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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna har fått i uppdrag att se över trafikmiljön i
kommunens bostadsområden. I uppdraget ingår att 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. Uppdraget påbörjades år 2013 då Edsviken valdes ut som
pilotområde. Året därpå utökades arbetet till Silverdal och Törnskogen. År 2015 fortsätter
uppdraget i ytterligare två områden:



Häggvik
Norrviken

Syftet med denna rapport är att beskriva dagens situation i Norrviken med avseende på
trafiksäkerhet och trygghet. Med nulägesbeskrivningen som grund kommer trafik- och
fastighetskontoret att ta fram ett åtgärdsförslag för Norrviken. Åtgärdsförslaget kommer att
läggas fram till trafik- och fastighetsnämnden för beslut och genomförande.
Metod
Nulägesbeskrivningen bygger på flera metoder:







Webbenkätundersökning
Dialogmöte
Hastighets- och trafikflödesmätning
Olycksstatistik
Platsbesök
Övrigt material

Webbenkätundersökning
För att få en bild av vad de boende i Norrviken anser om trafikmiljön i området har trafik- och
fastighetskontoret utfört en webbenkätundersökning i området. Totalt deltog 230 hushåll i
undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 18 %. Detta ger en översiktlig bild av åsikter men
är således inget statistiskt säkerställt underlag och hanteras därför med varsamhet.
Det som flest personer anser som ett mycket stort eller ganska stort problem i Norrviken är att
bilister inte följer trafikregler. Dåligt klippta häckar och cyklister som inte följer trafikregler
tycker också nästan hälften av de svarande är ganska stora eller mycket stora problem i området.
57 % tycker att hastighetsdämpande åtgärder är viktigast att prioritera. På andra plats hamnar
bättre vinterväghållning och på tredje plats ligger kampanjer som uppmanar att följa
trafikreglerna. Utöver det nämns bullerstörningar av ett antal personer som ett stort problem
samt att trafik från Viby går genom Norrviken och inte har en egen utfart.
Vägarna som påtalas oftast för att ha för höga hastigheter, brister för gång- och cykeltrafiken
samt parkeringsproblem är Vibyvägen, Idrottsvägen, Landsvägen, Lindvägen, Skolvägen,
Kistavägen och Brunkebergsåsen. Situationen kring skolorna påtalas i stor utsträckning som
problematisk.
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Dialogmöte
För att få en ännu djupare bild av de boendes uppfattning om trafiksituationen i området har
trafik- och fastighetskontoret arrangerat ett dialogmöte. Dialogmötet ägde rum den 6 oktober
2015. Totalt deltog 30 personer. På dialogmötet diskuterades tre ämnen:




Barnens skolväg
Gång- och cykeltrafik
Hastigheter och regelefterlevnad

Hastighets- och trafikflödesmätning
För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Norrviken har trafik- och
fastighetskontoret genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området. Resultatet från
mätningen visar att hastigheterna är väldigt varierande i området. På flera mätplatser är
medelhastigheten högre än den skyltade hastighetsgränsen. Det gäller exempelvis
Brunkebergsåsen, Idrottsvägen, Landsvägen och Rättviksvägen. Vid andra mätplatser är
medelhastigheten betydligt lägre. Det gäller exempelvis Kistavägen, Lindvägen, Solvägen och
Västra Stationsvägen.
Olycksstatistik
För att få en bild av olycksstatistiken i Norrviken har trafik- och fastighetskontoret hämtat
uppgifter från STRADA som är ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Mellan
den 1 januari 2010 och 31 december 2014 inträffade 28 trafikolyckor i området. Två av
olyckorna var av allvarlig skadegrad. En olycka innebar ett dödsfall. Majoriteten av
trafikolyckorna var singelolyckor med gående och cyklister. Den vanligaste orsaken till
olyckorna var halka. En av de allvarliga olyckorna samt dödsfallet utgjordes av singelolyckor
med motorfordon på Norrvikenleden. Den andra allvarliga olyckan var en singelolycka med
cykel.
Platsbesök
Som komplement till undersökningarna ovan har trafik- och fastighetskontoret genomfört
platsbesök i Norrviken. Exempel på faktorer som har 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.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

År 2004 beslutade Sollentuna kommun att införa så kallade 30-zoner i kommunen, dvs.
hastighetsbegränsningar om 30 km/tim. 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 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 i regel bra men 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.
Uppdraget påbörjades år 2013 då Edsviken valdes ut som pilotområde. Året därpå utökades
arbetet till Silverdal och Vaxmora. År 2015 fortsätter uppdraget i ytterligare två områden:



Häggvik
Norrviken

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.

1.2

Syfte

Syftet med denna rapport är att beskriva dagens situation i Norrviken med avseende på
trafiksäkerhet och trygghet. Nulägesbeskrivningen kommer sedan att ligga till grund för 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 Norrviken 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 mycket värdefull för arbetet.
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Avgränsning

Norrviken
ligger
centralt
i
Sollentuna
kommun.
Området
avgränsas
av
Sollentunavägen/Pommernvägen, E4:an, Stäketvägen och Norrviken, se karta nedan. Norrviken
består till största delen av villaområden. Området har en pendeltågsstation och ett närcentrum.
Vid pendeltågsstationen finns viss handel. I övrigt är området ett utpräglat bostadsområde med
endast ett fåtal verksamheter.

Kartan anger det för arbetet avgränsade området

1.4

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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2 Webbenkätundersökning
För att få en bild av vad de boende i Norrviken 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.

2.1

Genomförande

Länken till webbenkäten gick under vecka 38 i september 2015 ut med posten till 1284 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 fredag, den 9 oktober 2015. 230 giltiga svar kommit in vilket gör en
bruttosvarsfrekvens på 18 %. 137 personer har lämnat sina kontaktuppgifter för att få skriftlig
återkoppling av resultatet. Detta ger en översiktlig bild av åsikter men är således inget statistiskt
säkerställt underlag och hanteras därför med varsamhet.
Frågorna i enkäten avser frågor om ålder, kön, sysselsättning, tillgång till olika färdsätt,
resvanor, värdering av olika problem med trafikmiljön i Norrviken, 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.

