vid lokala resor. Lokala målpunkter ska kunna nås säkert,
tryggt och bekvämt. Regionala mål ska kunna nås i gena sträckningar där gång- och cykeltrafiken
är separerad från andra trafikslag.
I översiktsplanen anges även att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras framför
bilarnas framkomlighet. Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som skapar lugna gaturum.
Hastigheten i trafiken ska hållas låg och gående och cyklister ska kunna korsa huvudvägnätet på
ett trafiksäkert sätt. På större gator ska gående och cyklister separeras från motortrafiken där det
är motiverat. På lokalgator med små trafikflöden och låga hastigheter kan gående och cyklister
blandas med den övriga trafiken.
Översiktsplanen slår fast att alla sollentunabor bör ha tillgång till kollektiva färdmedel inom
gångavstånd. Den anger också att det är viktigt med en hög turtäthet och en god synkronisering
mellan olika färdmedel. Framkomligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning ska
prioriteras utifrån de tillgänglighetskrav som gäller.

2.3 Trafikpolicy för Sollentuna kommun
Sollentuna kommun har tagit fram en trafikpolicy som ger en långsiktig och gemensam målbild
för trafiksystemet i kommunen. Tillsammans med övriga inriktningsdokument ska trafikpolicyn
bidra till att Sollentuna utvecklas i önskad riktning.
Trafiksäkerhet har en framträdande roll i trafikpolicyn. Målsättningen för trafiksäkerheten är att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafikolyckor i Sollentuna. Andelen invånare som upplever
trafikmiljön som trygg och säker ska öka för varje år.
För att lyckas med det krävs ett stort fokus på oskyddade trafikanter. I trafikpolicyn anges att
trafikslagen ska prioriteras i följande ordning – gång, cykel, kollektivtrafik, nyttotrafik och
biltrafik. Det innebär att oskyddade trafikanter ska prioriteras högst när det kommer till att fördela
utrymmet mellan olika trafikslag.

2.4 Cykelplan för Sollentuna kommun
Trafiksäkerhet spelar en viktig roll i Sollentunas cykelplan från år 2014. I cykelplanen anges att
känslan av trafiksäkerhet och trygghet är avgörande för cykelns attraktivitet. Om en del av resan
upplevs som osäker eller otrygg finns en risk att den inte blir av eller inte görs med cykel. Det är
därför oerhört viktigt att öka den upplevda tryggheten och den faktiska trafiksäkerheten.
I cykelplanen ges flera förslag på åtgärder som kommunen ska genomföra för att öka
trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister i Sollentuna. Exempel på åtgärder som nämns är
separering av cyklister och gående, separering av cyklister och bilar, hastighetssäkrade passager,
belysning, sikt, drift och underhåll.
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Planerade åtgärder
3.1

Mål med åtgärderna

Åtgärderna som presenteras i åtgärdsförslaget planerades att genomföras under 2019 och
ambitionen var att merparten skulle vara slutförda innan årsskiftet 2019/2020. Åtgärderna är
uppdelade i tre olika kategorier, fysiska åtgärder, informationsrelaterade åtgärder och övriga
åtgärder. De föreslagna åtgärderna ska i högsta möjliga mån bidra till att uppfylla följande mål:



Säkerställa en trygg och säker trafikmiljö i Viby
Få de boende att uppleva delaktighet i arbetet

