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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, samt i vilken utsträckning det finns åtgärder som kan införas i samtliga
bostadsområden. Uppdraget påbörjades år 2013 då Edsviken valdes ut som pilotområde. Därefter
har ytterligare sex områden studerats: Silverdal, Vaxmora/Törnskogen/Edsängen/Solängen,
Häggvik, Norrviken, Sjöberg och Töjnan. Under 2018 fortsätter uppdraget i ytterligare två
områden:



Helenelund
Viby

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







Enkätundersökning
Dialogmöten
Hastighets- och trafikflödesmätningar
Olycksstatistik
Platsbesök
Övrigt material

Enkätundersökning
För att få en bild av vad de boende i Helenelund anser om trafikmiljön i området har trafik- och
fastighetskontoret utfört en webbaserad enkätundersökning. Totalt 222 personer besvarade
enkäten. Detta ger en översiktlig bild av invånarnas åsikter men är således inget statistiskt
säkerställt underlag. Resultatet av enkätundersökningen har därför hanterats med varsamhet.
Enkätundersökningen visar att den generella bilden av hur boende upplever trafikmiljön i
Helenelund är positiv i större utsträckning än den är negativ. Ett genomsnitt för samtliga
problemområden visar att de flesta (cirka 64 %) upplever ett litet eller inget problem alls i
trafikmiljön. De områdena som tycks vara mest problematiska, där majoriteten som tycker att
detta antingen är ett mycket eller ganska stort problem, är att bilister inte följer trafikregler och
att trafikmiljön i området upplevs som osäker.
Upplevelsen av trafikmiljön i Helenelund skiljer sig till viss del mellan kvinnor och män och
generellt har kvinnorna i större utsträckning svarat att det finns problem med trafikmiljön i
Helenelund. Skillnaden mellan kvinnor och män är störst gällande ”Trafikmiljön i området
upplevs som osäker” där 23 procentenheter fler kvinnor än män tycker att området är
problematiskt. Stora skillnader där kvinnor upplever trafikmiljön som sämre än vad män gör finns
även i följande områden:
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”Trottoarer är för smala eller saknas helt” med 17 procentenheter fler kvinnor
”Bristfälliga skolvägar” med 15 procentenheter fler kvinnor
”Bristande belysning” med 13 procentenheter fler kvinnor
”Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare” med 10 procentenheter fler kvinnor

De svarande fick också välja 3 av 7 åtgärdsområden som de tycker är viktigast att prioritera i
arbetet för en bättre trafikmiljö i Helenelund. De åtgärdsområdena som flest svarande vill
prioritera är: Fler hastighetsdämpande åtgärder (27 %), bättre vinterväghållning/sandupptagning
(16 %), kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att följa trafikregler (16%) samt fler och
bredare trottoarer (16 %).
Dialogmöte
För att få en ännu djupare bild av de boendes uppfattning om trafiksituationen i Helenelund har
trafik- och fastighetskontoret arrangerat ett dialogmöte. Dialogmötet ägde rum den 28 augusti
2018. Totalt deltog ett trettiotal personer. På dialogmötet diskuterades följande ämnen:




Barnens skolväg
Gång- och cykeltrafik
Hastigheter och regelefterlevnad

Under dialogmötet dokumenterades 156 synpunkter. Dessa kategoriserades för att kunna skapa
en helhetsbild om vilka problemområden som upplevs i trafikmiljön, samt var dessa är
lokaliserade. De problemområden som hade en markant överrepresentation var ”Trafikmiljön i
området upplevs som osäker” (osäkra övergångsställen, olika trafikslag som delar samma
utrymme etc.) och ”Bilister följer inte trafikregler” (hastigheter, stopplikt etc.). De flesta
synpunkterna är koncentrerade till de större vägarna: längs med Sollentunavägen, Bokvägen,
Love Almqvists väg samt Eriksbergsvägen. Två trafikplatser sticker ut markant: korsningen vid
Bokvägen-Eriksbergsvägen samt korsningen vid Sollentunavägen-Nyodlingsvägen, där
synpunkter från flera olika problemområden identifierats.
Hastighets- och trafikflödesmätningar
För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Helenelund har trafik- och fastighetskontoret
genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området. De största trafikflöden i området
återfinns på Bokvägen samt delen av Eriksbergsvägen norr om Bokvägen med
vardagsmedeldygnstrafik över 2800 fordon. Analysen av hastighetsefterlevnad på 85-percentilen,
det vill säga att 85 % av fordonen har en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet visar
att inga uppmäta sträckor uppnår denna mål. Sträckan som har högst hastighetsöverträdelse med
tre fjärdedelar av fordon som kör över hastighetsgränserna är delen av Eriksbergsvägen mellan
Bokvägen och Parkvägen.
Olycksstatistik
För att få en bild av olycksstatistiken i Helenelund har trafik- och fastighetskontoret hämtat
uppgifter från STRADA som är ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Mellan den
1 maj 2012 och den 1 maj 2017 inträffade 73 trafikolyckor i området. De flesta trafikolyckor i
Helenelund under mätperioden har antingen varit lindriga olyckor eller måttliga olyckor.
Majoriteten av trafikolyckorna är singelolyckor med cyklister och därefter kommer singelolyckor
med fotgängare. Det förekom även ett antal olyckor mellan cykel/moped och motorfordon. Den
vanligaste orsaken till singelolyckor är bristande vägbeläggningen (ojämnhet, grus, is/snö, mm).
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Platsbesök
Som komplement till undersökningarna ovan har trafik- och fastighetskontoret genomfört
platsbesök i Helenelund. Exempel på faktorer som har studerats under platsbesöken är
hastighetsgränser, gång- och cykelbanor, övergångsställen, busshållplatser, farthinder, skyltning,
beläggning och siktförhållanden.
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/h. Dessa zoner infördes i princip alla bostadsområden i
kommunen. Sedan en tid tillbaka har dock flera bostadsområden, representerade av
villaägareföreningar, samfälligheter eller andra grupperingar, påtalat både irritation och oro över
att bilister inte respekterar hastighetsbegränsningarna i områdena. De boende har allt tydligare
framfört en önskan om att kommunen ska genomföra ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Att bilister inte respekterar gällande hastighetsbegränsningar i bostadsområden är ett stort
problem för de boende som känner oro för framförallt barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning eller funktionshjälpmedel.
Det förekommer ofta konkreta förslag från boende på allt från enkla till mer komplicerade åtgärder
som skulle göra det fysiskt omöjligt att köra fortare än 30 km/h på de mest utsatta sträckorna.
Förslagen från de boende är i regel bra men i vissa fall leder de även 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. Därefter har ytterligare
sex områden studerats, Silverdal, Vaxmora/Törnskogen/Edsängen/Solängen, Häggvik,
Norrviken, Sjöberg och Töjnan. År 2018 fortsätter uppdraget i ytterligare två områden:



Helenelund
Viby

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 Helenelund med avseende på
trafiksäkerhet och trygghet. Nulägesbeskrivningen kommer sedan att ligga till grund för det
åtgärdsförslag som presenteras för området. Åtgärder kommer sedan att läggas fram till trafikoch fastighetsnämnden för beslut och genomförande1.
Ett viktigt delmål i arbetet med Helenelund 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 värdefullt underlag för arbetet.

