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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 i Edsviken. Därefter har ytterligare
fyra områden studerats, Silverdal, Törnskogen, Häggvik och Norrviken. År 2016 fortsätter
uppdraget i ytterligare två områden:



Sjöberg
Töjnan

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







Webbenkätundersökning
Dialogmöten
Hastighets- och trafikflödesmätningar
Olycksstatistik
Platsbesök
Övrigt material

Webbenkätundersökning
För att få en bild av de boende i Sjöberg anser om trafikmiljön i området har trafik- och
fastighetskontoret utfört en webbenkätundersökning. Totalt 250 svar inkom på enkäten. Detta
ger en översiktlig bild av åsikter men är inget statistiskt säkerställt underlag. Resultatet av
webbenkätundersökningen har därför hanterats med varsamhet.
Webbenkätundersökningen visar att upplevelsen av trafikmiljön skiljer ganska mycket mellan
kvinnor och män. Mer än hälften av både männen och kvinnorna tycker att det är ett mycket
stort eller ganska stort problem att bilister inte följer trafikregler (51% respektive 57%).
Könsskillanderna är som störst i följande påståenden, där kvinnor upplever problemet som
betydligt större:





Trottoarer är för smala eller saknas helt (66% kvinnor och 42% män)
Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare (38% kvinnor och 19% män )
Bristande belysning (40% kvinnor och 25% män)
Dålig försörjning med kollektivtrafik (36% kvinnor och 23% män )

De svarande fick också välja 3 av 7 åtgärdsområden som de tycker är viktigast att prioritera i
arbetet för en bättre trafikmiljö i Sjöberg. De tre prioriterade områdena är: bredare och fler
trottoarer är viktigast att prioritera (22%), fler hastighetsdämpande åtgärder (20%), bättre
vinterväghållning/sandupptagning och fler cykelbanor (18%).
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I enkäten fick respondenterna även möjlighet att markera på en digital karta var man upplever
problem med trafiksäkerhet och trygghet. Totalt inkom 740 markeringar. De problem som
fick flest markeringar är: Bilister följer inte trafikregler (173 markeringar), svårt att ta sig
fram som cyklist (96 markeringar), trottoarer är för smala eller saknas helt (91 markeringar).
Dialogmöte
För att få en ännu djupare bild av de boendes uppfattning om trafiksituationen i Sjöberg har
trafik- och fastighetskontoret arrangerat ett dialogmöte. Dialogmötet ägde rum den 10 oktober
2016. Totalt deltog dryga trettiotalet personer. På dialogmötet diskuterades följande ämnen:




Barnens skolväg
Gång- och cykeltrafik
Hastigheter och regelefterlevnad

Hastighets- och trafikflödesmätningar
För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Sjöberg 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
Danderydsvägen, Sidensvansvägen, Borgvägen och Fasanvägen. Vid andra mätplatser är
medelhastigheten betydligt lägre. Det gäller exempelvis Lomvägen 605, Gransångarevägen,
Lomvägen 9A, och Lomvägen 615. Även trafikflödena varierar på de mätta vägarna i
Sjöberg. Störst trafikflöden återfinns på Danderydsvägen, med över 12 000 fordon ett
vardagsmedeldygn. Därefter kommer mätplatserna på Lomvägen 605 och Lomvägen 9A, som
båda har drygt 3000 fordon per dygn
Olycksstatistik
För att få en bild av olycksstatistiken i Sjöberg har trafik- och fastighetskontoret hämtat
uppgifter från STRADA som är ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor. Mellan
den 1 januari 2011 och den 31 december 2015 inträffade 24 trafikolyckor i området. Samtliga
trafikolyckor var lindriga olyckor eller måttliga olyckor. Majoriteten av trafikolyckorna var
singelolyckor med gående och cyklister. Den vanligaste orsaken till olyckorna var halka.
Platsbesök
Som komplement till undersökningarna ovan har trafik- och fastighetskontoret genomfört
platsbesök i Sjöberg. 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/tim. Dess 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 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 det fysiskt omöjligt att köra fortare än 30 km/tim på de mest utsatta sträckorna.
Förslagen är i regel bra men ha 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. Därefter har ytterligare
fyra områden studerats, Silverdal, Törnskogen, Häggvik och Norrviken. År 2016 fortsätter
uppdraget i ytterligare två områden:



Sjöberg
Töjnan

Från och med 2015 går projektet under namnet Trygg i trafiken.

1.2

Syfte

Syftet med denna rapport är att beskriva dagens situation i Sjöberg 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 genomförande.
Ett viktigt delmål i arbetet med Sjöberg 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

Sjöberg ligger i östra delen av Sollentuna kommun. Området gränsar till Rinkebyskogen i
öster och Edsviken i väster. Sjöberg består av två områden som delas av Danderydsvägen som
löper i nordsydlig riktning genom området. Väster om Danderydsvägen består bebyggelsen
till stor del av villor. Öster om Danderydsvägen är bebyggelsen mer varierad med både
flerbostadshus och villor. Öster om Danderydsvägen finns även ett närcentrum med handel. I
detta arbete avgränsas Sjöberg av Lomvägen, Landsnoravägen, Gransångarevägen och
Borgvägen, se karta nedan.

1.4

Metod

Nulägesbeskrivningen bygger på flera metoder:
7
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Webbenkätundersökning
Dialogmöten
Hastighets- och trafikflödesmätningar
Olycksstatistik
Platsbesök
Övrigt material

I kapitel 3-9 ges en mer detaljerad beskrivning av metoderna och deras resultat.

2 Webbenkätundersökning
För att få en bild av vad de boende i Sjöberg anser om trafiken i sitt närområde har Trafikoch 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 39 2016 ut med posten till ca 1900 hushåll
tillsammans med inbjudan till dialogmötet den 10 oktober. Samtliga i hushållet var inbjudna
att svara, bara personen är äldre än 15 år. Sista svarsdag var den 16 oktober 2016. 250 giltiga
svar inkom på enkäten.
Frågorna i enkäten avser frågor om ålder, kön, tillgång till olika färdsätt, resvanor, värdering
av olika problem med trafikmiljön i Sjöberg, 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 avsnitt bilaga 1.

