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1 Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Enligt beslut i 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.
Syftet med denna rapport är att beskriva dagens situation i Silverdal med avseende på
trafiksäkerhet. Nulägesbeskrivningen kommer sedan att ligga till grund till det åtgärdsförslag
som presenteras för området. Åtgärdsförslaget kommer sedan att läggas fram till trafik och
fastighetsnämnden för beslut och genomförande. Ett viktigt delmål i arbetet med 30-direktivet är
att involvera de boende i processen.
Metod
Nulägesbeskrivningen bygger på flera olika metoder:







Webbenkätundersökning
Dialogmöte
Hastighets- och trafikflödesmätning
Olycksstatistik
Platsbesök
Övrigt material

Webbenkätundersökning
För att få en bild av de boende i Silverdal anser om trafiksäkerheten i sitt närområde har Trafikoch fastighetskontoret utfört en webbenkätundersökning i området. Totalt deltog cirka 250
hushåll i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 34 %.
Exempel på problem som lyfts fram är höga hastigheter i hela området, brist på hänsyn i
trafiken, bilister som inte följer trafikregler, olika problemsituationer runt Silverdals torg, både
vad gäller buss- och biltrafik, bristfälliga skolvägar och dålig försörjning med kollektivtrafik.
Gällande vilka tre områden som man tycker är viktigast att prioritera i arbetet för en bättre
trafikmiljö framkommer att hastighetsdämpande åtgärder, kampanjer som uppmanar bilister att
hålla nere hastigheten och kravet på att trafikanter anpassar sitt beteende bättre ses som de mest
betydelsefulla områdena.
Dialogmöte
För att få en ännu djupare bild av de boendes uppfattning om trafiksituationen i området har
Trafik- och fastighetskontoret arrangerat ett dialogmöte. Totalt deltog 38 personer på mötet som
ägde rum den 7 april 2014. På dialogmötet diskuterades fyra ämnen – barnens skolväg, gångoch cykeltrafik, hastighet och regelefterlevnad och kollektivtrafik.
Hastighets- och trafikflödesmätning
För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Silverdal har Trafik- och fastighetskontoret
genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området. Resultatet från mätningen visar att
flera mätplatser har en medelhastighet som överskrider hastighetsgränsen. Sett till 854
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percentilen, dvs. den hastighet som hålls av 85 % av de uppmätta fordonen, överskrids gällande
hastighetsgränser på samtliga platser utom två.
Olycksstatistik
För att få en bild av olycksstatistiken i Silverdal har Trafik- och fastighetskontoret hämtat
uppgifter från STRADA som är ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Mellan
den 1 januari 2009 och 31 december 2013 inträffade sju trafikolyckor i området. En av
olyckorna var av allvarlig skadegrad. Samtliga trafikolyckor utom en var singelolyckor.
Platsbesök
Som komplement till undersökningarna ovan har Trafik- och fastighetskontoret genomfört
platsbesök i Silverdal. Exempel på faktorer som studerats under platsbesöken är gång- och
cykelbanor, övergångsställen, busshållplatser, farthinder, skyltning, beläggning och sikt.
Övrigt material
Vid sidan av ovanstående undersökningar har Trafik- och fastighetskontoret tagit del av tidigare
material och rapporter i nulägesanalysen. Detta inkluderar även granskning av inkomna
felanmälningar, sammanställning av tidigare inkomna synpunkter samt information från andra
relaterade projekt.

5

den 30 maj 2014

30-DIREKTIVET SILVERDAL NULÄGESRAPPORT

2 Inledning
2.1

Bakgrund

År 2004 beslutade Sollentuna kommun att införa så kallade 30-zoner i kommunen, dvs.
hastighetsbegränsningar om 30 km/h. Dessa zoner infördes i så gott som alla bostadsområden i
kommunen. Sedan en tid tillbaka har dock flera bostadsområden, representerade av
villaägareföreningar, samfälligheter eller löst sammansatta grupperingar, påtalat både irritation
och oro över att bilister inte respekterar hastighetsbegränsningarna i framförallt 30-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 stort
problem för de boende som känner stor oro för framförallt barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning eller funktionshjälpmedel.
Det förekommer ofta konkreta förslag från boende på allt från enkla till komplicerade åtgärder
som skulle göra det fysiskt omöjligt att köra fortare än 30 km/tim på de mest utsatta sträckorna.
Förslagen är generellt sett bra men de har de boendes perspektiv och leder därför, i vissa fall, till
problem för exempelvis räddningstjänsten, bussar, snöröjningen, cyklister med flera.
Enligt beslut i 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.
Arbetet med 30-direktivet påbörjades år 2013 då Edsviken valdes ut som pilotområde. År 2014
fortsätter arbetet i ytterligare två områden:
-

Edsängen, Solängen, Vaxmora och Törnskogen
Silverdal

2.2

Syfte

Syftet med denna rapport är att beskriva dagens situation i Silverdal med avseende på
trafiksäkerhet. Nulägesbeskrivningen kommer sedan att ligga till grund till det åtgärdsförslag
som presenteras för området. Åtgärdsförslaget kommer sedan att läggas fram till trafik och
fastighetsnämnden för beslut och genomförande.
Ett viktigt delmål i arbetet med 30-direktivet är att involvera de boende i processen. Detta är
särskilt viktigt i kartläggningen av de befintliga förhållandena i trafiken där de boendes
lokalkunskaper och upplevelser av trafikmiljön är ovärderliga för arbetet.
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Avgränsning

Området Silverdal ligger i stadsdelen Helenelund i södra delen av Sollentuna kommun. Området
avgränsas av Sollentunavägen i väster, Edsvikens vatten i öster, Tegelhagsvägen i norr samt
kommungränsen till Solna i söder. Silverdal är ett homogent bostasområde med endast ett fåtal
verksamheter. Området är relativt nybyggt och har en karaktär som påminner om trädgårdsstad
med mestadels småskalig bebyggelse. Sammanlagt bor 2014 cirka 2 350 personer i Silverdal.