2.2

Resultat

Drygt hälften av de 230 svarande är mellan 40 och 64 år. Jämfört med åldersfördelningen för
personer över 20 år i Norrvikens befolkning har en större andel personer mellan 40 och 60/64 år
svarat på enkäten. Könsfördelningen bland de svarande är 47 % män och 53 % kvinnor.
95 % av de svarande har körkort och endast 14 personer bor i hushåll utan bil. Av de 94 % som
lever i hushåll med bil anger 56 % att hushållet disponerar en bil och 39 % att de bor i ett
hushåll med två bilar. 95 % av de svarande som har bil i hushållet har alltid eller nästan alltid
möjlighet att använda sig av hushållets personbil(ar) när man behöver. 83 % av de svarande har
alltid tillgång till cykel.
Mer än hälften säger att man går minst fyra dagar per vecka. Lika många använder bilen fyra
dagar per vecka och oftare vilket kan jämföras med en tredjedel som säger detsamma om
användning av kollektivtrafiken. Cykeln används fyra dagar i veckan eller oftare av 16 % av de
svarande.
Det som flest personer anser som ett mycket stort eller ganska stort problem i Norrviken är att
bilister inte följer trafikregler. Dåligt klippta häckar och cyklister som inte följer trafikregler
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 Norrviken. 57 % tycker att hastighetsdämpande
åtgärder är viktigast att prioritera. På andra platsen hamnar bättre vinterväghållning och på
tredje plats ligger kampanjer som uppmanar att följa trafikreglerna.
Bland förslag på förbättringar så anger de svarande bulleråtgärder, en ny påfart på motorvägen
mot Viby och olika åtgärder i gång- och cykelnätet.
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95 personer har även angett platser där man känner sig otrygg i Norrviken. Vibyvägen inklusive
korsningar, Idrottsvägen, Lindvägen samt Tunastråket nämns av mer än tio personer vardera.
Även Kistavägen, Landsvägen och området runt Norrviken C nämns av fem personer eller fler.
Hälften av de svarande från Norrviken anser att man borde prioritera gång- och cykeltrafik även
om det innebär nackdelar för biltrafiken. När det gäller prioritering mellan bil- och
kollektivtrafik tycker 60 % av de svarande att kollektivtrafik bör prioriteras.
Merparten av de svarande har använt sig av möjligheten att lämna kommentarer utöver svar på
frågorna (kommentarruta). Den enskilt största gruppen synpunkter handlar om bullerstörningar
från motorvägen och tågen, följt av önskemålet att trafiken från Viby hade möjlighet att inte ta
vägen genom Norrviken via Vibyvägen för att komma ut från området.
Vägarna som påtalas mest för att ha för höga hastigheter, brister för gång- och cykeltrafiken
samt parkeringsproblem är Vibyvägen, Idrottsvägen, Landsvägen, Lindvägen, Skolvägen,
Kistavägen och Brunkebergsåsen.
Korsningen Kistavägen/Norrvikenleden är man missnöjd med, det är svårt att svänga ut vänster
på Norrvikenleden. Även korsningen Sollentunavägen/Brunkebergsåsen påtalas av flera. Några
anser också att korsningen Norrvikenleden/Vibyleden inte fungerar optimalt. I korsningen
Pommernvägen/Länsmansvägen stör höga häckar.
Situationen kring skolorna påtalas i stor utsträckning för Norrvikens skola, men även för Rälsen
Norrviken och Stallets skola. De flesta synpunkter rör avlämningssituationen och villkoren för
gående och cyklister.
Generella belysningsåtgärder i gång- och cykelvägnätet efterlyses av flera, bland annat för
området längs med Norrvikensjön. Runt Norrvikens C önskar man bättre röjning av buskage och
förbättrad belysning. Separering av gående och cyklister genom målning önskas av flera
personer. Bommen på gång- och cykelvägen nära Ica anses som störande.
Felbeteende bland cyklister såsom cykling på trottoar och i vägbanan påpekas också av ett större
antal personer. Här nämns Norrvikenleden flera gånger. Ett antal personer önskar att
regelefterlevnad kontrolleras bättre och att felparkering kontrolleras mer. Några anser även att
vinterväghållningen borde vara bättre. En handfull personer önskar att personen ser efter dåligt
klippta häckar.
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3 Dialogmöte
För att få en djupare bild av de boendes uppfattning om trafiksituationen i Norrviken har trafikoch fastighetskontoret arrangerat ett dialogmöte. Dialogmötet ägde rum den 6 oktober 2015.
Totalt deltog 30 personer. Bilagt till detta dokument finns åtterrapporteringen från dialogmötet i
sin helhet.

3.1

Genomförande

Syftet med dialogmötet var att tillvarata de boendes lokala kunskaper och tankar. Underlaget från
detta möte har använts som en viktig del i arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder i Norrviken.
Inbjudan till dialogmötet gick ut till cirka 1200 hushåll i Norrviken. Totalt deltog 30 personer på
mötet. Dialogmötet genomfördes genom en workshop där deltagarna diskuterade ett antal
utvalda ämnen under två 25-minuters pass. Totalt varade dialogmötet i drygt två timmar.
De ämnen som diskuterades var:




Barnens skolväg
Gång- och cykeltrafik
Hastigheter och regelefterlevnad

Diskussionerna genomfördes vid fyra bord med 6-8 deltagare vid vardera bord. 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 skett på följande sätt:




3.2

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/tryggitrafiken
Kommunreception – Fysiska exemplar av rapporten har funnits för avhämtning i
kommunens reception. Adress: Turebergshuset, Turebergs torg 1.

Resultat

Samtalen utgick från tre ämnen. Nedan sammanfattas varje tema i ett antal punkter med de
vanligaste synpunkterna för varje tema.
Barnens skolväg
Trafiksituationen är problematisk vid både Norrvikens skola och Rälsens skola. Det gäller
framförallt vid hämtning och lämning. Många föräldrar lämnar sina barn med bil vilket innebär
att trafikmiljön vid skolorna känns osäker. Detta leder till en ond cirkel där ännu fler föräldrar
väljer att skjutsa sina barn eftersom det känns otryggt att låta dem gå och cykla till skolan.
Vid Norrvikens skola är det flera korsningar som har dålig sikt. Det beror delvis på att
Lindvägen och Skolvägen används som infartsparkering. Många bilister respekterar inte heller
Skolvägens förbud mot genomfartstrafik. Det finns en oro för att detta kommer att förvärras med
den nya bebyggelsen i området.
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Även vid Rälsens skola upplevs en problematisk situation med många felparkerade bilar som
skymmer sikten. Där finns en önskan om avlämningsficka och målade parkeringsrutor.
Hastigheterna är höga på flera viktiga skolvägar. Det gäller exempelvis Brunkebergsåsen,
Idrottsvägen, Lindvägen, Skolvägen och Vibyvägen.
Gång- och cykeltrafik
Det behövs fler dedikerade cykelvägar i området. Idag sker nästan all cykeltrafik i blandtrafik.
De cykelvägar som finns är ibland av dålig kvalitet. Det gäller exempelvis cykelvägen i
förlängningen av Postvägen samt korsningen Brunkebergsåsen/Sollentunavägen.
På flera platser i Norrviken upplevs sikten som dålig vid övergångsställen. Det gäller
exempelvis Brunkebergsåsen/Strandpromenaden och Bollvägen/Idrottsvägen.
På flera platser upplevs även belysningen bristfällig. Det gäller exempelvis tunneln under
järnvägen vid Norrvikens station samt gång- och cykelvägen längs med Norrviken. under
Häggviksleden i förlängningen av Smedjevägen och Klasrovägen. Tunneln vid Klasrovägen har
dessutom dålig vattenavrinning vilket leder till översvämningar.
Det saknas övergångsställen på flera viktiga platser i Norrviken. Däribland på Vibyvägen i höjd
med Torsvägen och öster om Stinsgränd. Vid vissa befintliga övergångsställen önskas det
signalreglering. Exempelvis i korsningen Limavägen/Vibyvägen.
Hastigheter och regelefterlevnad
Hastigheterna upplevs som höga på flera gator i Norrviken. Det gäller exempelvis
Brunkebergsåsen, Idrottsvägen, Lindvägen, Skolvägen och Vibyvägen. Ett stort problem är
raksträckorna på Brunkebergsåsen, Idrottsvägen och Vibyvägen. Där önskas farthinder och
åtgärder vid övergångsställen samt fler poliskontroller.
Mopeder och cyklister i området upplevs köra för fort. Det gäller exempelvis i tunneln under
järnvägen vid Norrvikens station.
Infartsparkeringen vid Norrvikens station anses underdimensionerad. Det innebär att
omkringliggande gator används som infartsparkering. Där står även bilar långtidsparkerade. Det
behövs avgifter för att reglera detta. Även parkeringen vid Norrvikens IP är
underdimensionerad. Det finns en oro för att situationen kommer att förvärras med den nya
idrottshallen. Önskemål om fler parkeringsplatser och tydligare reglering.
Det behövs fler utfarter från området. Idag är det svårt att ta sig ut på Vibyvägen samt på
Norrvikenleden och Sollentunavägen. Önskemål om fler utfarter och en påfart till E4:an från
Vibyvägen.
På flera platser i Norrviken efterföljs inte högerregeln. Det gäller exempelvis Kistavägen som av
många upplevs som huvudled. Det finns även önskemål om cirkulationsplats i korsningen
Kistavägen/Norrvikenleden.
Trafiksignalerna i korsningen Norrvikenleden/Vibyvägen anses felprogrammerade och behöver
ses över. Norr om korsningen finns önskemål om sänkt hastighet på Norrvikenleden från 60
km/tim till 50 km/tim.
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4 Hastighets- och trafikflödesmätning
4.1