2.2

Resultat

Samtliga hushåll i Sjöberg fick möjlighet att via en internet-länk fylla i en enkät. Av de 250
svarande är mer än hälften mellan 40 och 64 år och könsfördelningen bland de svarande är 48
% män och 52 % kvinnor (4 ville ej uppge den uppgiften och räknas då inte i denna
könsfördelningen). 95 % av de svarande har körkort och 64 % av de svarande som har bil i
hushållet har alltid eller nästan alltid möjlighet att använda sig av hushållets personbil(ar) när
man behöver. 74 % av de svarande har alltid tillgång till cykel. Mer än hälften säger att man
går minst fyra dagar per vecka. 47 % använder bilen fyra dagar per vecka eller oftare vilket
kan jämföras med 28 % som säger detsamma om användning av kollektivtrafiken. 14 % av de
svarande använder cykel minst fyra dagar per vecka.
När det gäller attityder till bilanvändning svarar 4% att de använder bil för de flesta av sina
resor men kan tänka sig att minska användningen. De är dock osäkra på hur det ska göras. 7%
använder bilen för de flesta av sina resor men har provat att ersätta resorna, eller i vart fall har
tankar om hur det ska göras. 22% av de svarande använder bilen för de flesta av sina resor och
ser inget skäl att minska användningen. Det är dock intressant att 72% av de svarande tycker
att kollektivtrafik ska prioriteras framför bilen då beslut om trafikplanering tas för området.
Upplevelsen av trafikmiljön skiljer ganska mycket mellan kvinnor och män. Mer än hälften av
både männen och kvinnorna tycker att det är ett mycket stort eller ganska stort problem att
bilister inte följer trafikregler (51% respektive 57%). Könsskillnaderna är som störst i följande
påståenden, där kvinnor upplever problemet som betydligt större:


Trottoarer är för smala eller saknas helt (66% kvinnor och 42% män)
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Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare (38% kvinnor och 19% män )
Bristande belysning (40% kvinnor och 25% män)
Dålig försörjning med kollektivtrafik (36% kvinnor och 23% män )

De svarande fick också välja 3 av 7 åtgärdsområden som de tycker är viktigast att prioritera i
arbetet för en bättre trafikmiljö i Sjöberg. De tre prioriterade områdena är: bredare och fler
trottoarer är viktigast att prioritera (22%), fler hastighetsdämpande åtgärder (20%), bättre
vinterväghållning/sandupptagning och fler cykelbanor (18%).
I enkäten fick respondenterna även möjlighet att markera på en digital karta var man upplever
problem med trafiksäkerhet och trygghet. Totalt inkom 740 markeringar. De problem som
fick flest markeringar är: Bilister följer inte trafikregler (173 markeringar), svårt att ta sig
fram som cyklist (96 markeringar), trottoarer är för smala eller saknas helt (91 markeringar).
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3 Dialogmöte
För att få en djupare bild av de boendes uppfattning om trafiksituationen i Sjöberg har trafikoch fastighetskontoret arrangerat ett dialogmöte. Dialogmötet ägde rum den 10 oktober 2016.
Bilagt till detta dokument finns åtterrapporteringen från dialogmötet i sin helhet.

3.1

Genomförande

Inbjudan till dialogmötet gick ut till cirka 1900 hushåll i Sjöberg (se inbjudan nedan). På
dialogmötet deltog ca 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 tre utvalda teman.
Varje grupp bestod av runt sex deltagare samt en samtalsledare som anteckande 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 25 minuter, och därefter bytte deltagarna grupp för att
diskutera ett annat ämne. De ämnen som diskuterades var: Gång- och cykeltrafik, barnens
skolvägar, och hastigheter och regelefterlevnad.
Dialogmötet avslutated med en uppsumering 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 anmälde sig till dialogmötet har fått en sammanställning i en
rapport skickat till sig via mejl.
Webb – Rapporten finns att ladda ner från Sollentuna kommuns webbplats. Adress:
www.sollentuna.se/tryggitrafiken.

Resultat

I bilaga 2 kan läsaren ta del av samtliga markeringar/punkter som identifierades under
dialogmötet. En sammanfattning visas dock i nedanstående tabell, som visar hur
markeringarna är födelade på 16 utvalda problemområden. De två vanligaste
problemkategorierna är: svårt eller otryggt att ta sig fram som fotgängare (inklusive kategorin
svårt eller otryggt att ta sig fram som fotgängare eller cyklist), och bilister följer inte
trafikregler (t.ex. hastigheter).
Svårigheter att ta sig fram som fotgängare eller cyklist återfinns på platser i hela Sjöberg dock
med en koncetration längs Lomvägen, framförallt öster om Kärrdal, samt vid centrum. Även
vägarna ner mot Rösjöbadet är problematiska för gång- och cykeltrafikanter, samt området
runt korsningen Borgvägen och Fasanvägen. Upplevelsen att bilister inte följer trafikregler,
framförallt hastigheter och högerregeln återfinns framförallt på Lomvägen, sträckan mellan
centrum och korsningen vid Danderydsvägen i områdets södra ända.
Kartan nedan visar hur punkterna är fördelade i området. Generellt återfinns de största
problemen längs Lomvägen, vid Sjöberg centrum, vid korsningar i anslutning till
Danderydsvägen, och längs Sidensvansvägen.
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4 Hastighets- och trafikflödesmätning
4.1

Genomförande

För att få en bild av hastigheterna och trafikflödena i Sjöberg har trafik- och
fastighetskontoret genomfört en hastighets- och trafikflödesmätning i området. Mätningen
genomfördes under sju dagar mellan den 4 och 11 september respektive den 17 och 24
september 2016. Mätningen omfattade 13 punkter, se karta nedan.

Mätplatser i Sjöberg
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Resultat

4.2.1
Hastigheter
I tabellen nedan redovisas resultatet från hastighets- och trafikflödesmätningarna i Sjöberg.
Tabellen visar att hastigheterna är väldigt varierande i området. På flera mätplatser är
medelhastigheten högre än den skyltade hastighetsgränsen. Det gäller exempelvis
Danderydsvägen, Sidensvansvägen, Borgvägen och Fasanvägen. Vid andra mätplatser är
medelhastigheten betydligt lägre. Det gäller exempelvis Lomvägen 605, Gransångarevägen,
Lomvägen 9A, och Lomvägen 615.