2.4

Metod

Nulägesbeskrivningen bygger på flera olika metoder:
-

Webbenkätundersökning
Dialogmöte
Hastighets- och trafikflödesmätning
Olycksstatistik
Platsbesök
Övrigt material

I kapitel 3-9 ges en mer detaljerad beskrivning av metoderna och deras resultat.
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3 Webbenkätundersökning
För att få en bild av vad de boende i Silverdal anser om trafiksäkerheten i sitt närområde har
Trafik- och fastighetskontoret utfört en webbenkätundersökning i området. Bilagt till detta
dokument finns inbjudan till webbenkäten, enkätfrågorna och resultatet i sin helhet.

3.1

Genomförande

Länken till webbenkäten gick på tisdag, den 11 mars 2014 ut med posten till 796 hushåll
tillsammans med inbjudan till dialogmötet. Samtliga i hushållet var inbjudna att svara, bara
personen är äldre än 15 år. De som inte hade möjlighet att fylla i enkäten på webben gavs
möjlighet att få en version hemskickad.
Sista svarsdag var söndag, den 30 mars 2014. 250 giltiga svar kommit in vilket gör en
nettosvarsfrekvens på 34 % (av 738 hushåll, 58 brev kom i retur pga. felaktigt adressregister).
180 personer har lämnat sina kontaktuppgifter för att få skriftlig återkoppling av resultatet och
inbjudan till mötet där åtgärdsförslaget presenteras.
Frågorna i enkäten avser frågor om ålder, kön, sysselsättning, tillgång till olika färdsätt,
resvanor, värdering av olika problem med trafikmiljön i Silverdal, prioritering av olika
trafiksäkerhetsåtgärder (både beteendepåverkande och fysiska) och trafikslag samt möjlighet för
att lämna synpunkter. För en mer utförlig analys och frågorna i webbenkäten se bilaga.

3.2

Resultat

Nästan samtliga svarande är yngre än 65 år. Jämfört med åldersfördelningen för personer över
20 år i Silverdals befolkning har en större andel äldre personer svarat på enkäten.
Könsfördelningen bland de svarande är 52 % män och 48 % kvinnor.
Alla förutom två svarande har körkort och förutom en person bor alla i hushåll som disponerar
minst en bil. Av dessa lever 62 % i hushåll med en bil och 36 % i hushåll med två bilar. 97 % av
de svarande som har bil i hushållet har alltid eller nästan alltid möjlighet att använda sig av
hushållets personbil(ar) när man behöver. 91 % av de svarande har alltid tillgång till cykel.
Mer än hälften använder bilen fyra dagar per vecka och oftare, vilket kan jämföras med en
fjärdedel som säger detsamma för kollektivtrafiken respektive cykeln. Samtidigt anger en
tredjedel att man cyklar tre dagar per månad eller mer sällan och hälften använder
kollektivtrafiken tre dagar per månad eller mer sällan.
Området som flest personer (ca 80 %) anser som ett mycket stort eller ganska stort problem i
Silverdal är att bilister inte följer trafikregler. Brist på hänsyn i trafiken, bristfälliga skolvägar
och dålig försörjning med kollektivtrafik tycker också nästan hälften av de svarande är ganska
stora eller mycket stora problem i området. Resultaten överensstämmer med svaren på frågan
om vilka tre områden man tycker är viktigast att prioritera i arbetet för en bättre trafikmiljö i
Silverdal. Ca 80% tycker att hastighetsdämpande åtgärder är viktigast att prioritera. På andra
plats hamnar kampanjer som uppmanar att hålla hastigheten och på tredje plats ligger kravet att
trafikanterna anpassar sitt beteende bättre.
Bland andra problem som de svarande har angett själva som stort problem återkommer
framförallt för höga hastigheter i hela området och olika problemsituationer runt Silverdals torg,
både otrygghet genom buss- och biltrafik, för få parkeringsplatser, felparkering, och bilar och
8
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bussar som kör för fort. Förbättringar kring problemet med att gång- och cykelvägar ligger
direkt intill utfarter/husväggen och därmed är skymda för utbackande bilar och åtgärder mot
felparkering återkommer som andra åtgärdsområden som man anses ska prioriteras.
9 av 10 av de svarande från Silverdal anser att man borde prioritera gång- och cykeltrafik även
om det innebär nackdelar för biltrafiken. 6 av 10 anser att man borde prioritera gång- och
cykeltrafik även om det innebär nackdelar för kollektivtrafiken medan en fjärdedel anser att
prioriteringen borde vara tvärtom.
200 personer har använd sig av möjligheten att lämna kommentarer utöver svar på frågorna
(kommentarruta). Den enskilt största gruppen synpunkter handlar om att hastigheterna för
biltrafiken i Silverdal upplevs som höga. Detta nämns i drygt en fjärdedel av kommentarerna.
Som förslag på lösningar relaterade till hastigheten i området nämns önskan om olika former av
farthinder av en tredjedel (cirka 70 personer) av de som har lämnat synpunkter. En stor
upplevelse av otrygghet skapar trafiksituationen på Silverdals torg där många önskar att
begränsa eller ta bort trafiken över torget.
Begränsad sikt beroende på olika orsaker nämns i ett drygt 20-tal kommentarer varav en
majoritet påpekar problemet med utfarter längs med vägar där gång- och cykelvägen ligger
direkt intill husen/infarten så att chaufförer inte kan se ut över trottoaren. Gällande
kollektivtrafik finns bland synpunkterna en önskan om bättre kollektivtrafik generellt men
samtidigt tycker många att det ej är lämpligt med bussar i Silverdal, speciellt inte på Silverdals
torg.
Gällande trafikmiljön för oskyddade trafikanter så påpekar cirka 20 personer att man önskar fler
eller förbättrade övergångsställen. Cykelvägar och cyklisters beteende nämns i cirka 20 av
kommentarerna. Synpunkter kring skolvägar och biltrafik runt skolorna har lämnats av 50
personer. Av dessa avser cirka 35 Futuraskolan Rådan. Ytterligare knappt tio kommentarer
avser hämtning- och lämningssituationen runt Utbildning Silverdal. Parkering nämns i ett flertal
kommentarer, cirka 60. Åsikterna går isär. Ett antal önskar fler och bättre parkeringsmöjligheter,
andra önskar att parkeringar tas bort där de skymmer sikten för utfarter eller övergångsställen.
Felparkering tas också upp.
Många upplever ett bristande ansvarstagande bland medtrafikanter och förslag som
framkommer är utökade trafiksäkerhetskampanjer. I övrigt nämns att mer information om regler
önskas framförallt gällande gångfartsområdena. Några anser också att det är för många barn som
lekar på vägbanan.
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4 Dialogmöte
Trafik- och fastighetskontoret arrangerade den 7 april 2014 ett dialogmöte för att få en djupare
insikt i hur invånare i Silverdal upplever trafiksäkerheten i sitt närområde. Bilagt till detta
dokument finns åtterrapporteringen från dialogmötet i sin helhet.