Genomförande

För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Norrviken har trafik- och
fastighetskontoret genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området. Mätningen
genomfördes under sju dagar mellan den 9 och 16 september 2015. Mätningen omfattade 16
punkter, se karta nedan. Observera att den mätning som gjorts på Vibyvägen inte finns
redovisad i kartan utan endast i tabellen nedan.
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Resultat

4.2.1
Hastigheter
I tabellen nedan redovisas resultatet från hastighets- och trafikflödesmätningarna i Norrviken.
Tabellen visar att hastigheterna är väldigt varierande i området. På flera mätplatser är
medelhastigheten högre än den skyltade hastighetsgränsen. Det gäller exempelvis
Brunkebergsåsen, Idrottsvägen, Landsvägen och Rättviksvägen. Vid andra mätplatser är
medelhastigheten betydligt lägre. Det gäller exempelvis Kistavägen, Lindvägen, Solvägen och
Västra Stationsvägen.
Medeldygnstrafik

Adress

Vardag

Helg

Vecka

Maxtimme Medelhastighet Skyltad hastighet

Landsvägen

475

210

399

77

29,6

30 km/h

Rättviksvägen 10

348

326

342

43

35,3

30 km/h

Landsvägen 17

1316

1027 1234

151

34,1

30 km/h

Brunkebergsåsen 35

123

126

124

21

26,5

30 km/h

Västra Stationsvägen

155

151

154

23

23,9

30 km/h

Idrottsvägen 32

432

276

387

56

28,2

30 km/h

Kistavägen

2030

1303 1822

212

26,8

30 km/h

Skolvägen

324

157

276

62

29,9

30 km/h

Solvägen 7

39

38

38

8

23,8

30 km/h

Lindvägen 21

367

201

319

65

24,0

30 km/h

Idrottsvägen 3

885

529

783

123

32,1

30 km/h

Brunkebergsåsen 3

481

471

478

59

29,1

30 km/h

Brunkebergsåsen

1519

1237 1438

170

39,2

30 km/h

Länsmansvägen 33

371

299

350

43

30,6

30 km/h

Lindvägen 7

620

322

535

123

26,5

30 km/h

Pommernvägen

1146

909

1078

116

39,7

50 km/h

Vibyvägen

7374

6147 7023

824

47,8

50 km/h

4.2.2
Trafikflöden
Även trafikflödena varierar i Norrviken. Störst trafikflöden återfinns på Brunkebergsåsen,
Kistavägen, Landsvägen, Pommernvägen och Vibyvägen. Där är medeldygnstrafiken i regel
högre än 1 000 fordon per dygn. På Vibyvägen drygt 7 000 fordon per dygn. har den överlägset
största trafiken med drygt 7 000 fordon per dygn. På andra gator är trafikflödena betydligt lägre.
Ofta lägre än 500 fordon per dygn. Som lägst överstiger inte trafiken mer än cirka 50 fordon per
dygn.
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5 Olycksstatistik
5.1

Genomförande

För att få en bild av olycksstatistiken i Norrviken har trafik- och fastighetskontoret hämtat
uppgifter från STRADA som är en rikstäckande databas för olyckor i anslutning till trafikmiljö.
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 från STRADA gäller perioden 1 januari 2010 till 31 december 2014,
dvs. de fem senaste åren.

5.2

Resultat

Resultatet från STRADA visar att det skedde 28 trafikolyckor i Norrviken mellan den 1 januari
2010 och 31 december 2014.
Tabellen nedan visar hur olyckorna fördelade sig under perioden.

Svårhetsgrad

Antal olyckor

Uppdelat per år
2010

2011

2012

2013

2014

Dödsolyckor

1

0

0

0

1

0

Svåra olyckor

2

0

1

0

1

0

Lindriga olyckor

25

6

5

2

5

7

Totalt:

28

7

6

2

7

7

Majoriteten av olyckorna är singelolyckor med gående och cyklister. Den vanligaste orsaken till
singelolyckorna är halka. Antingen beroende på ishalka eller rullgrus. Singelolyckorna är jämnt
fördelade över området.
Med svår olycka menas en person som vid olyckan erhållit brott, kroppsskada, hjärnskakning
eller inre skada. Som svår skada räknas också sådan där den skadade väntas bli inlagd på
sjukhus. De flesta trafikolyckor i Norrviken leder alltså inte till sjukhusvistelser.
En av de svåra olyckorna är singelolycka med cyklist. Den andra svåra olyckan samt
dödsolyckan utgjordes av singelolyckor med motorfordon på Norrvikenleden.
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6 Platsbesök
6.1

Genomförande

Trafik- och fastighetskontoret har genomfört en rad platsbesök i Norrviken. 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.

6.2

Resultat

I kartan nedan redovisas platser och sträckor med busshållplatser, övergångsställen och gator
försedda med gångbanor.
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6.2.1
Hastighetsgränser
Hastighetsgränsen i Norrviken är generellt 30 km/tim. Undantaget från detta är Norrvikenleden,
Pommernvägen, Vibyvägen samt Sollentunavägen där det är 50 km/tim. På Norrvikenleden norr
om Norrvikens centrum övergår hastighetsgränsen till 60 km/tim.
Hastighetsgränsen om 30 km/tim infördes år 2004. Många gator är dock oförändrade sedan
tidigare vilket innebär att de har en utformning som inbjuder till högre hastigheter än den
hastighetsgräns som gäller. Det gäller exempelvis Brunkebergsåsen, Idrottsvägen och
Landsvägen som har långa raksträckor där bilister tenderar att gasa på. Även Lindvägen och
Skolvägen har problem med höga hastigheter. Det gäller i synnerhet på morgonen och
eftermiddagen vid hämtning och lämning av skolbarn. För att minska problemen kring
Norrvikens skola har Lindvägen reglerats med genomfartsförbud. Det är dock flera bilister som
inte följer det förbudet.