Medeldygnstrafik
Andel
Medelhastighet fortkörare

Skyltad
hastighet

Mätplats

Vardag

Helg

Vecka

Maxtimme

(km/h)

(%)

(km/h)

Danderydsvägen 109

12179

8048

10999

1246

54,7

70,2

50

Lomvägen 605

3373

2630

3161

317

21,1

0

50

Lomvägen 9A

3039

2225

2806

328

29,9

0,3

50

Lomvägen 22

1819

1300

1671

210

35,5

20,6

40

Lomvägen 100

1374

1200

1324

147

39,5

45,9

40

Lomvägen 285

1102

894

1042

114

39,0

45,3

40

Sidensvansvägen 10

989

795

933

110

36,0

77,4

30

Fasanvägen 21

655

567

630

73

32,4

63,2

30

Lomvägen 615

745

321

624

107

32,7

16,4

40

Sidensvansvägen 7

565

497

546

68

26,8

24,5

30

Storkvägen 13

426

325

397

65

27,5

36,9

30

Borgvägen 32

320

277

308

37

31,7

60,9

30

87

91

16

22,0

0,6

40

Gransångarevägen 12 93

4.2.2
Trafikflöden
Även trafikflödena varierar på de mätta vägarna i Sjöberg. Störst trafikflöden återfinns på
Danderydsvägen, med över 12 000 fordon ett vardagsmedeldygn. Därefter kommer
mätplatserna på Lomvägen 605 och Lomvägen 9A, som båda har drygt 3000 fordon per dygn.
Båda dessa mätpunkter ligger vid Kärrdals utfarter mot Danderydsvägen, där all trafik in och
ut ur området samlas upp. Lomvägen har flöden på över tusen bilar per dygn på ytterligare tre
ställen, vid nummer 22, 100 och 285, vilket också beror på gatans uppsamlande funktion. På
andra gator är trafikflödena lägre. Tre är lägre än 500 fordon per dygn och lägsta trafikflöde
per dygn, cirka 90 fordon, återfinns på Gransångarevägen.
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5 Olycksstatistik
5.1

Genomförande

För att få en bild av olycksstatistiken i Sjöberg har trafik- och fastighetskontoret hämtat
uppgifter från STRADA som är ett rikstäckande informationssystem för trafikolyckor.
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 2011 till 31 december
2015, dvs. de senaste fem åren.

5.2

Resultat

Resultatet från STRADA visar att det skedde 24 trafikolyckor i Sjöberg mellan den 1 januari
2011 och den 31 december 2015. Tabellen nedan visar hur trafikolyckorna fördelade sig
under perioden.
Svårhetsgrad

Antal olyckor

Uppdelat per år
2011

2012

2013

2014

2015

Dödsolyckor

0

0

0

0

0

0

Svåra olyckor

0

0

0

0

0

0

Lindriga olyckor

24

6

7

6

4

1

Totalt:

24

6

7

6

4

1

Samtliga trafikolyckor i Sjöberg är lindriga olyckor eller måttliga olyckor. Majoriteten av
trafikolyckorna är singelolyckor med gående och cyklister. Den vanligaste orsaken till
singelolyckor är halka. Singelolyckorna är jämnt fördelade över området med koncentration
till Lomvägen.
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6 Platsbesök
6.1

Genomförande

Trafik- och fastighetskontoret har genomfört en rad platsbesök i Sjöberg. 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 redovisas platser och sträckor med busshållplatser, övergångsställen och gator
försedda med gångbanor.

6.2.1
Hastighetsgränser
Hastighetsgränsen i Sjöberg är generellt 30 km/tim. Undantaget från detta är Lomvägen där
hastigheten varierar mellan 30 km/tim och 40 km/tim. På Danderydsvägen som löper genom
området varierar hastigheten mellan 50 km/tim och 60 km/tim.
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De flesta gator i Sjöberg är smala villagator med låga hastigheter. Vissa gator är dock bredare
och inbjuder till högre hastigheter. Det gäller exempelvis Lomvägen i östra Sjöberg.

30 km/tim på Morkullevägen

40 km/tim på Lomvägen

6.2.2
Gång- och cykelbanor
Sjöberg har ett gatunät som till största delen består av lokalgator. I östra Sjöberg ansluter
lokalgatorna till Lomvägen som fungerar som huvudväg.
Flera lokalgator saknar gångbana. Eftersom dessa gator är villagator med små trafikflöden och
låga hastigheter är behovet av gångbanor inte särskilt stort. På Lomvägen och större
lokalgator finns gångbanor. På Lomvägen finns även en cykelbana. I Sjöberg finns även flera
friliggande gång- och cykelbanor. Några av dessa kopplar samman västra och östra Sjöberg i
tunnlar under Danderydsvägen.

Gångbana på Borgvägen

Friliggande gång- och cykelbana

På Danderydsvägen planerar Trafikverket att anlägga en gång- och cykelbana. Gång- och
cykelbanan är en del i det regionala cykelnätet som har tagits fram för Stockholms län. Det
innebär att gång- och cykelbanan kommer att hålla en hög standard med avseende på bredd,
beläggning, belysning, vägvisning, korsningspunkter, drift och underhåll etc.
6.2.3
Övergångsställen
De flesta gator i Sjöberg är lokalgator med små trafikflöden och låga hastigheter. Det innebär
att behovet av gångbanor och övergångsställen inte är särskilt stort. Majoriteten av
övergångsställena i Sjöberg är koncentrerade till Lomvägen.
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Flera av övergångsställena är dock slitna med dåligt skyltning och gammal målning. Endast
ett fåtal övergångsställen är hastighetssäkrade. Det innebär att trafiken kan passera
övergångsstället utan att tvingas sänka farten.

Övergångsställe vid Sjöbergs centrum

Signalreglerat övergångsställe på Danderydsvägen

6.2.4
Busshållplatser
Sjöberg trafikeras av busslinje 607 och 627 som går mellan Danderyds sjukhus och
Karolinska sjukhuset respektive Kista Centrum och Täby Centrum. Linjen trafikerar tre
hållplatser på Lomvägen, Norra Kärrdal, Sjöbergs centrum och Sjöberg. Samtliga hållplatser
är väderskyddade. Med undantag för Sjöberg är hållplatserna även tillgänglighetsanpassade
med taktil beläggning. Vid hållplats Sjöbergs centrum finns väderskyddade
cykelparkeringsställ.