1

Arbetsplan för projektet i Helenelund beskrivs i Bilaga 3 –
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Avgränsning

Helenelund ligger i ett relativt centralt läge i kommunen cirka 1 km söder om Sollentuna Centrum.
Områdets gränser utgörs av stora vägar: E4:an i Sydväst, Turebergsleden i Nordväst och
Sollentunavägen i Nordöst. Dessutom löper järnvägen igenom hela området i parallell riktning
med Sollentunavägen. De största gator som finns i området är Love Almqvists väg,
Eriksbergsvägen och Bokvägen.
Området består till stor del av villabebyggelse och radhus. Det finns dock ett flertal förskolor och
skolor och även mindre verksamheter och livsmedelsbutiker. Tillgängligheten till kollektivtrafik
är relativ bra med flertal hållplatser och en pendeltågstation inom området.

Figur 1-1 Översiktskarta över området med projektets fokusområde (källa: Google Maps).
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2 Enkätundersökning
För att få en bild av vad de boende i Helenelund anser om trafiken i sitt närområde har Trafikoch fastighetskontoret utfört en webbaserad enkätundersökning i området. Syftet med
enkätundersökningen är att bidra till nulägesbeskrivningen av trafiksituationen i Helenelund.

2.1

Genomförande

Länken till webbenkäten gick under vecka 15 i april 2018 ut med posten till 2320 hushåll i
Helenelund tillsammans med inbjudan till dialogmötet den 28 augusti 2018. Samtliga i hushållet
var inbjudna att svara, så länge alla personer var äldre än 15 år. Sista svarsdag var den 9 maj 2018.
222 enkätsvar har kommit in.
Frågorna i enkäten avser frågor om ålder, kön, tillgång till olika färdsätt, resvanor, värdering av
olika problem med trafikmiljön i Helenelund, prioritering av olika trafiksäkerhetsåtgärder (både
beteendepåverkande och fysiska) och trafikslag samt möjlighet för att lämna synpunkter och
kontaktuppgifter för skriftlig återkoppling av resultatet. För att ta del av de frågor som ställdes i
webbenkäten se Bilaga 1 – Enkätfrågor.

2.2

Resultat

Nedan redovisas resultaten från enkätundersökningen bland de boende i Helenelund.
2.2.1
Kön och ålder
Könsfördelningen bland de 222 svarande är 48 % män och 51 % (1 % ville ej uppge den
uppgiften). Mer än hälften av svarandena är mellan 40 och 64 år och en fjärdedel mellan 25 och
39 år.

Ålder
60%

55%

50%
40%
30%

24%
18%

20%
10%

3%

0%
16-24

25-39

40-64

65 år och äldre

Figur 2-1 Åldersfördelning i enkätsvaren.
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2.2.2
Hushållet
De flesta svarande bor med en eller flera personer i hushållet. Enbart 7 % av de svarande bor
ensam (se Figur 2-2). 60 % av svarande har ett eller flera barn under 16 år som bor i hushållet.

Hur många personer bor i hushållet?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%
26%
16%

15%
7%

1

2

3

4

5 eller fler

Figur 2-2 Antal boende i hushållet.

2.2.3
Tillgång till olika färdmedel
Av de svarande har 95 % körkort och 92 % har alltid eller oftast möjlighet att använda sig av
hushållets personbil(ar) då det behövs. 88 % av de svarande har alltid eller oftast tillgång till cykel.
2.2.4
Färdmedelsanvändning
De svarande har angett hur ofta de under en normal vecka under våren använder olika färdmedel
för sina dagliga resor (dvs. resor till och från arbetet och fritidsaktiviteter samt för inköp), se Figur
2-3. Att gå är det färdmedel som har högst andel dagliga resor med 35 % som anger att de går
dagligen för sina resor. Det färdmedel som har näst störst andel dagliga resor är bil där 20 % anger
att de tar bilen varje dag, följt av kollektivtrafik (13 %) och cykel (8 %).
Skillnaden i färdmedelsfördelning mellan kvinnor och män visas i Figur 2-4. I daglig användning
av de olika färdsätten är skillnaden mellan män och kvinnor högst för gång, där 16 % fler kvinnor
än män går varje dag. Det är intressant att notera att fler kvinnor än män anger att de använder
bilen dagligen (22 % jämfört med 17 % för män) och att män i något större utsträckning använder
kollektivtrafik dagligen. För det sistnämnda färdsättet är dock andelen kvinnor som använder
kollektivtrafik minst fyra dagar per vecka betydligt större än andelen män (16 % fler kvinnor).
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Hur brukar du resa under en vanlig vecka?
Annat

2%2%

94%

Gång

35%

Cykel

8%

Kollektivtrafik

24%

15%

16%

13%

Bil
0%

Varje dag

20%

23%

24%

35%

30%

40%

4-6 dagar/veckan

50%

2-3 dagar/veckan

9%

42%

15%
23%

10%

14%

19%

25%

20%

18%

12%

60%

70%

10%

80%

1 dag/veckan

90%

100%

Sällan/aldrig

Figur 2-3 Färdmedelsanvändning under en vanlig vecka.

Hur brukar du resa under en vanlig vecka?
(Uppdelad per kön)
Gång
Man

26%

Kvinna

28%

20%

42%

19%

14%
17%

11%

13%

8%

Cykel
Man

8%

Kvinna

8%

12%

15%

25%

19%

17%

40%

12%

44%

Kollektivtrafik
Man

13%

Kvinna

12%

17%

18%
33%

25%
13%

26%
20%

21%

Bil
Man

17%

Kvinna

25%

22%

0%

10%

Varje dag

37%

22%

20%

30%

4-6 dagar/veckan

12%

34%

40%

50%

2-3 dagar/veckan

60%

9%

11%

70%

1 dag/veckan

80%

12%

90%

100%

Sällan/aldrig

Figur 2-4 Färdmedelsanvändning (utom ”annat”) under en vanlig vecka uppdelad per kön.
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2.2.5
Attityder till bil och prioritering av färdsätt
De svarandes attityd till bil och andra färdmedel är intressant för att dels kunna förstå i vilken
grad boende i Helenelund är beredda att ändra sina resvanor till mer hållbara färdsätt och dels
minska bilens utrymme i trafiken till förmån för hållbara färdsätt. Figur 2-5 sammanställer
boendes attityd till bilen och sina resvanor.

Attityd till bil
Jag använder bil för de flesta av mina resor. Jag är nöjd
med detta och ser inget skäl att minska bilresandet

16%

Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag skulle
vilja minska min bilanvändning. Just nu är det dock inte
möjligt för mig
Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag
funderar på att minska min bilanvändning. Jag är dock
osäker på hur och när det kan ske

13%

4%

Jag använder bil för de flesta av mina resor men vill minska
bilanvändningen. Jag har provat att ersätta vissa resor eller
har tankar om hur jag ska göra det

9%

Jag har tillgång till bil men jag använder andra färdsätt så
mycket det går. Jag kommer att behålla eller minska min
redan låga bilanvändning de närmaste månaderna
Jag varken äger eller har tillgång till bil så en minskad
bilanvändning är inte aktuellt för mig

54%

5%

Figur 2-5 Svar på frågan ”Vilket av följande påståenden beskriver bäst din nuvarande bilanvändning, och om
du har några planer på att minska din nuvarande bilanvändning?”

De allra flesta svarande har en positiv attityd till att minska sina bilresor. Mer än hälften uppger
att de har tillgång till bil men att de använder andra färdsätt så mycket det går och av de som
använder bilen för de flesta av sina resor (de fyra första påståendena i Figur 2-5) är det bara en
femtedel som inte ser något skäl att minska bilresandet, alla andra skulle på något sätt vilja minska
sitt bilresande.
Trafikplanering handlar i många fall om kompromisser mellan de olika trafikslagens behov. Det
är dock möjligt att prioritera ett trafikslag framför andra för att i möjligaste mån kunna anpassa
trafikmiljön efter dess behov. I Figur 2-6 sammanställs svarandes åsikter om vilka trafikslag som
de tycker bör prioriteras i området.
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Vilket anser du borde prioriteras i Helenelund
vid jämförelse av bil med gång, cykel eller kollektivtrafik?