30-skyltning på Länsmansvägen

50-skyltning på Pommernvägen

6.2.2
Gång- och cykelbanor
Många gator i Norrviken är försedda med gångbanor. Det gäller i synnerhet väster om
järnvägen. Där är många områden även helt separerade och planskilda från biltrafiken. De gator
som saknar gångbanor är i regel lokalgator med små trafikflöden och låga hastigheter. Där är
behovet av gångbanor inte särskilt stort. Undantaget är dock gator som är viktiga skolvägar,
exempelvis Lindvägen. Lindvägen saknar idag gångbana vilket är problematiskt ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
Öster om järnvägen är antalet gångbanor mindre. De flesta gator är dock villagator med små
trafikflöden och låga hastigheter. Det innebär att trafiken är väldigt lokal med endast
boendetrafik, vilket innebär att behovet av gångbanor är betydligt lägre.
Öster om järnvägen finns ett antal gator som fungerar som huvudgator. Det gäller främst delar
av Brunkebergsåsen, Idrottsvägen, Stationsvägen och Strandpromenaden. Dessa gator är
försedda med gångbanor. I många fall är dock gångbanan för smal för att flera gående ska kunna
mötas eller gå i bredd. Det gäller särskilt på vintern när snövallar plogas upp på gångbanan.
Detta är särskilt problematiskt på gator som är viktiga skolvägar, exempelvis Idrottsvägen.
Endast ett fåtal gator i Norrviken är försedda med cykelbanor. På de platser där cykelbanor finns
är de i regel kombinerade med gångbanor. På många platser är det otydligt vad som gäller och
16
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vad som är gångbana respektive gång- och cykelbana. Det gäller t.ex. Brunkebergsåsen och
Strandpromenaden.

Gång-/cykelbana förlängningen av Stationsvägen

Gångbana på Idrottsvägen

6.2.3
Övergångsställen
De flesta övergångsställen i Norrviken är koncentrerade till väster om järnvägen. Anledningen
till det är att dessa gator har större trafikflöden och högre hastigheter än gatorna öster om
järnvägen. Övergångsställena är främst koncentrerade till gator som används av många barn,
t.ex. Landsvägen, Skolvägen och Vibyvägen. Samtidigt saknas övergångsställen på andra gator
som är viktiga skolvägar såsom Lindvägen. Även öster om järnvägen saknas övergångsställen
på viktiga skolvägar. Detta är problematiskt ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Flera av de befintliga övergångsställena är dessutom slitna med dålig skyltning och gammal
målning. Endast ett fåtal av övergångsställena är hastighetssäkrade. Det innebär att trafiken kan
passera övergångsstället utan att tvingas sänka farten.

Signalreglerat övergångsställe på Vibyvägen

Saknad

målning

av

gångpassage

på

Strandpromenaden

6.2.4
Busshållplatser
Norrviken trafikeras av fyra busslinjer, linje 516 mellan Viby och Sergels torg, linje 520 mellan
Holmboda och Sollentuna Centrum, linje 525 mellan Viby och Sollentuna Centrum samt linje
537 mellan Upplands Väsby och Kista Centrum. Området har fem busshållplatser, Bandyvägen,
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Norrvikens station, Rättviksvägen, Norrviken norra och Sollentuna kyrka. Samtliga hållplatser
utom Rättviksvägen är väderskyddade och tillgänglighetsanpassade med taktil beläggning.
Norrvikens station är en viktig bytespunkt. Det gäller både för byten mellan buss och pendeltåg
och för byten mellan cykel och pendeltåg. Vid stationen finns cykelparkeringar med tak,
belysning, ramlås och luftpump.

Busshållplats på Landsvägen

Cykelparkering vid Norrvikens station

6.2.5
Farthinder
Norrviken har ett antal upphöjda övergångsställen som fungerar som farthinder. På Landsvägen
finns även ett spårviddshinder som hindrar övrig trafik från att passera. Flera gator har dock
långa raksträckor utan avbrott där bilister tenderar att gasa på. Det gäller exempelvis
Brunkebergsåsen, Idrottsvägen och Vibyvägen.

Upphöjt övergångsställe på Länsmansvägen

Spårviddshinder på Landsvägen

6.2.6
Skyltning
Skyltningen i Norrviken är oftast korrekt men på många platser har den bristfällig standard.
Flera skyltar är gamla och i behov av att bytas. På andra platser är skyltarna skymda av grönska
eller av andra skyltar. Det finns även ett antal platser som skulle behöva skyltning men som
saknar detta, exempelvis flera övergångsställen, liksom skyltar som inte längre gäller men som
inte har plockats ned.
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6.2.7
Siktförhållanden
På flera platser i Norrviken är sikten dålig på grund av skymmande växtlighet. Det gäller både
på kommunal mark och på fastighetsmark. Flera korsningar i området har dåligt sikt. På andra
platser finns skyltar som är gömda i grönska. Även felparkerade bilar är en orsak till dålig sikt.
Det gäller exempelvis Idrottsvägen och Stationsvägen som används som infartsparkering.
På flera platser är även belysningen bristfällig. Även detta beror till stor del på växtlighet som
skymmer ljuskällorna.

Skymd skylt vid Norrvikens IP

Skymd sikt i korsning på Bandyvägen

6.2.8
Beläggning
Många gator i Norrviken är ålderstigna, överlag är dock beläggningen i gott skick. Ibland är
dock standarden ibland är bristfällig. Framförallt vägmarkeringen är på flera platser gammal och
i behov av nymarkering. Det gäller i synnerhet områdets övergångsställen. Sollentuna har en
beläggningsplan för asfaltering av gator. I det ingår målning av vägmarkeringar. Målningen kan
dock göras även separat som punktinsatser.
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7 Andra projekt i kommunal regi rörande området
Trafik- och fastighetskontoret bedriver ett antal projekt kopplade till utvecklingen av
trafikmiljön i Sollentuna kommun. Nedan presenteras dessa översiktligt.

7.1

Säker trafikmiljö runt skolor

Sedan 2013 bedriver Trafik- och fastighetskontoret ett projekt som går under namnet ”Säker
trafikmiljö runt skolor”. Syftet med detta projekt är att öka andelen barn och föräldrar som går
och cyklar till skolan och på så sätt höja trafiksäkerheten vid kommunens skolor.
År 2015/2016 ingår Stallets skola, Norrvikens skola samt Rälsen Norrviken i projektet med
säkra skolvägar.
I arbetet ingår både att informera och uppmuntra barn, föräldrar och lärare till ändrade resvanor
såväl som att förbättra infrastrukturen. Arbetsgruppen som består av både lärare och föräldrar
samt representanter från Trafik- och fastighetskontoret träffas regelbundet för att skapa
målsättningar och inleda ett trafikarbete på skolan. Arbetet är anpassat till skolans behov och
skolans engagemang är avgörande för lyckandet.
Kartläggning av resvanorna för resandet till skolorna har genomförts och kommer att
genomföras med regelbundna intervall framöver.

7.2

Parkeringsplan för Sollentuna kommun

I Sollentuna ansvarar kommunen för en mängd parkeringsplatser men hittills har det saknats en
samlad bild och tydliga riktlinjer för hur parkeringsfrågor ska hanteras. Sollentuna är i behov av
ett planeringsdokument som ger vägledning för hur parkeringen ska ordnas i kommunen.
Mot bakgrund av ovan har kommunfullmäktige beslutat att ta fram en parkeringsplan för
Sollentuna kommun. Parkeringsplanen ska vara ett vägledande planeringsdokument som i första hand
riktar sig till kommunens planerare och beslutsfattare.

Parkeringsplanens huvudinriktning är att säkerställa en effektiv användning av kommunens
gator och markytor. Parkeringsplanen syftar även till att främja ett mer hållbart resande inom
samt till och från kommunen. Parkeringsplanen ska fungera som ett verktyg för att uppnå de mål
som anges i trafikpolicyn, däribland målet om en ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik.

7.3

Cykelplan för Sollentuna kommun

Sollentuna har tagit fram en cykelplan. Cykelplanen antogs i kommunfullmäktiga år 2014 och
ligger till grund för både översiktlig planering och detaljplanering. Kommunen arbetar aktivt
med cykeltrafik och har som målsättning att fördubbla andelen cyklister fram till år 2020. År
2030 ska andelen cyklister vara tre gånger fler än idag.
För att lyckas med det krävs ett cykelnät som är trafiksäkert och tryggt. 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
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separering av cyklister och gående, separering av cyklister och bilar, hastighetssäkrade passager,
belysning, sikt, drift och underhåll.