Busshållplats Norra Kärrdal på Lomvägen

Cykelparkering vid Sjöbergs centrum

6.2.5
Farthinder
I Sjöberg finns flera portaler som fungerar som hastighetsdämpande farthinder. Dessa portaler
står utplacerade vid infarten till lokalgator i området. Vid Sjöbergs centrum finns även ett
busshinder som hindrar biltrafiken från att köra i nordsydlig riktning förbi Kärrdalsskolan. På
Sidenssvansvägen, väster om Danderydsvägen, finns två farthinder i form av vägkuddar.
Flera gator i Sjöberg har dock långa raksträckor utan avbrott där bilister tenderar att gasa på.
Det gäller exempelvis Lomvägen i östra Sjöberg.

17

DATUM

TRAFIKMILJÖN I SJÖBERG NULÄGESRAPPORT

6.2.6
Beläggning och skyltning
Många gator i Sjöberg är ålderstigna. Det innebär att standarden ibland är bristfällig.
Vägmarkeringen är på flera platser gammal och i behov av nymålning. Det gäller i synnerhet
områdets övergångsställen.
Skyltningen i Sjöberg är oftast korrekt men på många platser har den bristfällig standard.
Flera skyltar är gamla och i stort 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 liksom skyltar som inte längre gäller men som inte har tagits ned.
6.2.7
Siktförhållanden
På flera platser i Sjöberg 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.
På flera platser är även belysningen bristfällig. Även detta beror till stor del på växtlighet som
skymmer ljuskällor.
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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 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 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 har påbörjats och kommer att rullas
ut successivt under 2017.

7.3 Cykelplan för Sollentuna kommun
Sollentunas cykelplan 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
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
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 med 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.
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8 Bilaga 1 Resultat från webenkät
8.1

Sammanfattning

Samtliga hushåll i Sjöberg fick möjlighet att via en internet-länk fylla i en enkät. Av de 250
svarande är mer än hälften mellan 40 och 64 år och könsfördelningen bland de svarande är 48
% män och 52 % kvinnor (4 ville ej uppge den uppgiften och räknas då inte i denna
könsfördelningen). 95 % av de svarande har körkort och 64 % av de svarande som har bil i
hushållet har alltid eller nästan alltid möjlighet att använda sig av hushållets personbil(ar) när
man behöver. 74 % av de svarande har alltid tillgång till cykel. Mer än hälften säger att man
går minst fyra dagar per vecka. 47 % använder bilen fyra dagar per vecka eller oftare, vilket
kan jämföras med 28 % som säger detsamma om användning av kollektivtrafiken. 14 % av de
svarande använder cykel minst fyra dagar per vecka.
När det gäller attityder till bilanvändning svarar 4% att de använder bil för de flesta av sina
resor men kan tänka sig att minska användningen. De är dock osäkra på hur det ska göras. 7%
använder bilen för de flesta av sina resor men har provat att ersätta resorna, eller i vart fall har
tankar om hur det ska göras. 22% av de svarande använder bilen för de flesta av sina resor och
ser inget skäl att minska användningen. Det är dock intressant att 72% av de svarande tycker
att kollektivtrafik ska prioriteras framför bilen då beslut om trafikplanering tas för området.
Upplevelsen av trafikmiljön skiljer ganska mycket mellan kvinnor och män. Mer än hälften av
både männen och kvinnorna tycker att det är ett mycket stort eller ganska stort problem att
bilister inte följer trafikregler (51% respektive 57%). Könsskillanderna är som störst i följande
påståenden, där kvinnor upplever problemet som betydligt större:





Trottoarer är för smala eller saknas helt (66% kvinnor och 42% män)
Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare (38% kvinnor och 19% män )
Bristande belysning (40% kvinnor och 25% män)
Dålig försörjning med kollektivtrafik (36% kvinnor och 23% män )

De svarande fick också välja 3 av 7 åtgärdsområden som de tycker är viktigast att prioritera i
arbetet för en bättre trafikmiljö i Sjöberg. De tre prioriterade områdena är: bredare och fler
trottoarer är viktigast att prioritera (22%), fler hastighetsdämpande åtgärder (20%), bättre
vinterväghållning/sandupptagning och fler cykelbanor (18%).
I enkäten fick respondenterna även möjlighet att markera på en digital karta var man upplever
problem med trafiksäkerhet och trygghet. Totalt inkom 740 markeringar. De problem som
fick flest markeringar är: Bilister följer inte trafikregler (173 markeringar), svårt att ta sig
fram som cyklist (96 markeringar), samt trottoarer är för smala eller saknas helt (91
markeringar).
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Inledning

8.2.1
Bakgrund
Nulägesbeskrivningen för Sjöberg bygger framförallt på ett enkätutskick till samtliga hushåll,
hastighets- och trafikflödesmätningar i området, samt ett dialogmöte med boende. Utöver det
har olycksstatistik och annat material sammanställts.
8.2.2
Syfte
Syftet med enkätundersökningen är att bidra till nulägesbeskrivningen av trafiksituationen i
Sjöberg.

8.3

Metod

8.3.1
Webenkät till hushåll
Länken till webbenkäten gick under vecka 39 ut med posten till 1900 hushåll tillsammans
med inbjudan till dialogmötet den 10 oktober. Samtliga i hushållet var inbjudna att svara, bara
personen är äldre än 15 år. Sista svarsdag var den 16 oktober 2016. 250 giltiga svar har
kommit in. Frågorna i enkäten avser frågor om ålder, kön, tillgång till olika färdsätt, resvanor,
värdering av olika problem med trafikmiljön i Sjöberg, 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 avsnitt 8.5.

8.4

Resultat

Nedan redovisas resultaten från enkätundersökningen bland de boende i Sjöberg. Under varje
diagram/tabell anges antalet svarande på frågan/delfrågorna som visas i diagrammet/tabellen
(N=xx).
8.4.1

Kön och ålder

Mer än hälften av de svarande är mellan 40 och 64 år. Könsfördelningen bland de svarande är
48 % män och 52 % kvinnor (4 svarande ville ej uppge).