Prioritering mellan bil och kollektivtrafik?

68%

Prioritering mellan bil och cykeltrafik?

10%

48%

27%

Prioritering mellan bil och gångtrafik?

69%
0%

10%

Prioritera det andra färdmedlet framför biltrafik

20%

22%

30%

40%

24%

9%
50%

60%

70%

22%
80%

Prioritera biltrafik framför det andra färdmedlet

90% 100%
Vet ej

Figur 2-6 Prioritering mellan biltrafik och övriga trafikslag.

Generellt tycker majoriteten av de svarande att man ska prioritera gång, cykel eller kollektivtrafik
framför biltrafik. Gångtrafik och kollektivtrafik är de trafikslag som flest svarande vill prioritera
framför biltrafik.
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2.2.6
Upplevelse av trafikmiljön
Upplevelsen av trafikmiljön i Helenelund skiljer sig mellan de 17 potentiella problemområden
som inkluderades i enkäten. Resultat för upplevelsen av trafikmiljön sammanställs i Figur 2-7.

Din upplevelse av trafikmiljön i Helenelund?
Trafikmiljön i området upplevs som osäker
Otydliga vägmarkeringar

31%
10%

Bristfälliga skolvägar
För mycket tung trafik

31%

15%

40%

25%
8%

Området används som smitväg

19%

15%

14%

Dålig vinterväghållning

33%

8%

29%

0%
Mycket stort problem

Ganska stort problem

43%

1%
16%

37%

4%

39%

3%

37%

17%
29%

39%

0%

35%
38%

45%

25%

3%

39%

24%

Bussar följer inte trafikregler 4% 11%

0%

27%

48%

19%

Bilister följer inte trafikregler

24%

32%

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist 4% 13%

Cyklister följer inte trafikregler

3%

56%

17%

Fotgängare följer inte trafikregler 4% 7%

2%

23%

42%

24%

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som cyklist 3% 14%

8%

29%

32%

17%

3%

26%

32%

23%

Dålig tillgänglighet till kollektivtrafik 2%8%

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare

23%
35%

28%

10%

6%

14%

50%

14%

Trottoarer är för smala eller saknas helt

20%

19%

12% 2%

29%

39%

Bristande belysning 4% 15%
Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.

25%

29%

2%

11%
6%1%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ganska litet problem

Inget problem

Vet ej

Figur 2-7 Svar på frågan ”I vilken utsträckning tycker du att följande utgör ett problem i Helenelund?”
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Den generella bilden av hur boende upplever trafikmiljön i Helenelund är i större utsträckning
positiv än negativ. Ett genomsnitt för samtliga problemområden visar att de flesta (cirka 64 %)
upplever ett litet problem eller inget problem alls i trafikmiljön. Andelen svarande som generellt
tycker att trafikmiljön i Helenelund är problematisk uppgår till 31 %, där 19 % upplever ganska
stora problem och 12 % upplever mycket stora problem.
De områden som tycks vara mest oproblematiska (med högst andel som svarade ganska litet
problem och inget problem) är följande:





”Dålig tillgänglighet till kollektivtrafik” med 88 %
”Fotgängare följer inte trafikregler” med 87 %
”Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist” med 80 %
”Bristande belysning” med 79 %

De områdena som tycks vara mest problematiska med majoriteten som tycker att detta är antingen
ett mycket eller ganska stort problem är:



”Bilister följer inte trafikregler” med 64 % varav 25 % som tycker att detta är ett mycket
stort problem
”Trafikmiljön i området upplevs som osäker” med 61 % varav hälften som tycker att detta
är ett mycket stort problem

Fyra ytterligare områden där andelen missnöjda är hög:





”Bristfälliga skolvägar” med 44 %
”Cyklister följer inte trafikregler” med 43 %
”Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.” med 42 %
”Trottoarer är för smala eller saknas helt” med 41 %

Upplevelsen av trafikmiljön i Helenelund skiljer sig till viss del mellan kvinnor och män. Kvinnor
anger de flesta problemområden som mer problematiska jämfört med män. I genomsnitt tycker
33 % av kvinnorna att trafikmiljön antingen är mycket eller ganska problematisk medan 28 % av
männen tycker att trafikmiljön är problematisk. Däremot är det inte skillnad mellan vilka
problemområdena som anses mest problematiska/oproblematiska, det vill säga kvinnor och män
har samma rangordning av problemområdena. Skillnaden mellan kvinnor och män är störst
gällande ”Trafikmiljön i området upplevs som osäker” där 23 procentenheter fler kvinnor än män
tycker att detta området är problematiskt. Stora skillnader där kvinnor upplever trafikmiljö sämre
än män finns även i följande områden:





”Trottoarer är för smala eller saknas helt” med 17 procentenheter fler kvinnor
”Bristfälliga skolvägar” med 15 procentenheter fler kvinnor
”Bristande belysning” med 13 procentenheter fler kvinnor
”Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare” med 10 procentenheter fler kvinnor

Områden där kvinnor upplever mindre problem jämfört med män är ”Dålig vinterväghållning”
där andelen kvinnor är 8 procentenheter mindre än männen.
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2.2.7
Prioritering av åtgärdsområden
De svarande fick också välja tre av sju åtgärdsområden som de tycker är viktigast att prioritera i
arbetet för en bättre trafikmiljö i Helenelund. De åtgärdsområdena som flest svarande vill
prioritera är: Fler hastighetsdämpande åtgärder (27 %), bättre vinterväghållning/sandupptagning
(16 %), kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att följa trafikregler (16 %) samt fler och
bredare trottoarer (16 %).

Vilka områden tycker du är viktigast att prioritera?
Fler hastighetsdämpande åtgärder

27%

Bättre vinterväghållning/sandupptagning

16%

Kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att följa
trafikreglerna

16%

Bredare/fler trottoarer

16%

Annat

12%

Fler cykelbanor

8%

Fler enkelriktade gator/återvändsgränder

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Figur 2-8 Åsikt om vilka åtgärdsområden som bör prioriteras.

2.2.8
Probleminventering
I enkäten fick de svarande möjlighet att markera var man upplever problem med trafiksäkerhet
och trygghet på en digital karta. Samtidigt angavs vilket problem som finns på den markerade
platsen. Totalt inkom 649 markeringar. De problem som fick flest markeringar var: bilister följer
inte trafikregler (191 markeringar), dålig vinterväghållning (53 markeringar) samt bristfällig
skolväg (51 markeringar).
I tabell och karta nedan visas de problem som upplevs i området samt vilka geografiska platser
som markerats. Gator i området som fick flest markeringar dvs som anses som mest problematiska
är Poppelvägen, Eriksbergsvägen, Åkervägen, Sollentunavägen och Stupvägen.

16

DATUM

TRAFIKMILJÖN I HELENELUND – NULÄGESRAPPORT

Tabell 2-1 Omfattningen och kategorierna på de svar som inkommit

Problemområden

Antal punkter i kartan

Bilister följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

191

Övrigt

83

Dålig vinterväghållning

53

Bristfällig skolväg

51

Trottoarer är för smala eller saknas helt

44

Cyklister följer inte trafikregler

43

Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.