4.1

Genomförande

Dialogmötet genomfördes för att tillvarata de boendes lokala kunskaper och tankar. Underlaget
från detta möte används av trafik- och fastighetskontoret som en viktig del i arbetet med
trafiksäkerhetsåtgärder i Silverdal.
Inbjudan till dialogmötet gick ut till ca 750 hushåll i Silverdal. Totalt dök 38 personer upp på
dialogmötet. Dialogmötet genomfördes genom en workshop där deltagarna diskuterade ett antal
utvalda ämnen under tre 20-minuters pass. Totalt varade dialogmötet dryga två timmar.
Ämnena som diskuterades var:





Barnens skolväg
Gång- och cykeltrafik
Hastighet och regelefterlevnad
Kollektivtrafik

Diskussionerna genomfördes vid olika bord med 7-8 deltagare. De olika samtalsgrupperna
leddes av samtalsledare från trafik- och fastighetskontoret. Diskussionerna skedde kring en karta
över området och samtalsledarna skrev ned diskussionerna på stora pappersark.
Återkoppling från dialogmötet har sedan genomförandet skett på följande tre olika sätt:




4.2

Mejl – De invånare som anmälde sig till dialogmötet fick en sammanställning i en
rapport skickat till sig via mejl.
Webb – Rapporten har funnits att ladda ner från Sollentuna kommuns webbplats.
Adress: www.sollentuna.se/30-direktivet
Kommunreception – Fysiska exemplar av rapporten har funnits för avhämtning i
kommunens reception. Adress: Turebergshuset, Turebergs torg 1.