Figur 1: Åldersfördelning i enkätsvaren, N=250
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8.4.2
Tillgång till olika färdmedel
95 % av de svarande har körkort och 64 % av de svarande som har bil i hushållet har alltid
eller nästan alltid möjlighet att använda sig av hushållets personbil(ar) när man behöver. 74 %
av de svarande har alltid tillgång till cykel.
8.4.3
Attityder till bil
22% av de svarande använder bilen för de flesta av sina resor och ser inget skäl till att minska
bilanvändningen. Däremot är 7% av de svarande benägna att förändra sina resvanor genom
att minska bilanvändningen och prova andra färdmedel.

Figur 2: Svar på frågan: "Vilket av följande påståenden beskriver bäst din nuvarande bilanvändning, och om du
har några planer på att minska din nuvarande bilanvänding?” N=250
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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. Majoriteten av de svarande tyckte att man ska
prioritera antingen cykel, gång eller kollektivtrafik framför biltrafik. 72% av de svarande
anser att kollektivtrafik bör prioriteras framför biltrafik. Se figur 3 nedan.

Vilket anser du borde prioriteras i Sjöberg vid jämförelse mellan bil och
gång eller cykel eller kollektivtrafik?

Prioritering mellan bil och kollektivtrafik?

72%

Prioritering mellan bil och cykeltrafik?

8%

60%

Prioritering mellan bil och gångtrafik?

21%

68%

0%

10%

Prioritera det andra färdmedlet framför biltrafik

20%

30%

19%

8%

40%

50%

60%

70%

20%

23%

80%

Prioritera biltrafik framför det andra färdmedlet

90%

100%

Vet ej

Figur 3: Svar på frågan ”Beslut om trafikplanering kan ibland leda till konflikter. Vilket anser du borde prioriteras i
Sjöberg vid jämförelse mellan bil och gång eller cykel eller kollektivtrafik?” N=250.

8.4.4
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). Färdmedelsfördelningen är uppdelad mellan kvinor och män eftersom skillnaderna i
vissa fall är stora. se figur 4 nedan.
62% av de svarande kvinnorna går minst fyra dagar per vecka, att jämföra med 42% av
männen. De svarande kvinnorna är också de som använder mest kollektivtrafik. 33% av
kvinnorna använder kollektivtrafik minst fyra dagar per vecka medan endast 22% av männen
använder kollektivtrafik minst fyra dagar per vecka. Cykel används däremot ungefär lika
mycket av kvinnor och män.
En relevant slutsats är att trafikåtgärder som gäller gång- och kollektivtrafik kommer
sannolikt att påverka kvinnor mer än män och bidrar däremed till att öka jämställdheten. Det
är dock viktigt att påpeka att de som använder bilen ofta, inte nödvändigtvis är samma
personer som använder cykel och kollektivtrafik sällan. Framförallt gående och cyklister kan
vara - såväl personer som går eller cyklar till busshållplatser alternativt bilparkeringen, och
därmed också använder bilen eller kollektivtrafiken ofta - som personer som går hela vägen
fram till sina målpunkter utan att använda sig av ett annat färdsätt.
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Figur 4: Svar på frågan: "Hur brukar du resa under en vanlig vecka?" Svar fördelat på kön. N=246.
Färdmedelskatergorin ”annat” syns inte i figuren.

8.4.5
Upplevelse av trafikmiljön i Sjöberg
Respondenterna fick ta ställning till hur stort man tycker att problemen med olika aspekter
som rör trafikmiljön i Sjöberg är. Skillnader mellan kvinnor och män har redovisats eftersom
skillanderna ibland är stora.
Mer än hälften av både männe och kvinnorna tycker att det är ett mycket stort eller ganska
stort problem att bilister inte följer trafikregler (51% respektive 57%). Könsskillanderna är
som störs i följande påståenden, där kvinnor upplever problemet som betydligt större:





Trottoarer är för smala eller saknas helt (66% kvinnor och 42% män)
Svårt eller osmidigt att ta sig fram som fotgängare (38% kvinnor och 19% män )
Bristande belysning (40% kvinnor och 25% män)
Dålig försörjning med kollektivtrafik (36% kvinnor och 23% män )

Se figur 5 och 6 nedan för samtliga svar.
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Figur 5: Svar på frågan ”I vilken utsträckning tycker du att följande utgör ett problem i Sjöberg?” N=246.

Figur 6: Svar på frågan ”I vilken utsträckning tycker du att följande utgör ett problem i Sjöberg?” N=246.

De svarande fick också välja 3 av 7 åtgärdsområden som de tycker är viktigast att prioritera i
arbetet för en bättre trafikmiljö i Sjöberg. De tre prioriterade områdena är: bredare och fler
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trottoarer är viktigast att prioritera (22%), fler hastighetsdämpande åtgärder (20%), bättre
vinterväghållning/sandupptagning och fler cykelbanor (18%).

Vilka tre områden tycker du är viktigast att prioritera i arbetet för
en bättre trafikmiljö i Sjöberg?
Bredare/fler trottoarer

22%

Fler hastighetsdämpande åtgärder

20%

Bättre vinterväghållning/sandupptagning

18%

Fler cykelbanor

18%

Kampanjer som uppmanar bilister och cyklister att följa
trafikreglerna

11%

Annat

10%

Fler enkelriktade gator/återvändsgränder 1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Figur 7: Svar på frågan ”Vilka 3 områden tycker du är viktigast att prioritera i arbetet för en bättre trafikmiljö i
Sjöberg?” N=250

8.4.6
Probleminventering
I enkäten fick respondenterna möjlighet att markera på en digital karta var man upplever
problem med trafiksäkerhet och trygghet. Tabellen och kartan nedan ger en sammanfattning
av omfattningen och kategorierna på de svar som inkommit. För den som är intresserad är det
möjlig att på begäran ta del av samtliga resultat från probleminventeringen. De punkter som
markerats på kartan stämmer väl överens med figur 7 ovan.
Problemområden

Antal punkter i kartan

Bilister följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

173

Svårt att ta sig fram som cyklist

96

Trottoarer är för smala eller saknas helt

91

Bristfällig skolväg

65

Svårt att ta sig fram som fotgängare

52

Bristande belysning

50

Dålig vinterväghållning

47

Dåligt klippta häckar längs vägar, korsningar, etc.