40

Svårt att ta sig fram som fotgängare

34

Svårt att ta sig fram som bilist

28

Smitväg

26

Svårt att ta sig fram som cyklist

18

Bristande belysning

16

Bussar följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

9

För mycket tung trafik

8

Fotgängare följer inte trafikregler

3

Dålig försörjning med kollektivtrafik

2
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Figur 2-9 En övergripande bild av hur punkterna är fördelade i Helenelund.
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3 Dialogmöte
3.1

Genomförande

Inbjudan till dialogmötet gick ut till 2320 hushåll i Helenelund (se inbjudan i Bilaga 2 – Inbjudan)
tillsammans med länken till webbenkäten. På dialogmötet deltog cirka 35 personer.
Dialogmötet inleddes med att Moa Rasmusson, ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden
hälsade alla välkomna. Därefter presenterades projektet Trygg i trafiken och syftet med
dialogmötet. Huvudmomentet under dialogmötet var en workshop där deltagarna delades in i olika
grupper för att diskutera två utvalda teman.
Varje grupp bestod av runt sex deltagare samt en samtalsledare som antecknade och såg till att
samtliga deltagare fick möjlighet att uttrycka sin åsikt. På en stor karta markerades, med hjälp av
röda pluppar, de platser som upplevs som osäkra och otrygga i relation till trafikmiljön. En
beskrivning av problemet skrevs ner på ett stort pappersark.
Varje gruppdiskussion varade i 30 minuter, och varje deltagare fick möjlighet att diskutera två
ämnen. De ämnen som diskuterades var: Gång- och cykeltrafik, barnens skolvägar, och
hastigheter och regelefterlevnad.
Dialogmötet avslutades med en uppsummering där varje grupps samtalsledare sammanfattade de
resultat som framkommit under gruppdiskussionerna.
Återkoppling från dialogmötet sker på tre olika sätt:




3.2

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.

Resultat

I slutet av det här dokumentet (se Bilaga 4 – Samtliga synpunkter från dialogmötet) kan läsaren
ta del av samtliga punkter som identifierades under dialogmötet. En sammanfattning visas i
nedanstående Figur 3-1 som visar hur punkterna är fördelade på 16 utvalda problemområden. De
två vanligaste problemområdena är ”Trafikmiljön i området upplevs som osäker” (osäkra
övergångsställen, olika trafikslag som delar samma utrymme etc.) och ”Bilister följer inte
trafikregler” (hastigheter, stopplikt etc.). Totalt inkom 156 synpunkter under mötet2.
Synpunkter inom kategorin ”Trafikmiljön i området upplevs som osäker” är främst lokaliserade
längs med Sollentunavägen och Eriksbergsvägen, ofta i samband med korsningar. Många av dessa
synpunkter identifierades under diskussionerna om gång- och cykelvägar.

2

Detta antal inkluderar även ett flertal synpunkter som inte är platsspecifika, och därför inte finns med i kartorna.
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Problemet med bilister som inte följer trafikregler är i huvudsak koncentrerat till Sollentunavägen
och Bokvägen/Nyodlingsvägen, där de flesta punkterna ligger i samband med en korsning.
Turebergsleden och Love Almqvists väg är ytterligare exempel på platser med brister inom denna
kategori.
Kategorin ”Förslag på förändring i infrastruktur” innefattar punkter gällande bland annat
färdmedelsseparering och farthinder. Flertalet av dessa punkter är inte platsspecifika, utan gäller
mer generellt i området. Ett ytterligare problemområde där många punkter lokaliserats är
”Trottoarer är smala eller saknas helt”, och dessa är främst lokaliserade i södra Helenelund,
framförallt längs med Sollentunavägen, Bokvägen och Eriksbergsvägen. Inom kategorin ”Skymd
sikt p.g.a. växtlighet och/eller parkerade fordon” har flertalet punkter längs med
Bokvägen/Nyodlingsvägen identifierats.

Bilister följer inte trafikregler

Fördelning av problemområden

Bristande belysning
Bussar följer inte trafikregler

8%

Cyklister följer inte trafikregler
Dåligt underhåll av GC-väg

22%

Dålig vinterväghållning
Förslag på förändring i infrastruktur
1%

29%

3%

Otydliga vägmarkeringar

1%

Skymd sikt pga. växtlighet och/eller
parkerade fordon
Svårt eller osmidigt att ta sig fram som
bilist
Svårt eller osmidigt att ta sig fram som
cyklist
Svårt eller osmidigt att ta sig fram som
fotgängare
Trafikmiljön i området upplevs som
osäker
Trottoarer är för smala eller saknas helt

12%

3%

4%

5%
8%

4%

Området används som smitväg

Önskemål om sänkt
hastighetsbegränsning

Figur 3-1 Fördelning av problemområden i Helenelund

Figur 3-2 visar hur identifierade brister är fördelade i området. De flesta punkterna är
koncentrerade till de större vägarna: längs med Sollentunavägen, Bokvägen, Love Almqvists väg
samt Eriksbergsvägen. Två trafikplatser sticker ut markant: korsningen vid BokvägenEriksbergsvägen samt korsningen vid Sollentunavägen-Nyodlingsvägen, där synpunkter från flera
olika problemområden identifierats. Ett flertal synpunkter har även lokaliserats vid trafikplatserna
där Turebergsleden korsar Love Almqvists väg. I anslutning till Helenelunds station har även ett
antal synpunkter identifierats.
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Figur 3-2 Fördelning av identifierade brister i Helenelund
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4 Hastighets- och trafikflödesmätning
4.1

Genomförande

För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Helenelund har trafik- och fastighetskontoret
genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området under september 2017. Mätningen
omfattade sex punkter i området (se Figur 4-1) och genomfördes under sju dagar vid samtliga
punkter.

Figur 4-1 Mätplatser i Helenelund.
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Resultat

4.2.1
Översikt
I kartan nedan sammanställs resultaten från hastighets- och trafikflödesmätningarna. Svarta siffror
visar vardagsmedeltrafik och röda siffror medelhastighet.

Figur 4-2 Trafikflödemätningar (svarta siffror) och medelhastighet (röda siffror) vid de 6 mätplatser i
Helenelund.

Trafikflödena varierar mycket på de studerade sträckorna i Helenelund. De största trafikflödena i
området återfinns på Bokvägen samt delen av Eriksbergsvägen norr om Bokvägen med
vardagsmedeltrafik över 2800 fordon. Andra mätplatser med högt trafikflöden finns på Love
Almqvists väg (2206 vardagsmedeltrafik) och Eriksbergsvägen söder om Bokvägen (1292
vardagsmedeltrafik). Lägsta uppmätta trafikflöde återfinns på Lillebovägen med 358 fordon per
vardag i medel.
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I tabellen nedan sammanställs detaljerade data för trafikflödesmätningarna i Helenelund. Andelen
tung trafik befinner sig på relativ låga nivåer vid samtliga mätplatser i området med i snitt 6 %.

Tabell 4-1 Sammanställning av trafikflödesmätningar för samtliga mätplatser i Helenelund.