7.4

Belysning som ett verktyg för ökad trygghet

Sollentuna kommun arbetar aktivt med trygghet och säkerhet. I den politiska överenskommelsen
för 2014-2018 fastställs att trygghet och säkerhet ska prioriteras i all verksamhet. Arbetet ska
vara förebyggande och drivas på bred front.
Trafik- och naturavdelningen har av trafik- och fastighetsnämnden under 2014 fått i uppdrag att
se över befintlig belysning i kommunen för att säkerställa att korrekta prioriteringar av
nyinvesteringar görs. Trafik- och naturavdelningen ska under kommande 3 år genomföra ett
systematiskt förbättringsarbete gällande belysning på allmänna platser och siktskymmande
växtlighet med syfte att öka tryggheten i utemiljöerna.

7.5

Övriga synpunkter

Vid sidan av dessa dokument tar Trafik- och fastighetskontoret löpande emot ett stort antal
synpunkter från allmänheten via mail, telefonsamtal, kommunens hemsida etc. Även dessa
synpunkter har tagits hänsyn till och arbetats in i nulägesrapporten. Dessa redovisas dock inte i
detalj i denna rapport.
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8 Bilagor
8.1

Bilaga 1 Utskick inbjudan dialogmöte & enkät

8.2

Bilaga 2 Återkoppling från dialogmöte

8.3

Bilaga 3 Enkätresultat webbenkät
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Trygg i trafiken?
								Vi vill veta vad du som
								
								

bor i Norrviken tycker om
trafikmiljön i ditt område.

SEPTEMBER 2015

Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun arbetar för en ökad trygghet i trafikmiljön i Sollentuna. För 2015 har Norrviken valts ut för detta arbete.

VI VILL VETA VAD DU TYCKER

Vi vill veta vad du som boende tycker om trafikmiljön i Norrviken. På så sätt kan vi göra en
bättre prioritering av åtgärder i området.
Kom och träffa oss…
6/10 kl 18.30-20.30 i Häggviksskolans matsal kan du träffa tjänstemän och politiker
från trafik- och fastighetskontoret på ett dialogmöte för att ge oss din bild av hur du upplever trafiken.
Anmäl dig på: tfn@sollentuna.se, ange ”dialogmöte Norrviken” i ämnesraden. Tänk på att
antalet platser är begränsat. Först till kvarn...Vi bjuder på fika.
…och/eller fyll i en webbenkät
Oavsett om du väljer att delta på dialogmötet eller inte så önskar vi att du fyller i en
webbenkät med frågor om trafikmiljön i ditt område.
• Adress till webbenkäten: www.sollentuna.se/enkat-norrviken.
Du kan också använda QR-koden till höger som leder dig till enkäten.
• Vi önskar få ditt svar senast 9/10 2015.
• Samtliga i hushållet är välkomna att svara, dock bör den som
svarar vara minst 15 år.
• Svaren behandlas självklart helt anonymt.
• Om du inte kan fylla i enkäten via webben så kan du ringa till Sollentunas kontaktcenter
på 08-579 210 00 och få enkäten hemskickad i pappersform.

FORTSATT ARBETE OCH ÅTERKOPPLING

Dialogmötet är en del i en kartläggning i vilken enkäten, hastighetsmätningar och platsbesök ingår.Vi kommer att återkoppla resultatet av kartläggningen och förslag på eventuella
påföljande åtgärder skriftligen till dig.

VILL DU VETA MER?

Läs om kommunens arbete med trafikfrågor i Sollentuna på www.sollentuna.se/trafik
Övriga frågor: kontaktcenter 08-579 210 00

Moa Rasmusson (Fp)
Ordförande i trafik- och fastighetsnämnden

Foto: Matton bildbyrå

Välkommen med dina synpunkter!

Trygg i trafiken
Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Tr ygg i tra
fiken?

V i vi ll ve ta
va d d u so
m
b o r i N o rr
vi k
tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m
n i d it t o
m rå d e .

2/8

Innehåll
Sammanfattning				3
Genomförande 				4
Ämnena som diskuterades

Sammanfattning av synpunkter
Barnens skolväg
Gång- och cykeltrafik
Hastighet och regelefterlevnad

5

Återkoppling					8

Sammanfattning

3/8

Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun arrangerade den 6 oktober 2015 ett
dialogmöte för att ta reda på hur invånare i Norrviken upplever tryggheten kopplat till
trafikmiljön i närområdet. Detta genomfördes för att tillvarata de boendes lokala kunskaper och tankar.
Följande dokument är en sammanställning av mötet. Observera att det är en sammanfattning som samlar de tydligast framträdande åsikterna, enskilda synpunkter kan därför
saknas i sammanställningen men samtligt material finns dokumenterat.

Genomförande

4/8

Inbjudan till dialogmötet gick ut till cirka 1200 hushåll i Norrviken. I samband med
inbjudan gavs även möjlighet till att svara på en webbenkät, vilka cirka 230 personer
valde att göra. På dialogmötet deltog 30 personer.
Dialogmötet genomfördes genom en workshop där deltagarna diskuterade ett antal utvalda ämnen under två 25-minuters pass. Totalt varade dialogmötet två timmar.
De ämnen som diskuterades var:
• Gång- och cykeltrafik
• Barnens skolväg
• Hastigheter och regelefterlevnad
Diskussionerna genomfördes vid fyra bord med cirka 6-8 deltagare vardera. De olika
samtalsgrupperna leddes av samtalsledare från trafik- och fastighetskontoret. Diskussionerna skedde kring en karta över området och samtalsledarna skrev ned synpunkterna på
stora pappersark.
Övriga frågor
Utöver de förutbestämda temana lyftes frågor upp gällande sådana ämnen som låg
utanför dialogmötets uppsatta ramar. De nu inkomna synpunkterna hanteras i samarbetet
med kommunens miljö- och byggnadskontor, stadsbyggnadsavdelning samt med Trafikverket.
Två stora frågor kopplat till Trafikverkets väg E4 lyftes. Dels buller från denna samt
möjligheten att få till en ny trafikplats/avfart mot Viby för att avlasta Vibyvägen. Frågan
gällande ny avfart vidarebefordras till styrande i kommunen för eventuellt vidare engagemang i frågan.
En annan fråga handlade om trafik- och fastighetskontorets hantering av byggnationen
av en fotbollshall på Norrvikens IP. Här framkom klagomål på att kommande trafiksituation hanterats bristfälligt och innebörden för verksamheterna i närområdet lyftes som
ett problem. Önskemål på bättre samordning framkom.