Resultat

Samtalen utgick från fyra olika teman: Barnens skolväg, Gång- och cykeltrafik, Hastighet och
regelefterlevnad och Kollektivtrafik. Nedan sammanfattas varje tema i ett antal punkter med de
vanligaste synpunkterna för varje tema.
Barnens skolväg
Silverdals torg upplevs som problematiskt. Det är många som inte förstår innebörden av
gångfartsområden och hastigheterna är höga. Inte minst i busstrafiken. Torget är en viktig
skolväg för elever på Utbildning Silverdal.
Mitt på torget står en reklamskylt som skymmer sikten för bilar och gående.
Parkerade bilar skymmer sikten vid övergångsstället på Silverdalsvägen vid Utbildning
Silverdal.
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Många föräldrar lämnar sina barn med bil. Det gör att miljön vid skolorna är trafikfarlig. Det
gäller såväl Futuraskolan Rådan som Silverbäckens skola och Utbildning Silverdal.
Det saknas övergångsställen på flera platser längs viktiga skolvägar. Det gäller exempelvis
Rådanvägen nära cirkulationsplatsen mot Sollentunavägen där skolbarnen måste korsa vägen tre
gånger. Andra platser som saknar övergångsställen är Silverbäcksplan nära skolan, Rådanvägen
vid Silverbäcksplan och korsningen Johannesbergsvägen/Tallallén vid Silverdalshallen.
Hastigheterna är höga på Rådanvägen och Silverdalsvägen som är viktiga skolvägar.
Linvävarvägen används som huvudväg av föräldrar som skjutsar sina barn till Futuraskolan
Rådan. Det vore bättre om Rådanvägen användes som skolväg. Linvävarvägen borde stängas av
för genomfartstrafik.
Det är generellt svårt för bilister i Silverdal att upptäcka barn i korsningar. Det skulle behövas
fler trafikspeglar. Som exempel kan nämnas Jenny Linds plats.
Det är dålig sikt för bilar som backar ut från utfarterna. Problemet är särskilt stort på
Linvävarvägen, Rådanvägen och Silverdalsvägen som är viktiga skolvägar. Svårt att upptäcka
skolbarn som går på gångbanan.
Det skulle behövas fler säkra lekplatser i området för att få bort barnen från farliga gator där de
idag åker skateboard och cyklar.
Det byggs mycket i Silverdal vilket innebär att det är mycket byggtrafik i området. Det är en
otrygghet för barnen.
Gång och cykeltrafik
Silverdals torg är problematiskt för gående. Få bilar förstår innebörden av gångfartsområde.
Skyltarna skulle behöva kompletteras med rekommenderad hastighet.
Det saknas övergångsställen på flera platser i Silverdal. Däribland Tegelhagsvägen,
Linvävarvägen och Silverdalsvägen vid Silverdals torg och Ted Gärdestads plats.
Fler övergångsställen skulle behöva höjas upp.
Det behövs fler dedikerade gångstråk i området. Som exempel kan nämnas grönområdet vid
Margreteborgsvägen, Kasbyvägen, Parkpromenaden och från Rådanskolan till Silverdalshallen.
Det saknas en gång- och cykelväg vid Rådanplan.
Gång- och cykelvägarna i Silverdal skulle behöva separeras vad gäller gående och cyklister.
Det behövs fler och bättre gång- och cykelvägar i området.
Beläggning på Parkpromenaden gör det svårt att cykla och gå med barnvagn.
På flera platser i Silverdal är sikten dålig vilket gör det osäkert för gående och cyklister.
Hastighet och regelefterlevnad
Hastigheten i trafiken är för hög i Silverdal. Störst är problemet på Linvävarvägen, Rådanvägen
och Silverdalsvägen. Detta beror till stor del på att gatorna är för breda. De skulle behövas fler
enkelriktade gator och återvändsgränder.
Det behövs fler farthinder i området. Exempelvis på Linvävarvägen, Rådanvägen och
Silverdalsvägen. Det skulle också behöva genomföras fler poliskontroller.
11
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Parkeringen på Linvävarvägen borde flyttas till andra sidan.
Fler hastighetsmätningar borde genomföras.
Fartkameror borde sättas upp som visar bilisterna att de kör för fort.
Skyltningen behöver ses över och kompletteras.
Folk kör för fort på gångfartsområdena. Arenanders promenad och Parkpromenaden borde
förses med genomfartsförbud. Silverdals torg borde göras om till bilfri zon.
Ett stort problem i Silverdal är att yrkestrafiken kör för fort. Det gäller både bussar och
arbetsfordon. Även BMW:s demobilar upplevs köra vårdlöst.
Kollektivtrafik
Silverdalstorg är inte dimensionerat för busstrafik. Bussarna kör på stolpar. Måste bussarna gå
där?
Silverdalsvägen är inte anpassad för bussar. Det känns osäkert och smalt vid möten.
Bussarna orsakar vibrationsproblem.
Turtätheten är för låg. Särskilt på kvällar och helger.
Det saknas bra kopplingar till pendeltåget. Det saknas även bra parkeringsmöjligheter i
anslutning till busshållplatserna.
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5 Hastighets- och trafikflödesmätning
5.1

Genomförande

För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Silverdal har Trafik- och fastighetskontoret
genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området. Mätningen genomfördes under sju
dagar mellan den 5 och 12 maj och omfattade 13 punkter, se karta nedan.
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Resultat

5.2.1
Hastigheter
Resultatet av trafikmätningen visar att flera mätplatser har en medelhastighet som överskrider
hastighetsgränsen. Ser man till 85-percentilen, dvs. den hastighet som hålls av 85 % av de
uppmätta fordonen, överskrids hastighetsgränsen på samtliga platser utom i punkt 3 och 6. I
tabellen nedan redovisas resultatet från hastighets- och trafikflödesmätningarna i Silverdal.
På Rådanvägen och Silverdalsvägen är hastigheten generellt hög. Även i gångfartsområdena,
Arenanders promenad, Parkpromenaden och Silverdals torg, är farten betydligt högre än vad
som är tillåtet. Tabellen visar att cirka en tredjedel av trafiken på Silverdalsvägen överskrider
hastighetsbegränsningen. På Rådanvägen varierar hastigheten utefter vägen. Vid infarten från
Sollentunavägen är trafiken relativt lugn för att sedan öka efter korsningen med Arenanders
promenad. Där överstiger närmare två tredjedelar av trafiken den skyltade hastigheten. Så även
på Rådanvägen mellan Silverbäcksvägen och Linvävarvägen. På Rådanvägen öster om
Linvävarvägen minskar hastigheten. På Linvävarvägen överskrider cirka en fjärdedel av trafiken
den skyltade hastigheten. Johannesbergsvägen, väster om Tallallén, uppvisar liknande siffror.
Inom gångfartsområden är hastigheten hög. På Parkpromenaden och Silverdals torg kör samtliga
fordon snabbare än hastighetsbegränsningen. På Arenanders promenad är hastigheten något
lägre, men fortfarande hög.
Nr

Mätplats (väg)

MedeldygnsAndel
Medel85Skyltad
Andel över
trafik
tung trafik hastighet percentil hastighet skyltad hastighet

1

Silverdalsvägen

1798

6,8 %

27,5

32,8

30 km/h

31,4 %

2

Silverdals torg

1098

8,4 %

22,6

28,1

5 km/h*

100,0 %

3

Johannesbergsv.