ID på
karta

Mätplats

Vecka (antal
passager)

Dygnstraﬁk*

Vardag*

Helgdag*

Maxtimme

Tung
traﬁk

1

Bokvägen,
Eriksbergsvägen

18 487

2641

2827

2175

320

8%

2

Eriksbergsvägen,
Klintvägen

18 354

2622

2826

2111

310

8%

3

Eriksbergsvägen,
Parkvägen

818

1145

1292

777

181

4%

4

Lillebovägen,
Alströmervägen

2310

330

358

259

41

6%

5

Love Almqvists
väg,
Eriksbergsvägen

14 467

2066

2206

1718

245

9%

6

Poppelvägen,
Sörgårdsvägen

4187

598

607

575

67

3%

9771

1567

1686

1269

194

6%

Snitt för hela området

* Medeldygnstrafik

I tabellen nedan sammanställs detaljerade data från hastighetsmätningarna i Helenelund. Bland de
sträckor som ingick i mätningarna ligger hastighetsgränsen vid 30 km/h för hälften av sträckorna
och vid 40km/h för de resterande.
Bland samtliga sträckor är det enbart en av dessa där uppmätt medelhastighet går över
hastighetsgränsen, sträckan Eriksbergsvägen – Parkvägen (nummer tre i Figur 4-1). I
trafiksäkerhetsarbetet är det dock hastighetsefterlevnad på 85-percentilen man vill uppnå, det vill
säga att 85 % av fordonen har en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet. Då betraktas
systemet som hastighetsäkert. Bland sträckor i Helenelund där hastigheterna mättes är det inga
sträckor som uppnår detta mål. Sträckan som har lägst hastighetsöverträdelse med drygt en
fjärdedel av fordon som kör över hastighetsgränser är Eriksbergsvägen – Klintvägen (nummer
två). Sträckan som har högst hastighetsöverträdelse med tre fjärdedelar av fordon som kör över
hastighetsgränsen är Eriksbergsvägen – Parkvägen (nummer tre).
Att inga sträckor uppnår hastighetsefterlevnad på 85-percentilen ger stöd till enkätresultat där
problemet ”Bilister följer inte trafikregler” utpekades som en av den mest problematiska frågan i
Helenelund.
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Tabell 4-2 Sammanställning av hastighetsmätningar för samtliga mätplatser i Helenelund. Den grönmarkerade
raden

är

sträckan

där

hastighetsgränsen

upplevs

bäst

och

den

orangemarkerade

raden

där

hastighetsgränsen upplevs vara sämst.

ID på
karta

Mätplats

Skyltad
hastighet

Medelhastighet

85percentilen

Hastighetsöverträdelser

Medelöverträdelsehastighet

1

Bokvägen,
Eriksbergsvägen

40 km/h

40 km/h

47 km/h

46%

46km/h

2

Eriksbergsvägen,
Klintvägen

40 km/h

36 km/h

43 km/h

27%

45km/h

3

Eriksbergsvägen,
Parkvägen

30 km/h

35 km/h

42 km/h

76%

38km/h

4

Lillebovägen,
Alströmervägen

30 km/h

30 km/h

37 km/h

48%

36km/h

5

Love Almqvists väg,
Eriksbergsvägen

40 km/h

40 km/h

46 km/h

45%

45km/h

6

Poppelvägen,
Sörgårdsvägen

30 km/h

30 km/h

36 km/h

47%

35km/h
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5 Olycksstatistik
5.1

Genomförande

För att få en bild av olycksstatistiken i Helenelund har uppgifter hämtats från STRADA som är
ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Uppgifterna i STRADA som sammanställs
i denna rapport gäller polis- och sjukhusrapproterade olyckor i området. Med hjälp av STRADA
kan väghållaren få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska antalet
personskador. Uppgifterna gäller för perioden 1 maj 2012 till 1 maj 2017, det vill säga de senaste
fem åren.

5.2

Resultat

Resultatet från uttag av data från STRADA visar att det skedde 73 trafikolyckor i Helenelund
mellan den 1 maj 2012 och den 1 maj 2017. Tabellen nedan visar hur trafikolyckorna fördelade
sig mellan svårighetsgrader.

Tabell 5-1 Antal olyckor (enbart personskadeolyckor) fördelat mellan svårighetsgrader

Svårhetsgrad

Antal olyckor

Dödsolyckor

0

Allvarliga olyckor

5

Måttliga olyckor

22

Lindriga olyckor

45

Osäker eller okänd svårhetsgrad

1

Totalt

73

De flesta trafikolyckor i Helenelund under mätperioden har antingen varit lindriga olyckor eller
måttliga olyckor. Fem trafikolyckor var allvarliga. Majoriteten av trafikolyckorna är
singelolyckor med cyklister, totalt 18 olyckor under mätperioden. Därefter kommer singelolyckor
med fotgängare vilket är totalt 13 olyckor och sedan kommer olyckor mellan cykel/moped och
motorfordon, totalt 10 olyckor. Den vanligaste orsaken till singelolyckor är bristande
vägbeläggningen (ojämnhet, grus, is/snö, mm). Olyckorna har till störst del inträffat på
Sollentunavägen och infarter till Sollentunavägen.
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6 Platsbesök
6.1

Genomförande

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

6.2

Resultat

I kartan nedan (Figur 6-1) redovisas platser och sträckor med busshållplatser, övergångställen och
gator försedda med gångbanor.
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Figur 6-1 Karta över platser och sträckor med busshållplatser, övergångsställen och gångbanor.

6.2.1
Hastighetsgränser
Hastighetsgränsen i Helenelund är generellt mellan 30–40 km/h. Undantaget från detta är
Sollentunavägen och Turebergsleden där hastighetsgränsen är 50 km/h.
Många gator i Helenelund är smalare villagator med låga hastigheter. Vissa gator, exempelvis
Sollentunavägen är bredare och inbjuder till högre hastigheter.
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40 km/tim på Love Almqvists väg

30 km/tim på Tallvägen

6.2.2
Gång- och cykelbanor
Helenelund har ett gatunät som till största delen består av lokalgator. All trafik leds till
Sollentunavägen eller Turebergsleden som i sin tur leder ut till Europaväg 4 (E4).
Flera av de mindre lokalgatorna saknar gångbana. Eftersom lokalgatorna är villagator med små
trafikflöden och låga hastigheter är behovet av gångbanor inte särskilt stort på dessa typer av
gator. De större lokalgatorna samt Sollentunavägen har gångbana, dock är vissa av gångbanorna
relativt smala. Sollentunavägen som löper öster om Helenelund har även gång- och cykelbana
med separerade fält längst med hela sträckan. Stupvägen, som leder från Sollentunavägen till
Helenelund station, har också en bred gång-och cykelbana med separerade fält. Exempel på
lokalgator som har gångväg är Lomvägen, Eriksbergsvägen samt delar av Lillebovägen.
I Helenelund finns flera friliggande gång- och cykelbanor. Dessa ligger främst i närheten av
Sollentunavägen och kopplar till återvändsgator i det lokala nätverket.

Gång- och cykelbana på Sollentunavägen

Friliggande gång-och cykelbana i Helenelund

6.2.3
Övergångsställen
De flesta gator i Helenelund är lokalgator med små trafikflöden och låga hastigheter. Det innebär
att behovet av gångbanor och övergångsställen inte är särskilt stort. Majoriteten av
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övergångsställena i Helenelund är koncentrerade till de större vägarna såsom Love Almqvists väg,
Bokvägen, Nyodlingsvägen, Åkervägen och Sollentunavägen.
Många övergångsställen i Helenelund är slitna med gammal målning och dålig skyltning. Endast
ett fåtal övergångsställen är hastighetssäkrade. Det innebär att trafiken oftast kan passera
övergångsstället utan att tvingas sänka farten.