De fysiska åtgärdsförslagen är fokuserade på att förbättra de punkter där oskyddade trafikanter
och bilar delar samma yta samt att separera oskyddade trafikanter från motorfordonstrafik. En
viktig del i detta var att anlägga gång- och cykelbanor och hastighetssäkra övergångsställen.
Förslagen var koncentrerade till gator som har höga och medelhöga flöden. Åtgärdsförslaget
bygger till stor del på de synpunkter som framkom av de svarande på nulägesenkäten. Förslaget
bedöms därmed delvis uppfylla de boendes önskemål. Upplevelsen av delaktighet förväntades i
åtgärdsförslagsrapporten vara medelgod, men i och med nya bestämmelser som följde av
införandet av GDPR har detta inte kunnat kontrolleras.
3.1.1 Säkerställa en trygg och säker trafikmiljö
För att tillgodose målet om att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö så bör de fysiska
åtgärderna primärt inrikta sig på att skapa en trygg och säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter,
att uppnå en bättre hastighetsefterlevnad samt att skapa möjligheter för en attraktiv och tillgänglig
kollektivtrafik. Exempel på sådana åtgärder kan vara att anlägga gångbana, anlägga farthinder och
att anlägga tillgänglighetsanpassade busshållplatser.
När det gäller informationsrelaterade åtgärder bör de primärt inrikta sig på att öka förståelsen för
medtrafikanter, få de boende i området att förstå vikten av att hålla hastigheten samt att skapa
förutsättningar för en god vinterväghållning. Exempel på sådana åtgärder kan vara kampanjer om
effekter av höga hastigheter och förbättrade arbetsrutiner på kommunen.
3.1.2 Få de boende att uppleva delaktighet i arbetet
För att tillgodose målet bör de fysiska åtgärderna primärt inrikta sig på att spegla invånarnas
uppfattade problembild. De informationsrelaterade åtgärderna bör primärt inrikta sig på att de
boendes lokalkännedom tas tillvara, att visa på hur arbetet fortlöper samt att kontinuerligt hantera
synpunkter och förslag.
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3.2

Föreslagna åtgärder

Totalt presenteras 32 åtgärdsförslag i åtgärdsförslagsrapporten från 2018 som fördelas enligt
följande:




3.3

22 fysiska åtgärdsförslag
o Övergångsställen, 13 st.
o Gång- och cykelbanor, 2 st.
o Korsningspunkter, 4 st.
o Belysning, 1 st.
o Övrigt, 2 st.
10 övriga åtgärdsförslag
o Skolor, 3 st.
o Förvaltning, 7 st.

Utvärdering av genomförandet av de planerade åtgärderna

3.3.1
Syfte
Syftet är att utvärdera kommunens genomförda arbete för ökad trygghet i trafikmiljön och
undersöka huruvida de planerade åtgärderna som presenteras i åtgärdsförslagsrapporten från 2018
genomfördes, samt varför planerade åtgärder inte genomfördes. Arbetet gjordes genom att berörda
tjänstepersoner har fyllt i en sammanställningstabell över alla planerade åtgärder, se Bilaga 1 –
Planerade åtgärder. Denna tabell har använts av Ramboll som underlag vid utvärderingsarbetet.
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3.3.2
Resultat
I åtgärdsrapporten finns 22 fysiska åtgärder listade. Av dessa är 11 åtgärder genomförda och 11
ej genomförda. Var i området åtgärder genomförts visas i figur 1 nedan.

Figur 1. Genomförda åtgärder

Av de ej genomförda åtgärderna är två hastighetssäkringar av befintligt övergångsställe, två är
nyanläggningar av hastighetssäkrade övergångsställen, två är justering av korsningspunkt i syfte
att dämpa hastigheter och ett inköp av cykelställ vid badplatsen Ravalen för att premiera cykling.
Hastighetssäkringen vid Gunnarsvägen/Rävgärdsvägen samt vid Torkils väg/Rävgärdsvägen
genomfördes ej då SEOM bytte vattenledningar på Rävgärdsvägen under 2019 vilket förhindrade
arbetet. Nyanläggning av hastighetssäkrat övergångsställe vid Ingetoras väg/Kornettvägen samt
Volontärvägen/Kornettvägen genomfördes ej då det ansågs skapa framkomlighetsproblem eller
för att bilars svängradier inte tillät lösningen. Justering av korsningarna Kornettvägen/Söderled
och Vibyvägen/Söderled genomfördes ej för att planerade refuger ansågs skapa
framkomlighetsproblem för bussar och justering av korsningen Vibyvägen/Lantgårdsvägen
genomfördes ej på grund av tidsbrist.
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Av de genomförda förslagen avser fyra hastighetssäkringar av befintliga övergångsställen (varav
en är flytt av befintligt övergångsställe), en översyn av trafiksignal i korsningen
Vibyvägen/Vassvägen, ett tillskapande av refug i korsningen Hedemoravägen/Vibyvägen och
förbättrad belysning vid övergångsställen och befintliga gång- och cykelbanor samt vid
gångtunnel under E4. Dessutom har fysiska åtgärder i form av anläggning av två nya gång- och
cykelbanor vid Hedemoravägen och Malungsvägen genomförts. Vid Vibyvägen/Kornettvägen
har ett befintligt obevakat övergångsställe tagits bort på grund av dess närhet till det flyttade
övergångsstället för att öka uppmärksamheten till det kvarvarande övergångsstället som är
hastighetssäkrat.
Bland de tio åtgärder som kategoriserats som övriga är nio åtgärder genomförda. Tre av de
genomförda åtgärderna är kopplade till skolor och sex åtgärder är kopplade till förvaltning.
På Vibyskolan, Runbacka skolor och Rälsen genomfördes en informationskampanj i syfte att öka
trafiksäkerheten genom att fokusera på åtgärder som påverkar beteendet. Detta genomfördes som
en del av kommunens arbete inom projektet Säkra Skolvägar. De två andra skolrelaterade
åtgärderna rör dels inköp av cykelställ av god standard till skolor som ingår i Säkra Skolvägar för
att premiera cyklande, dels att anpassa entréytan vid Runbacka skolor för att begränsa motortrafik
i syfte att öka säkerheten för elever.
En av de föreslagna förvaltningsåtgärderna genomfördes inte. Åtgärden avsåg en justerad
reglering på flera sträckor för att minska parkeringsproblematik, men genomfördes inte då
problemet inte har kunnat styrkas och därför inte kunnat genomföras.
De resterande förvaltningsåtgärderna har genomförts och avser två reglerade hastigheter, från 50
km/h till 40 km/h på Vibyvägen, Kornettvägen och Söderled samt till 30 km/h på norra delen av
Rävgärdsvägen. Resterande åtgärder rör förändrad reglering från högerregel till väjningsplikt i
korsningen Orsavägen/Hedemoravägen, löpande arbete med växtlighet längs kommunala
cykelstråk, god sikt i korsningar och skick på skyltar och vägmarkeringar.
Samtliga åtgärder visas i tabellform i Bilaga 1 - Planerade åtgärder.
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Mätning av effekterna av de genomförda åtgärderna
4.1