47

Svårt att ta sig fram som bilist

28

Bussar följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

26
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Otydlig vägmarkering

22

Smitväg

14

För mycket tung trafik

13

Dålig försörjning med kollektivtrafik

9

Fotgängare följer inte trafikregler

4

Cyklister följer inte trafikregler

3

Tabell 1: Omfattningen och kategorierna på de svar som inkommit

Karta 1: En övergripande bild av hur punkterna är fördelade i kartan

8.5

Webbenkät

Samtliga hushåll i Sjöberg fick möjlighet att via en internet-länk fylla i nedanstående enkät.
Samtliga frågor illustreras nedan förutom kartfrågan, där respondenten fick möjlighet att i en
digital karta markera punkter i området.
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9 Bilaga 2 Återkoppling från dialogmöte
9.1

Bakgrund

Trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun arrangerade den 10 oktober 2016 ett
dialogmöte för att ta reda på hur invånare i Sjöberg 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.

9.2

Genomförande

Inbjudan till dialogmötet gick ut till cirka 1900 hushåll i Sjöberg (se inbjudan nedan). I
samband med inbjudan gavs även möjlighet att svara på en webbenkät, vilket 250 personer
valde att göra. På dialogmötet deltog ett trettiotal 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 tre utvalda teman.
Varje grupp bestod av runt sex deltagare samt en samtalsledare som anteckande 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 25 minuter, och därefter bytte deltagarna grupp för att
diskutera ett annat ämne. 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.

9.3

Sammanfattning av synpunkter

I slutet på det här dokumentet kan läsaren ta del av samtliga punkter som identifierades under
dialogmötet. En sammanfattning visas dock i nedanstående tabell 1, som visar hur punkterna
är fördelade på 16 utvalda problemområden. De två vanligaste problemkategorierna är: svårt
eller otryggt att ta sig fram som fotgängare (inklusive kategorin svårt eller otryggt att ta sig
fram som fotgängare eller cyklist), och bilister följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter),.
Svårigheter att ta sig fram som fotgängare eller cyklist återfinns på platser i hela Sjöberg,
dock med en koncetration längs Lomvägen, framförallt öster om Kärrdal, samt vid centrum.
Även vägarna ner mot Rösjöbadet är problematiska för gång- och cykeltrafikanter, samt
området runt korsningen Borgvägen och Fasanvägen. Upplevelsen att bilister inte följer
trafikregler, framförallt hastigheter och högerregeln, återfinns framförallt på Lomvägen,
sträckan mellan centrum och korsningen vid Danderydsvägen i områdets södra ända.
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Tabell 1 visar fördelningen av synpunkter uppdelat i kategorier.

Problemkategori

Antal punkter i kartan

Svårt eller otryggt att ta sig fram som 33
fotgängare
Bilister följer
hastigheter)

inte

trafikregler

(t.ex. 18

Svårt eller otryggt att ta sig fram som 15
fotgängare eller cyklist
Dåligt klippta häckar längs med vägar, 9
korsningar etc.
Svårt eller otryggt att ta sig fram som bilist

9

Bristande belysning

9

Svårt eller otryggt att ta sig fram som cyklist

7

Dålig vinterväghållning

6

Farliga eller bristfälliga korsningar

6

Parkeringsproblem

6

Otydlig vägmarkering

5

Dålig försörjning med kollektivtrafik

5

Bristfällig skolväg

2

För mycket tung trafik

2

Lämnings- och hämtningsproblem (skolor 1
och förskolor)
Bussar följer
hastigheter)

inte

trafikregler

(t.ex. 1

Tabell 1: Probleminventering
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Karta 1 visar hur punkterna är fördelade i området. De största problemen upplevs längs
Lomvägen, vid Sjöberg centrum, vid korsningar i anslutning till Danderydsvägen, och längs
Sidensvansvägen.

Karta 1: Fördelning av punkter i kartan
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Återkoppling

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

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

37

DATUM

9.5

TRAFIKMILJÖN I SJÖBERG NULÄGESRAPPORT

Inbjudan

Följande inbjudan skickades ut till samtliga hushåll i Sjöberg.
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Probleminventering

Kartorna visar de platser där deltagarna på dialogmötet identifierat problem relaterade till
trafiksäkerhet och trygghet. Området är uppdelat för att göra det lättare att utläsa punkternas
lokalisering. I vissa fall representerar en markering i kartan flera punkter. Exempelvis betyder
P5:4 i kartan att P5 är ett kluster av fyra punkter som befinner sig ungefär på samma plats i
kartan.
Tabellerna beskriver på olika sätt de markeringar som finns i kartorna.
9.6.1

Norra Sjöberg

9.6.1.1 Fördelning av problempunkter
Typ av problem

Antal markeringar
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Bilister följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

17

P3, P5, P12, P16, P17, P19, P20, P23, P26, P27, P36, P37, P39, P40, P42, P44
Bussar följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)

1

P23
Svårt eller otryggt att ta sig fram som bilist

8

P4, P16, P27, P43
Svårt eller otryggt att ta sig fram som cyklist

6

P13, P20, P24, P27, P33, P52
Svårt eller otryggt att ta sig fram som fotgängare

32

P1, P2, P3, P6. P7, P8, P9, P10, P11, P16, P19, P20, P24, P30, P32, P34, P37,
P,39, P41, P45, P48, P49, P50, P53
Svårt eller otryggt att ta sig fram som fotgängare eller cyklist

14

P1, P4, P5, P9, P11, P13, P20, P23, P28, P30, P31; P33, P42
Dålig försörjning med kollektivtrafik

4

P3, P21, P51
Dålig vinterväghållning

5

P14, P15, P21, P45
Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.