Signalreglerat övergångsställe på Sollentunavägen

Övergångställe med gammal målning på Eriksbergsvägen

6.2.4
Busshållplatser
Helenelund trafikeras av över tio stycken olika busslinjer. Sammanlagt finns det 13
busshållplatser i Helenelund. Sex stycken av de 13 hållplatserna är belägna på Sollentunavägen,
två på Love Almqvists väg, en på Turebergsleden, en på Bokvägen, en på Nyodlingsvägen samt
en på Eriksbergsvägen. En del av hållplatserna saknar väderskydd, både i form av tak och
vindskydd, åt ett eller båda håll. Ett fåtal av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade med taktil
beläggning. De flesta av dessa är belägna längst Sollentunavägen och är sedan tidigare
färdigställda medan andra håller på att färdigställas. Ett par busshållplatser har väderskyddade
cykelparkeringsställ, exempel på detta är Helenelunds station och Silverdals kapell. Hållplatserna
som ej är tillgänglighetsanpassade åtgärdas under 2018.
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Busshållplats Snickarevägen på Sollentunavägen

Busshållplats Lillebovägen på Love Almqvists väg

6.2.5
Farthinder
I Helenelund finns det på vissa ställen portaler som fungerar som hastighetsdämpande farthinder.
Dessa portaler står ofta utplacerade vid infarten till lokalgator i området. Avsmalning av väg
förekommer också, exempelvis på Åkervägen och Eriksbergsvägen, och kombineras ofta med ett
övergångställe eller i vissa fall en busshållplats.

Avsmalning av väg med busshållplats på Love Almqvists väg

Avsmalning

av

väg

med

övergångsställe

på

Eriksbergsvägen

6.2.6
Beläggning och skyltning
En del gator i Helenelund är ålderstigna vilket innebär att standarden ibland är bristfällig.
Dessutom är vägmarkeringar, såsom övergångsställen och körfältslinjer, på flera platser i behov
av målning.
I Helenelund finns det skyltar som är gamla eller slitna och i behov av att bytas eller förnyas. På
ett antal platser är skyltar av olika slag skymda av grönska.
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6.2.7
Siktförhållanden
På flera platser i Helenelund, speciellt i korsningar, är sikten dålig på grund av skymmande
växtlighet. Det gäller både på kommunal mark och på fastighetsmark. Utöver dålig sikt i
korsningar skymmer växtligheten också skyltar.
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7 Andra projekt i kommunal regi som påverkar 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.
I arbetet ingår både att informera och uppmuntra barn, föräldrar och lärare till ändrade resvanor
såväl som att förbättra infrastrukturen. Arbetsgruppen som består av lärare 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 ett lyckat resultat.
Kartläggning av resvanorna för resandet till skolorna har genomförts och kommer att genomföras
med regelbundna intervall framöver.

7.2 Parkeringsplan för Sollentuna kommun
I takt med att Sollentuna växer ökar konkurrensen om mark i kommunens centrala lägen. Både
kommunen och regionen växer, vilket ställer krav på bra och tydlig planering. Därför har
kommunen tagit fram en övergripande parkeringsplan med tydliga mål och åtgärder för framtida
behov.
Fyra mål finns formulerade i parkeringsplanen; en attraktiv stadsmiljö, en effektiviserad
markanvändning, en ökad tillgänglighet och tydlighet samt att främja hållbara färdmedel.
Några av de åtgärder som föreslås vara prioriterade i parkeringsplanen är att se till att kommunens
parkeringsregleringar följer den zonindelning som har tagits fram - i detta ingår att se över
samtliga gator i kommunen - och att reglera kommunens infartsparkeringar och bygga fler
cykelparkeringar. Genomförandet av åtgärder utpekade i parkeringsplanen sker successivt.

7.3 Cykelplan för Sollentuna kommun
Sollentunas cykelplan antogs i kommunfullmäktige 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
separering av cyklister och gående, separering av cyklister och bilar, hastighetssäkrade passager,
belysning, sikt, drift och underhåll.
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7.4 Belysning som ett verktyg för ökad trygghet
Trafik- och naturavdelningen arbetar med att se över befintlig belysning i kommunen för att
säkerställa att korrekta prioriteringar av nyinvesteringar görs. Trafik- och naturavdelningen
genomför löpande ett förbättringsarbete gällande belysning på allmänna platser och
siktskymmande växtlighet med syfte att öka tryggheten i utemiljöerna. Som en del av arbetet med
belysning har ett belysningsprogram tagits fram. Det är ett politiskt antaget dokument vars
styrande riktlinjer gäller för all ny belysning i Sollentuna kommun med syfte att skapa trygga
miljöer.
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8 Bilaga 1 – Enkätfrågor
Samtliga hushåll i Helenelund fick möjlighet att via en internet-länk fylla i nedanstående enkät.
Samtliga frågor visas nedan, förutom kartfrågan där respondenten fick möjlighet att i en digital
karta markera punkter i området.
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9 Bilaga 2 – Inbjudan
Följande inbjudan skickades ut till samtliga hushåll i Helenelund med information om
webbenkäten och dialogmötet.
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10 Bilaga 3 – Arbetsprocessen
Underlaget som presenteras i denna rapport kommer att användas av Trafik- och fastighetskontoret som en viktig del i arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder i Helenelund. Arbetet med
trafiksäkerhetsåtgärderna följer arbetsplanen nedan.
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11 Bilaga 4 – Samtliga synpunkter från dialogmötet
Nedanstående synpunkter är uppdelade efter respektive problemområde. En karta med samtliga
punkter inom varje kategori följs av en tabell där synpunkterna förklaras med dess ursprungliga
kommentar.
Bilister följer inte trafikregler

Figur 11–1 Bilister följer inte trafikregler

ID på
karta

Bilister följer inte trafikregler – kommentarer

16

Förbättra miljön i rondellen, bilar kör fort. Osäkert för gående och cyklister.

27

Obevakat övergångsställe, bilister stannar inte. Refug. Borttagna träd
inbjuder till hög hastighet.

28

Obevakat övergångsställe, bilister stannar inte.

29

Obevakat övergångsställe, bilister stannar inte.

30

Obevakat övergångsställe, bilister stannar inte.
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31

Dåligt uppsatt väjningsskylt, genomfartstrafik håller inte hastighet.

36

Vore bra med rondell för att ta ner hastigheten.

37

Vore bra med rondell för att ta ner hastigheten.

38

Hög hastighet, kontroll, hastighetssänkning.

54

Höga hastigheter. Vägar upplevs som smala men hastigheterna är ändå höga.
Även tyngre trafik. Även smitväg ut på Sollentunavägen- Turebergsvägen.
Många förskolor i hela området. Många typer av trafikanter.

55

Höga hastigheter. Vägar upplevs som smala men hastigheterna är ändå höga.
Även tyngre trafik. Även smitväg ut på Sollentunavägen- Turebergsvägen.
Många förskolor i hela området. Många typer av trafikanter.

60

De som ska lämna företräde gör det ej. Upplevs som huvudled
(Eriksbergsvägen). Även cyklister som kör rakt ut.

61

Nedre delen av Åkervägen: höga hastigheter. Övre delen är mer okej.
Nyodlingsvägen och uppåt och bra.

65

Lekplats med en del fortkörningar trots liten gata. Annars låg trafikandel.
Skymd sikt pga häckar.

71

Höga hastigheter vid Love Almqvists väg.

80

Höga hastigheter.

82

Bokvägen/Eriksbergsvägen är högt trafikerad. Inbjuder till hög hastighet.
Skymmande växtlighet.

92

Bilar /cyklister kör mycket fort. Satsa mer på koll & GC.

93

Busshållplats. Bilar kör fort. Cyklister på trottoar.