Sammanfattning av
synpunkter
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Samtalen utgick från tre olika teman, gång- och cykeltrafik, barnens skolväg samt hastigheter och regelefterlevnad. Nedan sammanfattas varje tema i ett antal punkter med de
vanligaste synpunkterna för varje tema.
Gång- och cykeltrafik
• Fler cykelvägar önskas. Idag sker nästan all cykling i blandtrafik.
• Korsningen Brunkebergsåsen/Strandpromenaden är trafikfarlig med dålig sikt vid
övergångsstället.
• Korsningen Brunkebergsåsen/Sollentunavägen är ologisk för cyklister. Risk för kollisioner mellan bilister och cyklister.
• Cykelvägen i förlängningen av Postvägen håller en dålig standard. Önskemål om
asfaltering.
• Skymd sikt och avsaknad av väjningsskylt i Skolvägens sväng där gång-/cykelbana
fortsätter rakt fram. Det gör det trafikfarligt för gående och cyklister.
• Dålig sikt i korsningen Idrottsvägen/Bollvägen. Önskemål om trafikspegel.
• Önskemål om övergångsställe och 30-skyltar på Vibyvägen i höjd med Torsvägen.
• Önskemål om övergångsställe på Vibyvägen öster om Stinsgränd.
• Övergångsstället i korsningen Vibyvägen/Limavägen saknar signalreglering. Den
täta trafiken gör det svårt och osäkert att passera.
• Tunneln under järnvägen är trång med många cyklister och mopeder som håller en
hög hastighet. Önskemål om belysning i tunneln.
• Önskemål om belysning, bänkar och 30-skyltar på Brunkebergsåsen.
• Önskemål om belysning vid övergångsställe Nåsvägen/Vibyvägen.
• Önskemål om belysning på vägen till Ravalen. Vägen har även flera potthål.
• Önskemål om bättre gångbana ner till Norrvikens station på östra sidan rälsen.
• Gångvägarna i Norrviken upplevs generellt hålla en hög standard. Det gäller även
GC-tunnlarna.
• Bra med genomfartsförbud på Leksandsvägen, Sätersvägen och Torsvägen.
• Bra med busshinder på Landsvägen.
• Önskemål om nytt namn för busshållplats Bandyvägen. Förslag Norrvikens IP.
• Bullerplanket vid Norrvikens station är trasigt.
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Hastighet och regelefterlevnad
• Höga hastigheter på Brunkebergsåsen och Idrottsvägen. I synnerhet raksträckan
på Idrottsvägen. Befintliga avsmalningar ger inte tillräcklig effekt. Önskemål om
farthinder.
• Höga hastigheter på Vibyvägen. Önskemål om farthinder och åtgärder vid övergångsställen, exempelvis vid Nåsvägen.  
• Det är svårt att ta sig ut på Vibyvägen. Det gäller bland annat Landsvägen, Nåsvägen och Landsvägen.
• Det är svårt att ta sig ut på Norrvikenleden från Kistavägen och på Sollentunavägen
från Brunkebergsåsen. Det sista beror delvis på ett hål i vägbanan.
• Det är dålig sikt på Sollentunavägen i tunneln under järnvägen.
• Bron på Vibyvägen över E4:an är underdimensionerad. Det leder till trängsel i högtrafik. Vid olyckor blir det totalstopp. Ny utfart önskas från Vibyvägen till E4:an.
• Högerregeln efterföljs inte i korsningen Lindvägen/Kistavägen. Kistavägen upplevs
som huvudled. Korsningen Lindvägen/Kistavägen är farlig med skymd sikt.
• Önskemål om cirkulationsplats i korsningen Kistavägen/Norrvikenleden.
• Bilister respekterar inte förbudet mot genomfartstrafik på Lindvägen. Höga hastigheter på Lindvägen. Önskemål om förstärkt genomfartsförbud och parkeringsfickor.
• Genomfartsförbudet på Lindvägen innebär att all trafik går ut via brandstationen vid
Pommernvägen. Det leder till trängsel och köer.
• Infartsparkeringen vid Norrvikens station är underdimensionerad. Det innebär att
omkringliggande gator används som infartsparkering. Önskemål om översyn och
tydligare reglering.
• Parkeringen vid Norrvikens IP är underdimensionerad. Oro för att situationen förvärras med den nya idrottshallen. Önskemål om fler parkeringsplatser.
• Önskemål om sänkt hastighet från 60 km/tim till 50 km/tim på Norrvikenleden norr
om Vibyvägen.
• Önskemål om översyn av trafiksignalerna i korsningen Norrvikenleden/Vibyvägen
• Önskemål om fler fartkontroller från polisen.
• Trafikskylten vid utfart från Norrvikens C på Vibyvägen är ofta påkörd.
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Barnens skolväg
• Trafiksituationen vid Norrvikens skola är problematisk med svåra korsningar, smala
körbanor, dålig belysning och avsaknad av gångbanor.
• Lindvägen och skolvägen är problematiska med mycket trafik vid hämtning och
lämning. Skolvägen används som infartsparkering. Oro för att situationen förvärras
med den nya bebyggelsen.
• Trafiksituationen vid Rälsens skola är intensiv vid hämtning och lämning. Höga hastigheter utanför skolan och problematisk korsning Idrottsvägen/Stationsvägen.
• Idrottsvägen och Stationsvägen är problematisk med många felparkerade bilar. Önskemål om avlämningsficka och målade parkeringsrutor.  
• Korsningen Idrottsvägen/Vårvägen är trafikfarlig med parkerade bilar som skymmer
sikten.

Återkoppling
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Återkoppling från dialogmötet sker på tre olika sätt:
•
•
•

Mejl – De invånare som anmält sig till dialogmötet får ett exemplar av denna rapport
skickat till sig via mejl.
Webb – Denna rapport går att ladda ner från Sollentuna kommuns webbplats.
Adress: www.sollentuna.se/trafik
Kommunreception – Fysiska exemplar av rapporten finns att hämta i kommunens
reception. Adress: Turebergshuset, Turebergs torg 1.

Underlaget som presenteras i denna rapport kommer att användas av trafik- och fastighetskontoret som en viktig del i arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder i Norrviken. Arbetet
med trafiksäkerhetsåtgärderna följer arbetsplanen nedan.

Mer information om arbetet på: www.sollentuna.se/tryggitrafiken
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1 Sammanfattning
Resultat enkätundersökning
Drygt hälften av de svarande är mellan 40 och 64 år. Jämfört med åldersfördelningen för
personer över 20 år i Norrvikens befolkning har en större andel personer mellan 40 och 60/64 år
svarat på enkäten. Könsfördelningen bland de svarande är 47 % män och 53 % kvinnor.
95 % av de svarande har körkort och endast 14 personer bor i hushåll utan bil. Av de 94 % som
lever i hushåll med bil anger 56 % att hushållet disponerar en bil och 39 % att de bor i ett
hushåll med två bilar. 95 % av de svarande som har bil i hushållet har alltid eller nästan alltid
möjlighet att använda sig av hushållets personbil(ar) när man behöver. 83 % av de svarande har
alltid tillgång till cykel.
Mer än hälften säger att man går minst fyra dagar per vecka. Lika många använder bilen fyra
dagar per vecka och oftare vilket kan jämföras med en tredjedel som säger detsamma om
användning av kollektivtrafiken. Cykeln använder med 16 % betydligt färre fyra dagar i veckan
eller oftare.
Området som med hälften av de svarande flest personer anser som ett mycket stort eller ganska
stort problem i Norrviken är att bilister inte följer trafikregler. Dåligt klippta häckar och
cyklister som inte följer trafikregler 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 Norrviken. 57 % tycker att hastighetsdämpande
åtgärder är viktigast att prioritera. På andra platsen hamnar bättre vinterväghållning och på
tredje plats ligger kampanjer som uppmanar att följa trafikreglerna.
Bland andra problem som de svarande har angett själva som stort problem anger de svarande
ofta bulleråtgärder, en påfart på motorvägen och olika åtgärder i gång- och cykelnätet.
95 personer har även angett platser där man känner sig otrygg i Norrviken. Vibyvägen inklusive
korsningar, Idrottsvägen och Lindvägen nämns oftast, av mer en tio personer vardera. Även
Kistavägen, Landsvägen och området runt Norrviken C nämns av fem personer eller fler.
Hälften av de svarande från Norrviken anser att man borde prioritera gång- och cykeltrafik även
om det innebär nackdelar för biltrafiken. När det gäller prioritering mellan bil- och
kollektivtrafik tycker 60 % av de svarande att kollektivtrafik bör prioriteras.
Nästan 200 personer har använd sig av möjligheten att lämna kommentarer utöver svar på
frågorna (kommentarruta). Den enskilt största gruppen synpunkter handlar om bullerstörningar
från motorvägen och tågen, följt av önskemålet att trafiken från Viby hade möjlighet att inte ta
vägen genom Norrviken via Vibyvägen för att komma ut från området.
Vägarna som påtalas mest för att ha för höga hastigheter, brister för gång- och cykeltrafiken
samt parkeringsproblem är Vibyvägen, Idrottsvägen, Landsvägen, Lindvägen, Skolvägen,
Kistavägen och Brunkebergsåsen.
Korsningen Kistavägen/Norrvikenleden är man missnöjd med, det är svårt att svänga ut vänster
på Norrvikenleden. Även korsningen Sollentunavägen/Brunkebergsåsen påtalas av flera. Några
anser också att korsningen Norrvikenleden/Vibyleden inte fungerar optimalt. I korsningen
Pommernvägen/Länsmansvägen stör höga häckar.
3