1219

12,6 %

32,1

37,8

50 km/h

0,5 %

4

Johannesbergsv.

405

2,6 %

26,0

31,0

30 km/h

22,4 %

5

Silverdalsvägen

990

2,1 %

27,6

32,4

30 km/h

31,3 %

6

Rådanvägen

2313

3,4 %

22,8

28,1

30 km/h

9,4 %

7

Rådanvägen

1346

4,0 %

32,1

38,2

30 km/h

62,3 %

8

Linvävarvägen

495

2,3 %

26,8

32,4

30 km/h

28,1 %

9

Rådanvägen

301

2,8 %

32,9

39,2

30 km/h

66,8 %

10

Parkpromenaden

32

6,4 %

16,7

22,3

5 km/h*

100,0 %

11

Silverdalsvägen

242

2,5 %

29,0

36,0

30 km/h

40,4 %

12

Rådanvägen

305

2,9 %

27,1

32,4

30 km/h

27,5 %

133

1,0 %

13,0

18,0

10 km/h**

65,0 %

13 Arenanders promenad

* Hastighetsgränsen på dessa områden är ej specificerad. Enligt transportstyrelsen så får du inte köra fordonet med
högre hastighet än gångfart. Det finns dock ingen lagstadgad gräns satt utan det är beroende på situationen. 5-7
km/h är dock satt som riktvärde.
** Trafiken på Arenanders promenad har uppmätts med en radarmätare vars lägsta hastighetsgräns är satt till 10
km/tim. Det innebär att kolumnen ”Andel över skyltad hastighet” inte ger en helt korrekt bild av verkligheten
eftersom hastighetsbegränsningen på gatan i själva verket är närmare 5-7 km/tim. Andelen trafik som överstiger
hastighetsbegränsningen är följaktligen högre än vad som anges i tabellen.
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Trafikflöden

De största trafikflödena återfinns på Rådanvägen väster om Silverbäcksvägen, Silverdals torg,
Silverdalsvägen väster om Silverdals torg och Johannesbergsvägen vid infarten från
Sollentunavägen. Där är medeldygnstrafiken högre än 1 000 fordon per dygn. Vid de övriga
mätplatserna är trafikflödena betydligt lägre.
Lägst är flödena på Arenanders promenad och Parkpromenaden med cirka 130 respektive 30
fordon per dygn. I kartan nedan visas trafikflödena vid respektive mätplats.
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6 Olycksstatistik
6.1

Genomförande

För att få en bild av olycksstatistiken i Silverdal har Trafik- och fastighetskontoret hämtat
uppgifter från STRADA som är Transportstyrelsens rikstäckande informationssystem för data
om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Uppgifterna i STRADA rapporteras in
av polisen och sjukvården. Med hjälp av STRADA kan väghållaren få en bra överblick var
insatser ger störst effekt och därmed minska antalet personskador. Uppgifterna som har hämtats
från STRADA avser perioden 2009-01-01 till 2013-12-31, dvs. de fem senaste åren.
I STRADA bygger registreringen av uppgifter från hälso- och sjukvården på informerat
samtycke. Med informerat samtycke menas att de som kan komma att registreras underrättas om
alla omständigheter som kan påverka deras ställningstagande till registreringen och därefter
frivilligt samtycker till denna.

6.2

Resultat

Resultat från STRADA visar att antalet trafikolyckor i området var 7 stycken mellan 1 januari
2009 och 31 december 2013.
Tabellen nedan visar hur olyckorna fördelade sig under perioden.
Svårhetsgrad
Dödsolyckor
Svåra olyckor
Lindriga olyckor
Totalt:

Antal olyckor Uppdelat per år
2009
0
0
1
0
6
0
7
0

2010
0
0
1
1

Samtliga trafikolyckor utom en var singelolyckor.
Parkpromenaden, Rådanvägen och Silverdalsvägen.

2011
0
0
3
3

Singelolyckorna

2012
0
1
1
2

2013
0
0
1
1

inträffade

på

Den sjunde olyckan skedde mellan en fotgängare och en personbil och inträffade på
Sollentunavägen. Den olyckan definierades som allvarlig. Med allvarligt skadad menas person
som vid olyckan erhållit brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller
inre skada. Som svår skada räknas också sådan där den skadade väntas bli inlagd på sjukhus.
Tabellen nedan visar hur olyckorna fördelade sig mellan olika trafikslag.
Fotgängare
Cykel
Moped
Personbil

Singelolycka
3 (-, -, 3)
3 (-, -, 3)

Fotgängare

Cykel

Moped

Personbil

1 (-, 1, -)

Siffrorna inom parantes visar antalet (dödsolyckor, svåra olyckor, lindriga olyckor).
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7 Platsbesök
7.1

Genomförande

Trafik- och fastighetskontoret har genomfört en rad platsbesök i Silverdal. Exempel på faktorer
som har studerats under platsbesöken är gång- och cykelbanor, övergångsställen,
busshållplatser, farthinder, skyltning, beläggning och sikt. Nedan följer en genomgång av vad
som noterats under besöken.