105

Parkering för nära korsningen. Dålig sikt från norr.

107

Lummervägen höga hastigheter. Upphöjt ÖG.

109

Inga övergångsställen. Höga hastigheter.

111

Risk för ökade hastigheter i och med p-reglering.

117

Rondell. Saknas gupp/signal på Nyodlingsvägen/Sollentunavägen. Höga
hastigheter på cykel vid kyrkan till skolan.

120

Love Almqvists väg, höga hastigheter mot avsmalning. Vill ha fler
avsmalningar.

121

Markörvägen - radhus och park. Generationsväxling, 25 barn idag.
Genomfart, körs fort på Piratvägen, dålig sikt pga vegetation. Pågått senaste
5 åren. Genomfart eller hastighetssänkning- Poppelvägen mer lämpad för
genomfart.

129

Love Almqvists väg - Körs fort på sträckan trots 30-skyltar. Dåligt ÖG - kör
fort i avsmalningen. Bred väg.
45

DATUM

TRAFIKMILJÖN I HELENELUND – NULÄGESRAPPORT

130

Turebergsleden/Love Almqvists väg - mycket hög hastighet från avfarten
E4. Svårt att komma ut från Love Almqvists väg. Förslag: ex
hastighetsdisplay.

131

Eriksbergsvägen/Ljungvägen - körs mycket fort. Leveranser och andra bilar.
Cyklister.

136

Poppelvägen - Bilister sneddar över vänsterfilen vid vänstersväng, medför
olyckor. Förslag: Filavskiljande åtgärd.

Bristande belysning

Figur 11–2 Bristande belysning

ID på
karta
116

Bristande belysning – kommentarer
Saknar belysning på gångbana. Pilvägen/Sollentunavägen.
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Cyklister följer inte trafikregler

Figur 11–3 Cyklister följer inte trafikregler

ID på
karta

Cyklister följer inte trafikregler – kommentarer

43

Skymd sikt, snabba cyklister. Förslag: farthinder för att dämpa innan
korsningen på GC-väg. Gupp/bommar.

44

Skymd sikt, snabba cyklister.

47

Dålig sikt vid väjningslinjen, hög fart på cyklister och man måste stå i GCövergången med bilen. Mycket busstrafik.

138

Nyodlingsvägen - Cyklister med mycket hög fart. Förslag: Åtgärd likande
som gjorts i Täby, sätta upp hinder som gör att cyklister måste bromsa in.
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Dåligt underhåll av GC-väg

Figur 11–4 Dåligt underhåll av GC-väg

ID på
karta
52

Dåligt underhåll av GC-väg – kommentarer
Dåligt underhållen GC-väg, skräpigt.
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Förslag på förändring i infrastruktur

Figur 11–5 Förslag på förändring i infrastruktur

ID på
karta

Förslag på förändring i infrastruktur – kommentarer

13

Cykling kring skolan.

14

Öppna för transporter/bil. hänger ihop med 10 och 11.

99

Ta bort bullervall vid järnvägen och bygg väg

101

Förslag: Bro över Anhaltsvägen

102

Förslag: En väg från Silverdal -> Stupvägen

115

För kort 30-sträcka vid Helenelundsskolan. Separering av GC och väg.

122

Poppelvägen - inte genomfart mot skjutbanevägen - onödigt. Lämpligare att
ha genomfart Poppelvägen pga dagis. Finns åsikter om motsatsen.
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Området används som smitväg

Figur 11–6 Området används som smitväg

ID på
karta

Området används som smitväg – kommentarer

70

Genomfartstrafik - smitväg. Bokvägen - Eriksbergsvägen - Love Almqvists
väg - Turebergsleden.

81

Smitväg genom busstunneln. Många trafikanter.

83

Stor genomfartstrafik (som är snabb) på Bokvägen och Eriksbergsvägen.

100

Åkervägen - körs mycket fort på Åkervägen
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Otydliga vägmarkeringar

Figur 11–7 Otydliga vägmarkeringar

ID på
karta

Otydliga vägmarkeringar – kommentarer

39

Bättre markeringar för gång och cykel.

51

Tydligare markeringar, markera övergångsställe.

58

Dålig skyltning för bilister att man ej får åka i busstunneln och oklart vilka
regler som gäller på överfarten med plattor. Otäckt för att det är många
gående som går över där. De som inte åkt där tidigare vet ej.

79

Smitväg. Kanten som visar återvändsgränd är överasfalterad.

94

Stupvägen - trångt. Inget markerat ÖG. Borde förtydligas.

125

Eriksbergsvägen - Företrädelseskyltarna sitter fel.
Bokvägen/Eriksbergsvägen huvudled. Oklar korsning, vem har företräde.
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Skymd sikt pga. växtlighet och/eller parkerade fordon

Figur 11–8 Skymd sikt pga. växtlighet och/eller parkerade fordon

ID på
karta

Skymd sikt pga. växtlighet och/eller parkerade fordon – kommentarer

4

Skymd sikt pga häck.

5

Olycksdrabbat område. Skymd sikt i kurvan.

12

Nybyggnationer på Almvägen. Dålig sikt, häck. Viktigt stråk för gående och
cyklister.

23

Otydligt vem som har företräde. Skymd sikt, höga häckar. Många cyklar.

42

Hög häck, dålig sikt. Bilister håller inte högerregeln.

45

Markerad byggnad skymmer barnen på Ekvägen. Cyklister väjer inte vid
ÖG-ställen.

46

Parkerade fordon skymmer sikten på Åkervägen.

59

Dålig sikt i korsning pga parkerade fordon. Utöka sträcka med p-förbud.
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126

Granvägen/Bokvägen - Dålig sikt. Tvär och 5 utfarter.

132

Love Almqvists väg /Poppelvägen - korsning Ljungvägen/Piratvägenmycket dålig sikt pga vegetation - klipp bort häck.

137

Nyodlingsvägen - Träd som skymmer cykelbanan.

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist

Figur 11–9 Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist

ID på
karta

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist – kommentarer

17

Korsningen Stupvägen/Åkervägen. Kantsten hög, otydligt för bil vart de ska
ta vägen. Många olika trafikanter på samma plats. Personbil fastnar. Olika
material.

76

Parkeringsregleringen skapar stor problematik för skiftarbetare.

77

Tom infartsparkering -> flyttar över parkering till närliggande gator (tex
Parkvägen och Lenalundsvägen) -> framkomlighetsproblem. Gäller även
Silverdals infartsparkering.
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78

Tom infartsparkering -> flyttar över parkering till närliggande gator (tex
Parkvägen och Lenalundsvägen) -> framkomlighetsproblem. Gäller även
Silverdals infartsparkering.

95

Kistagången - måste lösa trafiken nya området.

106

Svårt att ta sig ut från Bokvägen.

133

Almvägen - vart ska leveranser/biltrafik köra? Kommer var mycket trafik på
vägen.

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare

Figur 11–10 Svårt eller osmidigt att ta sig fram som bilist

ID på
karta

Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare – kommentarer

20

Ny gångbana/cykelbana från Silverdal till Helenelunds station.

33

Övergångställe vid fågelsångsparken.
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50

Nytt övergångsställe - fortkörning och lång omväg om man ska använda
andra ÖG-ställen.

69

Gående tvingas ut i gatan pga mycket trafik. Ofta står folk på båda sidor.

Trafikmiljön i området upplevs som osäker

Figur 11–11 Trafikmiljön i området upplevs som osäker

ID på
karta

Trafikmiljön i området upplevs som osäker – kommentarer

3

Farlig korsning för alla. Mycket trafik. Skymd sikt av häck. 30-avsmalningar
hindrar. Saknas övergångsställe.