Genomförande

Mätningar av effekten från genomförda åtgärder har mätts genom hastighetsmätningar.
Hastighetsmätningar genomfördes i Viby under 2017 och 2020, innan respektive efter att åtgärder
genomförts. Resultat och jämförelse mellan mätåren redovisas i kapitel 4.2.

4.2

Hastighetsmätningar

Hastighetsmätningarna omfattade 13 punkter i området (se figur 2 nedan) och genomfördes
september månad 2017. Uppföljande mätningar gjordes hösten 2020.

Figur 2. Mätpunkternas placering

I tabell 1 på nästa sida är resultatet från 2017 års hastighetsmätningar från de 13 mätpunkterna
redovisade. På åtta av sträckorna är den skyltade hastigheten 30 km/h, på övriga fem gäller 50
km/h. I trafiksäkerhetsarbetet är det en hastighetsefterlevnad på 85-percentilen som eftersträvas,
det vill säga att 85 procent av fordonen har en hastighet lika med eller lägre än angiven
hastighetsbegränsning. Då betraktas hastighetsefterlevnaden som acceptabel.
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Bland de uppmätta hastigheterna i Viby är det endast tre som uppnår detta mål. Vid tre av
mätpunkterna, Kornettvägen/Volontärvägen, Söderled/Runstigen och Vassvägen/Vibyvägen
uppmättes en 85-percentil på 12-13 km/h över den skyltade hastigheten. Vid resterande
mätpunkter uppmättes en 85-percentil på 2-7 km/h över den skyltade hastigheten. Fyra av
mätpunkterna uppmätte en medelhastighet högre än den skyltade.
Tabell 1. Sammanställning av hastighetsmätningar i Viby från 2017. Över/under maxhast.: Grön markering
visar om medelhastigheten är lika med eller mindre är skyltad hastighet, röd om medelhastigheten är över
skyltad hastighet. 85-percentilen: Grön eller röd markering visar om målet uppfylls eller ej.