Situationen kring skolorna påtalas i stor utsträckning för Norrvikens skola, men även för Rälsen
Norrviken och Stallets skola. De flesta synpunkter rör avlämningssituationen och villkoren för
gående och cyklister.
Generella belysningsåtgärder i gång- och cykelvägnätet efterlyses av flera, bland annat för
området längs med Norrvikensjön. Runt Norrvikens C önskar man bättre röjning av buskage och
förbättrad belysning. Separering av gående och cyklister genom målning önskas av flera
personer. Bommen på gång- och cykelvägen nära Ica anses som störande.
Felbeteende bland cyklister såsom cykling på trottoar och i vägbanan påpekas också av ett större
antal personer. Här nämns Norrvikenleden flera gånger. Ett antal personer önskar att
regelefterlevnad kontrolleras bättre och att felparkering kontrolleras mer. Några anser även att
vinterväghållningen borde vara bättre. En handfull personer önskar att personen ser efter dåligt
klippta häckar.
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2 Inledning
2.1

Bakgrund

Nulägesbeskrivningen för Norrviken bygger på ett enkätutskick till samtliga hushåll samt
hastighets- och trafikflödesmätningar i området. Utöver det har olycksstatistik och annat
material sammanställts.

2.2

Syfte

Syftet med enkätundersökningen är att bidra till nulägesbeskrivningen av Norrvikens
trafiksituation.

3 Metod
3.1

Webbenkät till hushåll

Länken till webbenkäten gick under vecka 38 i september 2015 ut med posten till 1284 hushåll
tillsammans med inbjudan till dialogmötet den 6 oktober (se bilaga 1). Samtliga i hushållet var
inbjudna att svara, bara personen är äldre än 15 år. Sista svarsdag var den 9 oktober 2015. 230
giltiga svar kommit in vilket gör en bruttosvarsfrekvens på 18 %. 137 personer har lämnat sina
kontaktuppgifter för att få skriftlig återkoppling av resultatet.
Frågorna i enkäten avser frågor om ålder, kön, sysselsättning, tillgång till olika färdsätt,
resvanor, värdering av olika problem med trafikmiljön i Norrviken, prioritering av olika
trafiksäkerhetsåtgärder (både beteendepåverkande och fysiska) och trafikslag samt möjlighet för
att lämna synpunkter och kontaktuppgifter för skriftlig återkoppling av resultatet. För frågorna i
webbenkäten se kapitel 5.
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4 Resultat
Nedan redovisas resultaten från enkätundersökningen bland de boende i Norrviken. Under varje
diagram/tabell anges antalet svarande på frågan/delfrågorna som visas i diagrammet/tabellen
(N=xx).

4.1

Kön, ålder och sysselsättning

Drygt hälften av de svarande är mellan 40 och 64 år. Jämfört med åldersfördelningen för
personer över 20 år i Norrvikens befolkning har en större andel personer mellan 40 och 60/64 år
svarat på enkäten, samtidigt som andelen äldre är lägre bland de svarande än i den verkliga
befolkningen, se diagram nedan. Detta bör tas i beaktande vid tolkning av resultaten.
Könsfördelningen bland de svarande är 47 % män och 53 % kvinnor vilket är mycket nära den
verkliga fördelningen i Norrviken där 49 % är män och 51 % kvinnor.

Figur 1

4.2

Jämförelse åldersfördelning enkätsvar och befolkning för Norrviken, obs olika indelningar
för enkät och befolkning.

Tillgång till olika färdmedel

95 % av de svarande har körkort och endast 14 personer bor i hushåll utan bil. Av de 94 % som
lever i hushåll med bil anger 56 % att hushållet disponerar en bil och 39 % att de bor i ett
hushåll med två bilar. 95 % av de svarande som har bil i hushållet har alltid eller nästan alltid
möjlighet att använda sig av hushållets personbil(ar) när man behöver. 83 % av de svarande har
alltid tillgång till cykel.
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4.3

Färdmedelsanvändning

De svarande har angett hur ofta man under en normal vecka under våren använder olika
färdmedel för sina dagliga resor (d v s resor till och från arbetet och fritidsaktiviteter samt för
inköp), se diagram nedan. Mer än hälften säger att man går minst fyra dagar per vecka. Lika
många använder bilen fyra dagar per vecka och oftare vilket kan jämföras med en tredjedel som
säger detsamma om användning av kollektivtrafiken. Cykeln använder med 16 % betydligt färre
fyra dagar i veckan eller oftare. Samtidigt anger hälften att man cyklar eller använder
kollektivtrafik tre dagar per månad eller mer sällan. Andra färdsätt används i väldigt liten
utsträckning.
Färdmedelsanvändningen kan peka på olika erfarenheter/vanor bland Norrvikens befolkning när
det gäller användning av de olika färdsätten. Detta kan vara en orsak till oförståelse för
trafikanter som använder sig av ett annat trafikslag än man själv vilket i sin tur bidrar till en mer
besvärlig trafikmiljö. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är säkert att det är samma
personer som använder cykeln och kollektivtrafiken sällan och bilen ofta. Framförallt gående
och cyklister kan såväl vara personer som går eller cyklar till busshållplatser eller bilparkeringen
och därmed också använder bilen eller kollektivtrafiken ofta samt personer som går hela vägen
fram till sina målpunkter utan att använda sig av ett annat färdsätt.

Figur 2

Svar på frågan ”Hur brukar du resa under en vanlig vecka?” N=230.
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Nedan har ett försök till omräkning av svaren på frågan hur man brukar resa under en vanlig
vecka gjorts för att visa färdmedelsfördelningen för alla resor som genomförs av de svarande.
Detta måste ses som uppskattning, inte som hela sanningen.

Figur 3

Omräkning till färdmedelsfördelning av svar på frågan ”Hur brukar du resa under en vanlig
1
vecka?” N=230.