6

Busshållplats, cyklister och gående - mycket på en gång. Många ska samsas.

7

Busshållplats, cyklister och gående - mycket på en gång. Många ska samsas.

8

Bilarna ser inte, kör ut på cykelbanan. Förslag: trafiksignal för alla
trafikanter, bil, gående och cyklister.

9

Osäker korsning som cyklist.

11

Dålig sikt, många barn vid övergångsstället.
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18

Farlig korsning, skymd sikt för cyklister uppifrån backen. Bilar måste köra
upp på cykelbanan. Tvär kurva för bussarna, de kör ner skylten. Bra med
förstärkt belysning, Bommar för cyklister för att hålla nere hastighet. Man
måste kunna mötas.

19

Nedförsbacke, snabba cyklister och gående är dåligt åtskilda.

21

Knepig korsning. Många trafikanter på samma plats.

22

Stoppförbud på Love Almqvists väg. Ta sig över vägen är problematiskt.
Många barn som går och cyklar.

34

Vanlig väg för barn (gång och cykel). Smal väg, farthinder ett förslag, små
vassare gupp, upphöjda ÖG-ställen.

40

Skarp kurva, dålig sikt, hög hastighet på Sollentunavägen. Trafikljus.

41

Rondell, mycket cyklister och bilar i rusningstrafik.

48

Hög hastighet, dåligt för cyklister.

49

Otryggt att gå på övergångsställena, avsmalning på Bokvägen för nära
korsningen, höga häckar.

53

Eriksbergsvägen ner till Bokvägen: hög hastighet, otryggt för cyklister,
dåligt siktförhållande.

56

Busshållplats vid Manhemsvägen är den mest riskfyllda hållplatsen längs
Sollentunavägen (men övriga hållplats är också farliga). Bilar och cyklister
stannar ej. Obevakat.

57

Busshållplats vid Manhemsvägen är den mest riskfyllda hållplatsen längs
Sollentunavägen (men övriga hållplats är också farliga). Bilar och cyklister
stannar ej. Obevakat.

66

Grind från lekpark ut i gatan. Ser inte barnen bakom transformatorn. Många
förskolor som går dit.

73

Dubbeltrafik utanför bussen. Och det skymmer för att den hållplatsen är på
ett krön. Flytta timglaset eller flytta hållplatsen.

74

Dubbeltrafik utanför bussen. Och det skymmer för att den hållplatsen är på
ett krön. Flytta timglaset eller flytta hållplatsen.

75

Trafikfarlig korsning pga många trafikanter och cyklisterna är snabba på nya
GC-banan.

84

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.

85

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.
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86

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.

87

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.

88

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.

89

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.

90

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.

91

Höga hastigheter, saktar inte ner vid ÖG. Smala trottoarer. Vid hämtning
och lämning, lång gångväg till GC. Även cyklister kör fort på
Eriksbergsvägen. Förslag: hastighetssänkning eller leda om barnen.

96

Sollentunavägen - Osäker korsning. Stora delar av Sollentunavägen
trafikljus vid alla korsningar. Sollentunas farligaste korsning. Och vid skolan
är det otryggt at gå över. Förslag: sänkt hastighet på Sollentunavägen.

97

Sollentunavägen - Osäker korsning. Stora delar av Sollentunavägen
trafikljus vid alla korsningar. Sollentunas farligaste korsning. Och vid skolan
är det otryggt at gå över. Förslag: sänkt hastighet på Sollentunavägen.

98

Sollentunavägen - Osäker korsning. Stora delar av Sollentunavägen
trafikljus vid alla korsningar. Sollentunas farligaste korsning. Och vid skolan
är det otryggt at gå över. Förslag: sänkt hastighet på Sollentunavägen.

108

Osäkert. Vill ha fartgupp. Cyklister kör fort i nedförsbacke. Separera gång
och cykel.

110

Skymd sikt för ÖG. Höga hastigheter. Utfart från Tallvägen. Smala
trottoarer längs Eriksbergsvägen.

118

För smal för att mötas bil/gående. Osäkert vid lekplats. Önskas förbud för
genomfart.

119

Osäkert övergångsställe.

123

Fågelsången - ÖG - trafikljuset före ÖG.

124

Alströmervägen - Genomfartsförbud. Ingen grind vid lekplatsen - bör sättas
upp. Häckar som skymmer sikten. Mycket trafik GC och bil. främst barn
som cyklar fort.
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127

Sollentunavägen/Kummelbyvägen - Trafikfarlig. Bilar och cyklar på samma
ställe vid ÖG. Trafikljus 4-väg.

128

Stupvägen/Åkervägen - Oskyddat ÖG.

Trottoarer är för smala eller saknas helt

Figur 11–12 Trottoarer är för smala eller saknas helt

ID på
karta

Trottoarer är för smala eller saknas helt – kommentarer

1

Busshållplats, behövs trottoar. Något sätt att ta sig till busshållplatsen.

2

Gångbanan tar slut/avbruten.

24

Behövs övergångsställen. Bara trottoar på ena sidan.

25

Behövs övergångsställen. Bara trottoar på ena sidan.

32

Ingen trottoar, mycket småbarn, farlig grind mot vägen, tung trafik, skymt
för gångtrafikanter och inget övergångsställe.
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62

Cykelvägen smalnas av nedför backen (och kurva), går inte att mötas två
cyklister i bredd. Saker att krocka med: hörnet. Måste ta sig över cykelbanan
för att komma till gångbanan. Flera avsmalningar längs med
Sollentunavägen.

63

Cykelvägen smalnas av nedför backen (och kurva), går inte att mötas två
cyklister i bredd. Saker att krocka med: hörnet. Måste ta sig över cykelbanan
för att komma till gångbanan. Flera avsmalningar längs med
Sollentunavägen.

64

Cykelvägen smalnas av nedför backen (och kurva), går inte att mötas två
cyklister i bredd. Saker att krocka med: hörnet. Måste ta sig över cykelbanan
för att komma till gångbanan. Flera avsmalningar längs med
Sollentunavägen.

104

Mycket trafik, otydlig väjningsplikt. Ingen trottoar på andra sidan Bokvägen.
Upplever att det saknas ÖG.

113

Smal trottoar. Vuxna cyklar på trottoar. Mycket trafik. Inte för bred väg.
Hastighetsdämpad åtgärd önskas. Gupp. Inte bredare gångbana ut i
vägbanan.

114

Smal trottoar. Vuxna cyklar på trottoar. Mycket trafik. Inte för bred väg.
Hastighetsdämpad åtgärd önskas. Gupp. Inte bredare gångbana ut i
vägbanan.

Positiv respons
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Figur 11-13 Positiv respons

Positiv respons – kommentarer

ID på
karta
10

Bra med blinkande skylt, väldigt tydligt. Finns kanske samma för cykel?

15

Bra övergångsställe.

26

Tryggare cykelbana och gångbana. Bra med avsmalning på Love Almqvists
väg, säkert.

35

Rondellen bra för att ta ner hastigheten

67

Infartsparkering är nu inte längre för boende. (positivt)

72

Nybyggda hållplatser är bra för hastigheterna.

103

Love Almqvists väg - ÖG som är avsmalnat, mycket bra lösning.

112

Hållplats i fil. Timglas. Bra.

134

ÖG vid Love Almqvists väg - avsmalnat ÖG - mycket positivt.

135

Parkvägen - Positivt P-förbud.
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