ID

Mätplats

1

Hedemoravägen,
Malungsvägen
Kornettvägen 37
Kornettvägen, Söderled
Kornettvägen,
Volontärvägen
Lantgårdsvägen,
Vibyvägen
Nämndemansvägen,
Tolvmansvägen
Rävgärdsvägen,
Söderled
Söderled, Runstigen
Vassvägen, Vibyvägen
Vibyvägen,
Humlevägen
Vibyvägen,
Skillingevägen
Vibyvägen, Tungelsväg
Västerled, Cymbalvägen

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Skyltad hastighet
(km/h)
50

Medelhastig
het (km/h)
41

Över/under
maxhast. (km/h)
-9

85-percentilen
(km/h)
52

50
30
30

42
29
36

-8
-1
+6

48
35
42

30

27

-3

28

30

29

-1

32

30

33

+3

37

30
30
50

36
37
49

+6
+7
-1

43
43
56

50

50

0

57

50
30

44
23

-6
-7

52
25

I
tabell 2 visas en jämförande sammanställning mellan 85-percentilerna som tagits från
hastighetsmätningarna från 2017 och 2020. På drygt hälften av mätplatserna har 85-percentilen
minskat, vid fyra mätpunkter har den ökat. På fem mätplatser ligger skillnaden inom 0-2 km/h.
Vid fyra mätpunkter går det dock att observera relativt stora sänkningar av 85-percentilen, se figur
3 på nästa sida. Tre av dessa punkter ligger på Vibyvägen och strax innan den uppföljande
hastighetsmätningen 2020 genomfördes en reglering av hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på
vägen, vilket kan förklara den stora sänkningen. Med det sagt ligger fortfarande 85-percentilen
långt över den skyltade hastigheten, mellan 6-11 km/h över. Vid mätpunkt 1 på
Hedemoravägen/Malungsvägen har 85-percentilen sjunkit med 7 km/h. Vad den stora
minskningen beror på är inte helt klarlagt. Ytterligare trafikmätningar för att följa upp den nya
hastighetsregleringen bör genomföras. I närheten av mätpunkten har två nya gångbanor anlagts,
men att de skulle ha gett upphov till en sådan minskning anses inte troligt.
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Tabell 2. Jämförande sammanställning av 85-percentilen på mätplatser i Viby 2017 och 2020.
Ökning/minskning: grön färg signalerar en minskning av 85-percentilen, röd färg signalerar en ökning i 85percentilen och vit färg signalerar en oförändrad storlek av 85-percentilen.

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mätplats

Hedemoravägen,
Malungsvägen
Kornettvägen 37
Kornettvägen,
Söderled
Kornettvägen,
Volontärvägen
Lantgårdsvägen,
Vibyvägen
Nämndemansvägen,
Tolvmansvägen
Rävgärdsvägen,
Söderled
Söderled, Runstigen
Vassvägen,
Vibyvägen
Vibyvägen,
Humlevägen
Vibyvägen,
Skillingevägen
Vibyvägen,
Tungelsväg
Västerled,
Cymbalvägen

Skyltad
hastighet till
och med
augusti 2020
50

Nuvarand
e skyltad
hastighet
(km/h)
50

85percentilen
2017 (km/h)

85percentilen
2020 (km/h)