7.2

Resultat

I kartan nedan redovisas platser och sträckor med busshållplatser, övergångsställen,
avsmalningar och gångbanor etc.
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7.2.1
Hastighetsgränser
Hastighetsbegränsningen i Silverdal är generellt 30 km/tim. Skyltningen om 30 km/tim börjar
vid infarten till Silverdalsvägen samt vid infarterna till Johannesbergsvägen och Rådanvägen.
Silverdal har även flera gångfartsområden där bilarna måste framföras i gångfart, dvs. 5-7
km/tim. Utformningen av gångfartsområden är inte alltid idealisk. På vissa platser framgår det
inte tillräckligt tydligt att ytan tillhör de gående eftersom gaturummet är indelat i en körbana och
en gångbana. Gångfartsområden saknar även tydliga entréer och portaler som markerar att ett
nytt område börjar med nya hastighetsbegränsningar och parkeringsregler. Det innebär att
bilarna ofta överskrider hastigheten inom gångfartsområdena.
På Silverdals Torg framgår det inte heller tillräckligt tydligt att parkering är förbjudet. Det
innebär att det parkerar besökare till butiker och restauranger på torget vilket i sin tur leder till
trafikfarliga backningsrörelser. I andra gångfartsområden förekommer tvärställda
parkeringsplatser. Även detta leder till farliga backningsmanövrer.

Figur 1. 30-skyltning på Rådanvägen

Figur 2. Gångfartsområde Jenny Linds plats

7.2.2
Gång- och cykelbanor
De flesta gator i Silverdal är försedda med gångbanor. Större gator, såsom Silverdalsvägen och
Linvävarvägen, har gångbanor och/eller gång- och cykelbanor på båda sidor om körbanan.
Övriga gator har gångbana på ena sidan av vägen.
Kasbyvägen norr om Harry Martinssons stig och förlängningen av Silverdalsvägen och
Rådanvägen i riktning mot Rådan saknar gångbanor. Dessa gator är belagda med grus och
omges av grönområden.
Grusvägen ner mot Rådan är en skolväg som används av många skolbarn. Futuraskolan Rådan
har infört en så kallad ”drop off zone” vid korsningen Rådanvägen/Silverdalsvägen där föräldrar
kan lämna sina barn. Från drop off zonen är det gångfartsområde ner till skolan. Skolan har även
infört ett ”förbud” för föräldrar att skjutsa sina barn hela vägen ner till skolan.
I Silverdal finns flera gångfartsområden. Även dessa saknar i regel gångbanor. På gator med
gångfartsområde ska trafiken ske på de gåendes villkor. Det innebär att bilarna ska framföras i
gångfart.
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Figur 3. GC-bana på Linvävarvägen

Figur 4. Gångbana på Silverdalsvägen

7.2.3
Övergångsställen
Det finns totalt 37 övergångsställen i Silverdal. Flera gator i området är dock under
uppbyggnad/ombyggnad varför antalet kan komma att ändras. Av de befintliga
övergångsställena är fem stycken hastighetssäkrade med upphöjda passager. Huvuddelen av
övergångsställena är placerade på Silverdalsvägen. Andra gator som är försedda med
övergångsställen är Johannesbergsvägen, Linvävarvägen, Rådanvägen och Silverbäcksvägen.
Övergångsställena i Silverdal är koncentrerade till ett antal gator och sträckor. Det innebär att
andra sträckor helt saknar övergångsställen. Som exempel kan nämnas Linvävarvägen mellan
Silverbäcksvägen och Rådanvägen. Där är dessutom en lekplats anlagd på den sida av vägen
som saknar bostäder vilket innebär att barnen i området måste korsa Linvävarvägen för att ta sig
till lekplatsen.

Figur 5. Övergångsställe på Rådanvägen

Figur 6. Upphöjd passage på Rådanvägen

7.2.4
Busshållplatser
Silverdal trafikeras av SLs linje 607 mellan Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset.
Området har två busshållplatser, en på Silverdalsvägen nordväst om Silverdals torg, och en på
Sollentunavägen sydost om korsningen med Rådanvägen. Båda hållplatserna är
tillgänglighetsanpassade och försedda med väderskydd. Vid busshållplatsen på Sollentunavägen
finns även cykelparkering med tak och ramlås.
19

den 30 maj 2014

30-DIREKTIVET SILVERDAL NULÄGESRAPPORT

Figur 7. Busshållplats på Silverdalsvägen

Figur 8. Busshållplats på Sollentunavägen

7.2.5
Farthinder
Silverdal har endast ett fåtal farthinder. De flesta farthinder utgörs av upphöjda
övergångsställen. På Rådanvägen, norr om korsningen med Arenanders promenad, finns en
avsmalning. Flera gator i Silverdal, exempelvis Linvävarvägen, Rådanvägen och
Silverdalsvägen, har långa raksträckor där bilister tenderar att gasa på.
Även på gator i gångfartsområden, såsom Strandpromenaden och Arenanders promenad,
tenderar trafiken att köra för fort

