Vidare arbete
Sedan 2013 har Trafik- och fastighetskontoret ett uppdrag att se över trafikmiljön
i alla kommunendelar. De åtgärder som lyfts fram i detta utskick är ett resultat av
detta arbete.
I december 2015 beslutade trafik- och fastighetsnämnden att genomföra de
åtgärder som föreslagits för Norrviken.Vi planerar att genomföra merparten av
åtgärderna under 2016.
Sammantaget är dessa åtgärder – både ombyggnationer av trafikmiljöer och informationsrelaterade förbättringar – en omfattande satsning som bedöms kunna ge
stora positiva effekter i Norrviken.Vi utvärderar åtgärderna efter färdigställande
för att se vilka effekter som har uppnåtts.
Stort tack för ditt deltagande!

Så ökar vi tryggheten i Norrviken
Förbättrade gång- och cykelbanor, tillgängliga busshållplatser och säkrare skolvägar. Det är några av de åtgärder som kommunen kommer att
genomföra inom projektet Trygg i trafiken under 2016 i Norrviken.
I detta brev vill vi berätta om vad som skett under 2015 och vilka åtgärder vi
kommer att genomföra i området som en direkt följd av det arbetet. Åtgärderna
grundar sig på olika undersökningar vi gjort i områdena under 2015, bland annat
webbenkätundersökning, dialogmöte, hastighets- och trafikflödesmätningar, olycksstatistik och platsbesök.
Åtgärderna består både av ombyggnationer och informationsrelaterade åtgärder.
Merparten av åtgärderna kommer vi att genomföra under 2016, vilka vi sammantaget bedömer kommer att förbättra tryggheten i Norrviken.
Det är också viktigt för resultatet att alla trafikanter tar sitt ansvar, både för sin
egen och andras säkerhet, genom att hålla sig till givna lagar och bestämmelser.

Läs mer
På kommande sidor hittar du kortfattad
information om Trygg i trafiken Norrviken.
Vill du läsa mer om arbetet hittar du det
på Sollentuna kommuns webbplats.
www.sollentuna.se/tryggitrafiken
Har du frågor så kan du kontakta
kommunens kontaktcenter på
08-579 210 00.
Trafik- och fastighetskontoret
Sollentuna kommun
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Information om arbetet

Åtgärder i Norrviken

Webbenkät
I september 2015 skickade vi ut ett informationsblad till samtliga hushåll i Norrviken där du fick möjlighet att fylla i en webbenkät med frågor om trafiksituationen i
området. Totalt gick informationsbladet ut till 1 284 hushåll. 230 personer valde att
delta i webbenkäten.

Utifrån den insamling som beskrivits ovan har vi tagit fram ett antal förbättringsåtgärder. Åtgärderna ska i högsta möjliga mån säkerställa en trygg och säker trafikmiljö samt få de boende att uppleva delaktighet i arbetet. Åtgärderna består både
av ombyggnationer och informationsrelaterade åtgärder. Nedan följer en sammanställning av dessa.

Webbenkäten visar att Norrvikenborna tycker att bilister som inte följer trafikregler upplevs som ett stort problem. Dåligt klippta häckar och cyklister som inte
följer trafikregler tycker nästan hälften av de svarande är stora problem i området. Hastighetsdämpande åtgärder, bättre vinterväghållning samt kampanjer som
uppmanar bilister att hålla nere hastigheten lyfts fram som viktiga för att uppnå en
trygg trafikmiljö.

Vi lägger stort fokus på att förbättra de punkter där oskyddade trafikanter och bilar delar samma yta. Ett särskilt fokus lägger vi på skolvägar för barnen. Trafik- och
fastighetskontoret arbetar tillsammans med samtliga grundskolor i Norrviken för
att möjliggöra att det blir självklart att gå eller cykla till skolorna.

Dialogmöte
Som komplement till webbenkäten bjöd vi in till ett dialogmöte för att diskutera
trafiksituationen. Dialogmötet ägde rum den 6 oktober 2015. Totalt deltog 40 personer på mötet som även berörde Häggvik. Dialogmötet bekräftade i stort den bild
som beskrivs i webbenkäten, här fanns dock möjlighet att nyansera och förklara de
problem man upplever. Det problem som främst lyfts fram är att bilar inte håller
hastighetsbegränsningen.
Trafikflödes- och hastighetsmätningar
Vi genomförde en hastighets- och trafikflödesmätning i mitten av september
vilken omfattade 16 punkter. På flera mätplatser är medelhastigheten högre än den
skyltade hastighetsgränsen. Det gäller exempelvis Brunkebergsåsen, Idrottsvägen,
Landsvägen och Rättviksvägen.
Platsbesök och övrigt material
Som komplement till övriga undersökningar gjorde vi flera platsbesök. Exempel på
faktorer som har studerats under platsbesöken är gång- och cykelbanor, övergångsställen, busshållplatser, farthinder, skyltning, beläggning och sikt.
Vid sidan av detta studerade vi tidigare material och rapporter, inklusive inkomna
felanmälningar, olycksstatistik, sammanställning av tidigare inkomna synpunkter och
information från andra relaterade projekt.

Förbättrad synbarhet och hastighetshållning
• Hastighetssäkring av 10 befintliga övergångsställen.
• Anläggning av 2 nya hastighetssäkrade övergångsställen.
• Hastighetssäkring av tre korsningar på Idrottsvägen.
• Förbättring av två korsningar på Kistavägen.
Gång-, cykel- och kollektivtrafik
• Breddning av befintlig gångbana till gång- och cykelbana vid Norrvikens IP.
• Breddning samt belysning av gång- och cykelbana på Vibyvägen.
• Anläggning av ny gångbana på delar av Lindvägen & Skolvägen.
• Förbättrad belysning på Lindvägen, Brunkebergsåsen & Tunastråket.
• Tillgänglighetsanpassning av busshållplats Rättviksvägen.
Övriga åtgärder
• Siktförbättrande åtgärder vid flera korsningar.
• Justering av parkeringsregler på Lindvägen samt Skolvägen för att förbättra framkomlighet.
• Justering av hastighetsgränser på Pommernvägen.
Skolor
• Inköp av hastighetsdisplayer som informerar om bilens hastighet.
• Förbättring av cykelställ vid skolor till god standard.
• Förtydligad skyltning och vägmarkering runt samtliga skolor.
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