Jämförelse
av 85percentilen
(km/h)
-7

52

45

50
30

40
30

48
35

46
38

-2
+3

30

30

42

42

0

30

30

28

31

+3

30

30

32

35

+3

30

30

37

37

0

30
30

30
30

43
43

42
43

-1
0

50

40

56

51

-5

50

40

57

48

-9

50

40

52

46

-6

30

30

25

26

+1
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Figur 3. Kombinerad bild över hastighetsmätningar och genomförda åtgärder.
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Slutsats och rekommendation för vidarearbete
De åtgärdsförslag som tagits fram och genomförts är till stor del i linje med Sollentuna kommuns
översiktsplan, trafikpolicy och cykelplan. Kommunen ska bland annat prioritera gång- och
cykeltrafikens framkomlighet och säkerhet, tillgänglighetsanpassa och arbeta för låga hastigheter
för biltrafiken till fördel för oskyddade trafikanter. De projektspecifika målen är att säkerställa en
trygg och säker trafikmiljö och att de boende ska uppleva att de är delaktiga i arbetet.
Åtgärdsförslagen koncentrerar sig på platser med högre olycksrisk, främst för gående och
cyklister eftersom de tillhör de mest sårbara trafikanterna i trafiken.
Merparten av åtgärderna är genomförda, men ett antal av dem har inte genomförts. Det beror
bland annat på att de inte kunnat motiveras av platsens förutsättningar, kan skapa
framkomlighetsproblem, för att det pågick andra arbeten på platsen, att lösningen inte passade in
i naturmiljön, att problembild ej kunnat styrkas eller på grund av tidsbrist.
En jämförelse mellan biltrafikens hastighetsmätningar på 13 mätpunkter 2017 och 2020 visar att
85-percentil har minskat på sex punkter sen 2017, efter genomförda åtgärder. Fyra mätpunkter
har en 85-percentil högre än hastighetsbegränsningen och tre är oförändrade. De största
minskningarna av 85-percentilen är uppmätta på Vibyvägen med minskningar på mellan 5-9
km/h. Denna minskning förmodas bero på den reglering av hastigheten från 50 km/h till 40 km/h
som genomförts på vägen strax innan de uppföljande hastighetsmätningarna 2020.
Det har inte kunnat genomföras en utvärdering av åtgärderna genom enkätundersökning hos
boende i området.
I takt med att Sollentunas strategier och mål ändras samt kommunens invånare, verksamheter och
bostäder förnyas kan nya behov av åtgärder att uppstå. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten
och tryggheten kan inte betraktas som klart utan som en pågående process. Vid framtida arbete
med att förbättra trafikmiljön i området kan det vara värdefullt att se över tidigare kommentarer
och önskemål från boende, och även se över tidigare åtgärdsförslag för att undersöka om de då är
relevanta att genomföras.
I vissa fall är fysiska åtgärder lämpliga, men i andra fall är det varken praktiskt eller ekonomiskt
rimligt att införa fler fysiska åtgärder. En satsning på information och kampanjer kan vara ett
kostnadseffektivt alternativ. Genom att kartlägga hur medborgarna uppfattar beteendepåverkande
åtgärder kan åtgärderna anpassas för att ge bättre effekt.
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Bilaga 1 - Planerade åtgärder
Fysiska åtgärder

Har åtgärden gjorts?

Om inte, varför?

Passager
Hastighetssäkring av befintligt övergångsställe i
Ekbacken (Vibyvägen).

Ja. Genomfört i form av
busskuddar.

Hastighetssäkring av befintligt övergångsställe
vid Mäster Henriks allé/Vibyvägen

Ja. Genomförd som dubbelsidig
avsmalning. Åtgärden
genomfördes närmre korsningen
än enligt ursprunglig skiss. Detta
p.g.a. att det satt en brunn där den
ursprungliga placeringen var tänkt.

Hastighetssäkring och flytt av befintligt
övergångsställe vid Vibyvägen/Kornettvägen,
samt tillskapande av refug vid övergångsställe
Basunvägen.

Ja. Hastighets-säkring i form av
RiBuss-gupp. Borttagande av ickehastighetssäkrat övergångsställe
pga direkt närhet till det flyttade
övergångsstället.

Hastighetssäkring av befintligt övergångsställe
vid Kornettvägen (Runbacka skolor)

Ja. Genomfört i form av
upphöjning.

Hastighetssäkring av befintligt övergångsställe
vid Torkils väg/Rävgärdsvägen

Nej. (skulle ha genomförts som en
upphöjning)

SEOM har bytt vattenledningar
på Rävgärdsvägen under 2019,
och arbetet kunde inte påbörjas
under tiden som de genomförde
detta arbete.

Hastighetssäkring av befintligt övergångsställe
vid Gunnarsvägen/Rävgärdsvägen

Nej. (skulle ha genomförts som en
avsmalning)

SEOM har bytt vattenledningar
på Rävgärdsvägen under 2019,
och arbetet kunde inte påbörjas
under tiden som de genomförde
detta arbete.

Nytt hastighetssäkrat övergångsställe i korsningen
Ingetoras väg/Kornettvägen

Nej. (skulle ha genomförts i form
av avsmalning)

Bedömdes inte vara en lämplig
lösning på platsen. Orsakar för
stora framkomlighetsproblem.

Nytt hastighetssäkrat övergångsställe i korsningen
Volontärvägen/Kornettvägen

Nej. (skulle ha genomförts som
insnävning av korsningen)

Bilarnas svängradier i
korsningen tillåter inte denna
lösning i korsningen.

Nya hastighetssäkrade övergångsställen i
korsningen Soldatvägen/Kornettvägen

Nej

Bilarnas svängradier i
korsningen tillåter inte denna
lösning i korsningen.

Förbättrad belysning vid flera övergångsställen.

Delvis.