1

Översättning av kategorier till antalet dagar färdmedlet används per vecka: Varje dag=7; 4-6 dagar/vecka=6; 2-3
dagar/vecka=2,5; 1 dag/vecka=1; 1-3 dagar/månad=0,5; Sällan/Aldrig=0.
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4.4

Upplevelse av trafikmiljön i Norrviken

Respondenterna fick ta ställning till hur stort man tycker att problemen med olika aspekter som
rör trafikmiljön i Norrviken är. Följande områden skulle bedömas enligt skalan Mycket stort
problem-Ganska stort problem-Ganska litet problem-Inget problem:

















Bilister följer inte trafikregler
Bussar följer inte trafikregler
Cyklister följer inte trafikregler
Fotgängare följer inte trafikregler
Svårt att ta sig fram som bilist
Svårt att ta sig fram som cyklist
Svårt att ta sig fram som fotgängare
Avsaknad av/för smala trottoarer
Dålig försörjning med kollektivtrafik
Dålig vinterväghållning
Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.
Bristande belysning
Området används som smitväg
För mycket tung trafik
Bristfälliga skolvägar
Otydliga vägmarkeringar

Området som med hälften av de svarande flest personer anser som ett mycket stort eller ganska
stort problem i Norrviken är att bilister inte följer trafikregler, se Figur 4. Dåligt klippta häckar
och cyklister som inte följer trafikregler tycker också nästan hälften av de svarande är ganska
stora eller mycket stora problem i området. Cirka en tredjedel vardera tycker att dålig
vinterväghållning, bristande belysning, bristfälliga skolvägar och dålig försörjning med
kollektivtrafik är ett mycket stort eller ganska stort problem.
95 personer har även angett platser där man känner sig otrygg i Norrviken. Vibyvägen inklusive
korsningar, Idrottsvägen och Lindvägen nämns oftast, av mer en tio personer vardera. Även
Kistavägen, Landsvägen och området runt Norrviken C nämns av fem personer eller fler. Andra
ställen som nämns av mer än en person är Brunkebergsåsen, promenadvägar vid Norrviken,
Pommernvägen, korsningen Brunkebergsåsen/Sollentunavägen, Rättviksvägen, Stationsallén,
Vespergränd, Tunastråket och Nåsvägen.
För en mer utförlig diskussion av ytterligare synpunkter kring trafiken i Norrviken jämför även
redovisningen av kommentarerna i kapitel 4.5.

9

Figur 4

Svar på frågan ”I vilken utsträckning tycker du att följande utgör ett problem i Norrviken?”
N=230.
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De svarande fick välja 3 av 7 åtgärdsområden inklusive förslag på annat som de tycker är
viktigast att prioritera i arbetet för en bättre trafikmiljö i Norrviken. Åtgärdsområdena är
följande:








Bredare/fler trottoarer
Fler cykelbanor
Fler hastighetsdämpande åtgärder
Fler enkelriktade gator/återvändsgränder
Bättre vinterväghållning/sandupptagning
Kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att följa trafikreglerna
Annat

Resultaten som redovisas i Figur 5 överensstämmer med svaren på frågan om var man ser
problem i Norrviken. 57 % tycker att hastighetsdämpande åtgärder är viktigast att prioritera. På
andra platsen hamnar bättre vinterväghållning och på tredje plats ligger kampanjer som
uppmanar att följa trafikreglerna.

Figur 5

Svar på frågan ”Vilka 3 områden tycker du är viktigast att prioritera i arbetet för en bättre
trafikmiljö i Norrviken?” N=230

De 68 personerna som har angett andra områden/åtgärder som ska prioriteras nämner utöver
kommentarer som ingår i kategorierna ovan ofta bulleråtgärder och en ny påfart till motorvägen.
Även kontroller, olika åtgärder på gång- och cykelvägar (bl a separering, övergångsställen) och
kring skolvägar nämns av flera.
Trafikplanering handlar i många fall om kompromisser mellan olika trafikslags behov. Men i
vissa fall är det möjligt att prioritera ett trafikslag framför andra för att i möjligaste mån kunna
anpassa trafikmiljön efter dess behov. Hälften av de svarande från Norrviken anser att man
borde prioritera gång- och cykeltrafik även om det innebär nackdelar för biltrafiken, se Figur 6.
19 % anser att prioriteringen borde vara tvärtom. En knapp tredjedel har ingen åsikt i frågan.
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Figur 6

Svar på frågan ”Beslut om trafikplanering kan ibland leda till konflikter. Vilket anser du borde
prioriteras i Norrviken vid jämförelse mellan bil och gång/cykel?” N=230.

När det gäller prioritering mellan bil- och kollektivtrafik tycker 60 % av de svarande att
kollektivtrafik bör prioriteras och 15 % att det borde vara tvärtom, se Figur 7.

Figur 7

Svar på frågan ”Beslut om trafikplanering kan ibland leda till konflikter. Vilket anser du borde
prioriteras i Norrviken vid jämförelse mellan kollektivtrafik och gång/cykel?” N=230.
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4.5

Synpunkter

I slutet på enkäten ställdes frågan: Har du några andra synpunkter på trafikmiljön i Norrviken,
speciella punkter i området som bör ses över eller förslag på förbättringar? 83 % har använt sig
av möjligheten att lämna kommentarer. Nedan följer en sammanfattning av vad dessa
synpunkter berör.
Flest kommentarer rör bullerstörningar från motorvägen, följt av önskemålet att trafiken från
Viby hade möjlighet att inte ta vägen genom Norrviken via Vibyvägen för att komma ut från
området.
Vägarna som påtalas mest för att ha för höga hastigheter, brister för gång- och cykeltrafiken
samt parkeringsproblem är Vibyvägen, Idrottsvägen, Landsvägen, Lindvägen, Skolvägen,
Kistavägen och Brunkebergsåsen.
Korsningen Kistavägen/Norrvikenleden är man missnöjd med, det är svårt att svänga ut vänster
på Norrvikenleden. Även korsningen Sollentunavägen/Brunkebergsåsen påtalas av flera. Några
anser också att korsningen Norrvikenleden/Vibyleden inte fungerar optimalt. I korsningen
Pommernvägen/Länsmansvägen stör höga häckar.
Situationen kring skolorna påtalas i stor utsträckning för Norrvikens skola, men även för Rälsen
Norrviken och Stallets skola. De flesta synpunkter rör avlämningssituationen och villkoren för
gående och cyklister.
Förutom buller från motorvägen påtalas ljud- och vibrationsstörningar från järnvägen. Här
påpekar man även brister på befintliga bullerskärmar. För kollektivtrafiken önskar man bättre
förbindelser mot Viby samt förbättringar i den fysiska miljön runt Norrviken C.
Generella belysningsåtgärder i gång- och cykelvägnätet efterlyses av flera, bland annat för
området längs med Norrvikensjön. Runt Norrvikens C önskar man bättre röjning av buskage och
förbättrad belysning. Otrygghet upplevs även längs med Strandpromenaden där det önskas
förbättringar i korsningar och anläggning av cykelväg.
Separering av gående och cyklister genom målning önskas av flera personer. Bommen på gångoch cykelvägen nära Ica anses som störande. När det gäller Tunastråket påtalas även några
ställen utan asfalt och för svag belysning.
Felbeteende bland cyklister såsom cykling på trottoar och i vägbanan påpekas också av ett större
antal personer. Här nämns Norrvikenleden flera gånger. Ett antal personer önskar att
regelefterlevnad kontrolleras bättre och att felparkering kontrolleras mer. Några anser även att
vinterväghållningen borde vara bättre. En handfull personer önskar att personen ser efter dåligt
klippta häckar.
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5 Webbenkät
Nedan följer en sammanställning av den enkät som ovanstående resultat är insamlat från.
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