8

P1, P3, P11, P19, P22, P29, P54
Bristande belysning

7

P5, P12, P27, P28, P29, P35, P39
För mycket tung trafik

2

P17, P18
Bristfällig skolväg

2

P20, P22,
Otydlig vägmarkering

5

P20, P34, P36, P46, P47
Farliga eller bristfälliga korsningar

5

P16, P20, P23, P27
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Parkeringsproblem

6

P3, P18, P22, P25, P38
Lämnings- och hämtningsproblem (skolor och förskolor)
P22
Övrigt

1
1
9

P2, P3, P5, P24, P27, P41

9.6.1.2 Markeringsnoteringar
P1
Svårt att passera skolans p-plats som gående pga. varutransporter och skjutsning
Sly på gångvägen (bussgatan)
Gångbanan tar slut. Gå och cykla på bussgatan.
P2
Förslag ÖG-ställe bör hastighetssäkras. Många som går över till bad/fotboll + mycket trafik och snabba
cyklister.
Förslag Gångbana och ÖG-ställe på Lomvägen uppe i den långa kurvan.
Ingen regelefterlevnad på Lomvägen Mycket bred väg, ingen kontroll. Respekterar inte barn vid vägen.
Cyklister kör fort. Brist vid badet, finns inget ÖG-ställe som knyter ihop bostäder. Har klagats länge.
Korsningspunkt för dagis
P3
Mycket varutransporter, känns otryggt, smal gångbana.
Mycket folk som åker buss, långa hållplatstider, ofta försenat och överfulla bussar. Förslag trafikvärdar.
Dålig synkning med pendeltågstrafiken norrut. Bra att 627 inte åker in i Edsberg.
svåra att köra in på parkeringar i centrum.
Generellt skymmande växtlighet på fågelnamnsvägarna.
Generellt dålig regelefterlevnad på fågelnamnsvägarna
ÖG-ställe med dålig sikt.
Bussgatan på Lomvägen är idag dåligt placerad. Mycket barn.
Dålig koppling mellan Hemköp och parkering â€“ brant och halt vintertid
Dålig tidtabellhållning för bussarna. Bussarna får problem med framkomlighet vilket ger förseningar.
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Man måste ta tidigare buss för att vara säker på att hinna
P4
Bra ny GC-väg, önskemål om ihopkoppling.
Röret under 262 är inte trevligt. Barn springer över vägen. Grind som syns dåligt.
P5
Hur/var ska mopedister ta sig till centrala Sollentuna? Konflikter med gående, cyklister och bussar i
bussfil på vägen.
Vattnet rinner över vilket skapar halka vintertid.
Höga hastigheter
Ingen belysning.
P6
Förslag ÖG-ställe bör hastighetssäkras. Många som går över till bad/fotboll + mycket trafik och snabba
cyklister.
Mycket gång och cykel på Nerfart till gärdet och Danderyd badplats. Inget ÖG-ställe. Bred gata. Förslag
trottoar, busshinder (för att få bort genomfart). Förslag 30km/h helan sträckan (konsekvent skyltning).
Dålig koppling till gångväg mot Danderyd.
P7
Förslag trottoar på bussvägen.
P8
Förslag separering mellan gående och cyklister.
P9
Förslag En gångbana på Lomvägen i kurvan skulle innebära lägre hastigheter och bättre för
gångtrafikanter. Många cyklister kommer upp på Lomvägen från Täby/Enebyberg.
GC-vägar saknas på Lomvägen.
P10
Förslag möjligheter att gå längs Borgvägen.
Höga hastighet och parkerade bilar innebär otrygghet för gångtrafikanter.
P11
Otryggt/mörkt/växtlighet, behövs förbättring för gångtrafikanter, även halt vintertid.
Förslag Bättre separering av gående och cyklar
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Vildvuxet sly på Lomvägen (Bågen). Skymmer skyltar.
P12
Förslag Behövs bättre belysning på GC-väg.
Förslag Konsekvent hastighet
P13
GC-väg som slutar lite olyckligt, dålig koppling. Önskemål om att Trafikverket börjar vid Rösjön, måste
kunna ta sig till Edsberg.
Inga cykelkopplingar till badet.
P14
Dålig vinterväghållning på gångbanor, väldigt halt vintertid.
Dåligt snöunderhåll på Sidensvansvägen. svårt att köra/gå pga backar. Svårt att mötas efter plogning
pga dålig plogning.
P15
Dålig vinterväghållning på gångbanor, väldigt halt vintertid.
P16
Dålig framkomlighet för gående.
Trafikljuset är dåligt trimmat
Inbjuder till otrygg miljö då bilarna aldrig kommer ut. Förslag slinga i backen.
Det går fort på Danderydsvägen.
Går fort ut mot Danderydsvägen. Utfart mot Danderydsvägen. Farligt och otryggt. Kör snabbt från
Danderyd.
Förslag Behövs trafiksignaler om man ska svänga vänster från Lomvägen till Danderydsvägen.
Farlig korsning. Det saknas trafikljus. Med trafikljus färre bilar på Fasanvägen.
Utfart Danderydsvägen. Trafikljuset är svårt att komma ut från. Flera tycker så. Man vill ha likadant
som på Fasansvägen.
P17
Det går fort. Bör vara 30km/h. Alla vägar leder till Sidensvansvägen vilket ger mycket trafik
Kaffeknappen har stora transporter som kör upp på Sidensvansvägen
P18
Mycket felparkerade bilar på vändplan vilket innebär att lastbilar inte kan vända.
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Förslag bättre angöring vid Kaffeknappen för att undvika lastbilar på mindre lokalgator.
Folk parkerar där man inte får generellt i området.
P19
Förslag avsmalningar samt fler övergångsställen på Lomvägen.
Det går fort hela Lomavägen
Siktskymmande växtlighet längst med Lomvägen
P20
Bussen får inte plats i korsningarna. Väldigt smalt i kurvan. Det har skett olyckor på platsen. Snäv väg.
Förslag ta en bit av grönytan.
Förslag Gångfålla. "Utspringningsskydd" på backen ner från dagis.
Smal GC-väg. Skymd sikt runt centrum
Rörigt. Dålig sikt vid ÖG-ställe. Farligt med bussar.
Snabba hastigheter
Dåligt markerade ÖG-ställen. Vägmarkeringar obefintliga. Skyltar gamla och skitiga/slitna.
Smal gångbana. Ska man cykla där? Utfarter, skymd sikt. Vildvuxet. Leveranser.
P21
Snöupplag som skymmer sikt och som försvårar utfart.
Förslag Servicelinje upp på Sidensvansvägen är ett önskemål.
P22
Avlämningar och hämtningar vid skola. Går fort före busshinder. Föräldrar kör fort
Saknas trottoar (delvis). Saknas trottoar förbi skolan
Siktskymmande växtlighet utifrån HSBs tomt.
Förslag Generellt p-förbud båda sidor om Lomvägen. En vanlig väg för skidor och rekreation. Förslag
Anlägg parkering i området. Sommartid när folk ska till badet ställer de sig på bostadsrättsföreningars
parkering.
Sly som hänger ut i vägen.
P23
Hela Lomvägen. Högerregeln respekteras inte. Förslag Tydligare skyltning angående. högerregeln.
Väjningsplikt eller stoppskylt. Fasanvägen har bra skyltning och kan användas som modell. Förslag
Fysiska hinder för att påverka hastighet.
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Bussbolagen följer inte högerregeln.
Dålig sikt i kurvan, GC-väg saknas, smalt, hög hastighet
Dålig sikt. Farlig korsning
Folk kör för fort hela vägen.
Dödskurvan
Svår korsning att passera. Trångt när bussen kommer. Skymd sikt. Utfarter blir problem. Inga kanter
vid utfarterna.
P24
Rösjöbadet. Asfalten är dålig.
Cykelbanan är dåligt ansluten till Rösjön.
Svårt att gå på nedfarten till Rösjön.
P25
Kommunalmark ASV hämmas pga. felparkerade bilar.
P26
50km/h idag. Förslag Sätt lägre hastighet.
P27
Hållplats Sjöberg. Förslag lägga betong. Hållplatsen behöver upprustas. Asfalten har sjunkit
Svårt att se bussen komma pga. av nivåskillnad. Bussar kommer i hög fart.
Dålig busshållplats
ÖG-ställe farligt. Dålig belysning vid ÖG-ställe.
Farlig korsning. Många går över gräset. Ungdomar cyklar utan att titta.
Förslag Förbättra busshållplats. Borde inte kunna köra om buss vid hållplats.
Hastigheter
Sand som skapar problem med brunnar etcetera. Halka löv och is.
Saknas skyltning för cykelbanor. Bristande kopplingar. Finns inga cykelvägar â€inneâ€ i områdena
P28
Tunnel med dålig belysning.
På Lomvägen saknas det gång-och cykelväg
P29
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Växtligheten behöver ses över
Mörkt och dålig belysning
P30
Dålig sikt i kurvan, GC-väg saknas, smalt, hög hastighet
ÖG-ställe över Borgvägen saknas.
P31
Smal GC-väg. Skymd sikt runt centrum
P32
Skymd sikt + ÖG-ställe saknas.
P33
Fortsättning cykelväg
Bra med GC-väg men synd att den slutar mitt i.
P34
Förslag ÖG-ställe behöver hastighetssäkras
Farligt ÖG-ställe
Dåligt markerade ÖG-ställen. Vägmarkeringar obefintliga. Skyltar gamla och skitiga/slitna.
P35
Mörkt vid återvinning.
P36
Få följer högerregeln
Dåligt markerade ÖG-ställen. Vägmarkeringar obefintliga. Skyltar gamla och skitiga/slitna.
P37
Folk håller inte 30.
Saknar trottoar.
P38
Förslag att ha kvälls-och nattparkering.
P39
Saknas trottoar.
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Saknas belysning.
Folk kör fort
P40
Höga hastigheter
P41
Igenvuxet trots arboristerna
Saknar gångbana på Borgvägen.
P42
Snabba hastigheter.
Saknas trottoarer och GC-väg och ÖG-ställe.
P43
Otydliga hastighetskyltar
P44
Förslag Få ner hastigheter generellt i området
P45
Snöröjning. Brister i kanten på Lomvägen. Smalt att mötas vintertid.
Gångbana saknas längs Lomvägen.
P46
Dåligt markerade ÖG-ställen. Vägmarkeringar obefintliga. Skyltar gamla och skitiga/slitna.
P47
Dåligt markerade ÖG-ställen. Vägmarkeringar obefintliga. Skyltar gamla och skitiga/slitna.
P48
Bristfällig gångbana längs Lomvägen. Förslag Finns gräsyta i anslutning till bussgatan att ta av
P49
Saknar gångbana på Lomvägen. Man går i bilvägen.
P50
Bristande underhåll (skyltar mm.). Expl. Gångvägen till bron. Halka från barr/löv
P51
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Förslag 607 behöver inte alla gå upp i Edsberg.
P52
Farliga busshållplatser. Trångt att passera bakom/framför kuren med cykel
P53
Ingen trottoar på Steglitsvägen. Gransångarevägen samma.
P54
Dålig sikt vid infart till gruppboende. Häck skymmer.
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9.6.2