Alla utom vid övergångsstället
vid Runbacka
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skolor/kornettvägen (nr 17 i
kartbilden i åtgärdsförslaget).
Den var problematiskt att
placera på grund av
fastighetsgränser.
Korsningspunkter
Översyn av korsning och trafiksignal i korsningen
Vibyvägen/Vasavägen/Hedemoravägen

Ja. Komplett utbyte av material.
Nya styrenheter. Tillskapande av
refug i korsningen
Hedemoravägen/Vibyvägen, samt
borttagande av oövervakat
övergångsställe för att förtydliga
korsningen och förbättra
uppmärksamheten på det
kvarvarande signalreglerade
övergångsstället.

Justering av utformning rondellen
Vibyvägen/Lantgårdsvägen för att dämpa
hastigheter

Nej. Skulle ha genomförts i form
av förtydligande målning.

Genomfördes inte 2019 p.g.a.
tidsbrist. Planeras att
genomföras 2021.

Justering av utformning av korsningen
Vibyvägen/Söderled för att dämpa hastigheter.

Nej (skulle ha genomförts i form
av tillskapande av refug)

Refugen skapade
framkomlighetsproblem för
bussar.

Justering av utformning av korsningen
Kornettvägen/Söderled för att dämpa hastigheter.

Nej. (skulle ha genomförts i form
av tillskapande av refug vid
befintligt övergångs-ställe.)

Refugen skapade
framkomlighetsproblem för
bussar.

Gång- och cykelbanor
Anläggning av ny gångbana på Hedemoravägen

Ja.

Anläggning av ny gångbana på Malungsvägen

Ja.

Belysning
Byte till ny belysning på befintliga gång- och
cykelbanor.

Ja. Genomfört som satsning på
trygghets-höjande belysning.

Övrigt
Inköp av cykelställ av god standard till badplatsen
vid Ravalen för att premiera cyklande

Nej.

Se över belysning i gångtunnel under E4 mot
Norrviken.

Ja.

Naturvården ansåg inte att
lösningen passade in i
naturmiljön på platsen.
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Har åtgärden
gjorts?

Informationsrelaterade åtgärder
Arbete med omställning av resvanor på Rälsen i Viby, Vibyskolan
och Runbacka skolor.

Övriga åtgärder

Om inte, varför?

Ja. Detta utgör en
stor del av arbetet
inom kommunens
projekt
Säkra
Skolvägar.

Har åtgärden
gjorts?

Om inte, varför?

Skolor
Inköp av cykelställ av god standard till skolor som ingår i Säkra
Skolvägar för att premiera cyklande. Detta inkluderar utökning
av antalet cykelparkeringar vid Vibyskolan, samt vid
Runbackaskolan.

Ja.

Anpassa entréyta vid Runbacka skolor för att begränsa
motortrafik för att öka säkerheten för elever samt för att premiera
gång och cykel.

Ja. Genomfört som
anläggande av en
ny avlämningsyta
mellan Vibyskolan
och Runbacka
skolor och gångväg
fram till Runbacka
skolor i samarbete
med Runbacka
skolor.

Förvaltning (i urval)
Reglera om hastighet till 40 km/h på gator där hastigheten idag är
50 km/h (gäller Vibyvägen från bron, Kornettvägen samt
Söderled).

Ja, delvis.

Trädde i kraft sommaren 2020.
50-sträckan var från brofästet
på Vibysidan (efter E4:an).
30-sträckan på söderled kortats
av och börjar närmare skolan.

Reglera om hastighet på norra delen av Rävgärdsvägen från 50
km/h till 30 km/h.

Ja. 30-portal som
satt långt in på
Rävgärdsvägen, så
områdesföreskriften
är omskriven så att
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30-området börjar
närmare korsningen
med Söderled.
Justerad reglering på Mäster Henriks allé, Lillies väg,
Rävgärdsvägen, Ravalsvägen för att minska
parkeringsproblematik.

Nej.

Förändrad reglering i korsningen Orsavägen och Hedemoravägen
från högerregel till väjningsplikt.

Ja. Genomfördes
som en åtgärd för
att Hedemoravägen
”upplevs” som
huvudled utan att
vara det.

Se över växtlighet längs kommunala cykelstråk.

Ja, görs löpande.

En riktad trafiksäkerhetshöjande satsning för att sätta fokus på
god sikt i korsningar. Upplysa om riktlinjer för växtlighet i
korsningar.

Ja, görs löpande.

Se över skick på skyltar och vägmarkeringar i området.

Ja, görs löpande.

Problemen har inte kunnat
identifieras/styrkas och därför
har ingen åtgärd genomförts.
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