Figur 9. Upphöjd passage på Silverdalsvägen

Figur 10. Avsmalning på Rådanvägen

7.2.6
Skyltning
Silverdal är ett relativt nytt område. Det innebär att de skyltar som finns är av god standard att
det inte finns häckar och träd som skymmer skyltarna. Att området är nytt innebär dock att det
på vissa platser saknas skyltar. På andra platser pågår nybyggnationer vilket innebär att
skyltningen ännu inte är på plats. Exempel på platser som saknar skyltning är Silverdalsvägen
vid Utbildning Silverdal där det saknas skyltar som skola. Även många övergångsställen i
Silverdal saknar skyltning.
7.2.7
Dålig sikt
Silverdal är ett relativt nytt bostadsområde med en stor andel radhus. Området har därför inga
problem med växtlighet vid tomtgräns som skymmer sikten och utgör trafikfara. Däremot är
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många utfarter utformade på ett sådant sätt att det är svårt för den backande bilisten att upptäcka
gående och cyklister. Detta märks bland annat på Linvävarvägen, Rådanvägen och
Silverdalsvägen.
Utformningen av utfarterna innebär även att det är svårt för bilister som färdas på vägarna att
upptäcka korsande fotgängare. Detta är särskilt tydligt på Linvävarvägen där parkerade bilar och
vägens böjning gör det svårt att upptäcka barn som korsar gatan. Eftersom hastigheten på
Linvävarvägen ofta är hög innebär det ett stort problem. Ytterligare platser i Silverdal som har
dålig sikt är Silverdalsvägen vid Silverdals torg där en parkeringsplats skymmer sikten för
bilister vid övergångsstället. På Silverdals torg står en reklamskylt som begränsar sikten.

Figur 11. Dålig sikt på Silverdalsvägen

Figur 12. Dålig sikt på Linvävarvägen

7.2.8
Bristande beläggning
De flesta gator i Silverdal är nyanlagda. Standarden i gatunätet är därför i regel mycket bra. På
ett antal platser, såsom Johannesbergsplan och Margreteborgsvägen, pågår dock byggnation.
Där kan beläggningen ha en del brister under arbetet.

Figur 13. Bristande beläggning på Moas väg

Figur 14. Bristande beläggning på Rådanvägen
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8 Övrigt material
Vid sidan av de undersökningar som presenteras i kapitel 3-7 har Trafik- och fastighetskontoret
tagit del av tidigare material och rapporter i nulägesanalysen. Nedan följer en sammanställning
av det material som har studerats.

8.1

Social miljöanalys utifrån ett barnperspektiv

White arkitekter har tagit fram ett funktionsprogram för Silverdal som syftar till att öka
kunskapen om hur barn i Silverdal använder och upplever olika miljöer i området. Programmet
presenterar visioner för hur Silverdal kan utvecklas för att stärka barnens välmående och bygger
på intervjuer med skolbarn, föräldrar och skolpersonal i området. Intervjuerna genomfördes
under hösten 2013.
Intervjuerna visar att flera gator och platser i Silverdal upplevs som otrygga ur ett
trafikperspektiv. Exempel på gator som upplevs som trafikfarliga är Linvävarvägen,
Rådanvägen och Silverdalsvägen där hastigheterna beskrivs som höga. Även Parkpromenaden
och Silverdals torg pekas ut som problemområden på grund av ostrukturerad trafik med mycket
backande bilar.
I rapporten kostateras att föräldrarnas oro för barnens säkerhet påverkar deras benägenhet att
låta dem gå själva till skolan. Det leder i sin tur till att barnens rörelsefrihet begränsas. Som
förslag på åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Silverdal nämns övergångsställen på
Linvävarvägen och farthinder på Rådanvägen och Silverdalsvägen.

8.2

Trafikutredning Futuraskolan Rådan

I samband med Futuraskolan Rådans utökade etablering så lät Sollentuna kommun
konsultföretaget Tyréns undersöka hur utbyggnaden skulle påverka trafiksituationen i närmiljön.
Trafikutredningen presenterades i januari 2012.
Trafikutredningen visade att utbyggnaden av Futuraskolan Rådan kommer att ha betydande
inverkan på trafiken i området kring skolan. Lösningarna som föreslogs för att skapa en
tillfredsställande
trafiksituation
var
en
vändplan,
nya
parkeringsplatser
och
cykelparkeringsplatser samt en gång- och cykelbana längs med Rådanvägen söder om
Linvävarvägen. Trafikutredningen föreslår även att skolan ska arbeta aktivt med vandrande
skolbussar och informationsutskick till elever och föräldrar.

8.3

Hur kan vi skapa en tryggare trafikmiljö i Silverdal?

I december 2013 mottog trafik- och fastighetskontoret en inventering av trafiksituationen i
Silverdal framtagen av ett antal boende i området. Inventeringen är en sammanställning av de
problem och brister som upplevs som mest akuta i Silverdal. Det innehåller även förslag på
lösningar för att förbättra trafiksäkerheten.
Exempel på problem som lyfts fram i dokumentet är höga hastigheter på Linvävarvägen,
Rådanvägen och Silverdalsvägen, dålig sikt i korsningar och vid utfarter, avsaknad av
övergångsställen och gångbanor samt höga hastigheter i gångfartsområden. Som förslag på
åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten nämns farthinder, cirkulationsplatser, upphöjda
övergångsställen, genomfartsförbud, sänkta hastighetsgränser, nya gångbanor, tydligare
skyltning etc.
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Trafikfrågor i Silverdal

I januari 2012 tog Trafik- och fastighetskontoret fram en nulägesbeskrivning av trafiksäkerheten
i Silverdal. Bakgrunden till nulägesbeskrivningen var att kommunen hade tagit emot ett stort
antal klagomål från boende i området. I samband med nulägesbeskrivningen gavs även förslag
på åtgärder för att höja trafiksäkerheten i Silverdal.
I nulägesbeskrivningen framkommer att flera gator i Silverdal har en utformning som inbjuder
till höga hastigheter. Rapporten innefattar en hastighetsmätning som bekräftar detta. De höga
hastigheterna gäller både på 30-vägar och i gångfartsområden. Nulägesbeskrivningen poängterar
även att sikten är dålig på flera platser i Silverdal. Det gäller exempelvis utfarterna till
bostäderna på Linvävarvägen, Rådanvägen och Silverdalsvägen. Även vid Silverdals torg är
sikten begränsad.
Nulägesbeskrivningen ger förslag på åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Silverdal.
Exempel på åtgärder som nämns är farthinder, övergångsställen, ändrad möblering av
gångfartsområden, avgiftsbelagd parkering och ändrad utformning av parkeringsplatser.

8.5

Resandestatistik buss

Nedan redovisas genomsnittlig resandestatistik för buss 607 under vardagsdygn 2012-2013.

Bussresenärer i Silverdal
400

300

Antal påstigande

200

Antal avstigande
100

0
Silverdalsskolan

Rådanvägen

Figur 9. Antalet bussresenärer på linje 607 under ett vardagsdygn 2012-2013

8.6

Övriga synpunkter

Vid sidan av dessa dokument har Trafik- och fastighetskontoret tagit emot en rad synpunkter
från allmänheten via mail, telefonsamtal, kommunens hemsida etc. Även dessa synpunkter har
tagits hänsyn till och arbetats in i nulägesrapporten. En sammanställning från de senaste två åren
visar att majoriteten av synpunkterna i Silverdal rör felparkering. Ytterligare synpunkter som har
framförts flitigt gäller vinterväghållning, vägarbeten och cykeltrafik.
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Inrapporterade kundärenden

Trafik- och fastighetskontoret hanterar felanmälningar i viss mån även synpunkter och frågor i
ett webbaserat ärendehanteringssystem. Dessa ärenden rapporteras in via kommunens webbplats
alternativt via kommunens kontaktcenter.
Under en tvåårsperiod 1 juni 2012 till 31 maj 2014 så hade 204 ärenden inrapporterats, sorterat
på ärendekategorier (se tabell nedan). De flesta ärenden gäller felparkeringar och snöröjning
men även ett stort antal rör cykelrelaterade frågor.
Inkomna kundärenden Silverdal
1 juni 2012 - 31 maj 2014
Kategori
Felparkering
Plogning gata
Cykel
Övrigt
Gatuarbete
Träd
Lekplatser
Gatubelysning - lampa trasig
Grönområden
Skyltar & vägmärken
Brunnar
P-automat
30-direktivet
Gräsklippning
Trafikplanering
Grusvägar
Grop i asfalt
Gatubelysning - lampa blinkar
Sopning gång & cykel
Kantsten skadad
Skolvägar
Badplatser
Vägmarkeringar
Parkeringsregler
Gatubelysning - lucka saknas
Papperskorgar
Gatubelysning - lutande stolpe
Trafiksignal
Trafiksäkerhet
Blommor och planteringar
Vibrationer
Halkbekämpning gata
Nedskräpning
Sopning gata
Halkbekämpning gång & cykel
Totalsumma

Summa
45
32
19
18
10
9
7
7
7
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
208
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9 Andra projekt i kommunen rörande området
9.1

Säkra skolvägar

Sedan 2013 bedriver Trafik- och fastighetskontoret ett projekt som går under namnet ”Säker
trafikmiljö runt skolor”. Syftet med detta projekt är att höja trafiksäkerheten vid kommunens
skolor och på så sätt öka andelen barn och föräldrar som går och cyklar till skolan. År 2014
ingår Futuraskolan Rådan i projektet med säkra skolvägar.
I arbetet ingår både att informera och uppmuntra barn, föräldrar och lärare till ändrade resvanor
och att förbättra infrastrukturen. Arbetsgruppen som består av både lärare och föräldrar samt
representanter från Trafik- och fastighetskontoret har träffats vid två tillfällen. Arbetet är
anpassat till skolans behov och skolans engagemang är avgörande för lyckandet.
En kartläggning av resvanorna för resandet till skolan har gjort och kommer att göras med
regelbundna intervall framöver. I maj genomförde skolan en trafik- och miljövecka där man
uppmärksammade olika frågor gällande trafik. Bland annat försökte skolan att få fler elever att
gå och cykla till skolan.
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10 Bilagor
10.1

Bilaga 1 Utskick inbjudan dialogmöte & enkät

10.2

Bilaga 2 Återkoppling från dialogmöte

10.3

Bilaga 3 Enkätresultat webbenkät
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