Södra Sjöberg

9.6.2.1

Fördelning av problempunkter

Typ av problem
Bilister följer inte trafikregler (t.ex. hastigheter)
P13
Svårt eller otryggt att ta sig fram som bilist

Antal markeringar
1
1
1

P12
Svårt eller otryggt att ta sig fram som cyklist

1

P15

50

DATUM

TRAFIKMILJÖN I SJÖBERG NULÄGESRAPPORT

Svårt eller otryggt att ta sig fram som fotgängare

1

P2
Svårt eller otryggt att ta sig fram som fotgängare eller cyklist

1

P4
Dålig försörjning med kollektivtrafik

1

P7
Dålig vinterväghållning

1

P1
Dåligt klippta häckar längs med vägar, korsningar, etc.

2

P3, P9
Bristande belysning

2

P5, P10
Farliga eller bristfälliga korsningar

1

P11
Övrigt

3

P6, P8, P14

9.6.2.2 Markeringsnoteringar
P1
Dålig vinterväghållning på gångbanor, väldigt halt vintertid.
P2
Gångkoppling mellan busshållplats och området.
P3
Man kan knappt mötas pga. växtlighet.
P4
Skymt hörn. Ingen sikt.
P5
Belysning saknas
P6
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För lågt med 50.
P7
Generellt långt till busshållplats i hela Sjöberg. Förslag Bättre kollektivtrafik, gärna servicelinje.
P8
Många bilberoende. Förslag köra ut via Borgvägens ände med spårviddshinder.
P9
Växtligheten behöver ses över
P10
Mörkt och dålig belysning
P11
Farlig korsning. Många går över gräset. Ungdomar cyklar utan att titta.
P12
Otydliga hastighetskyltar
P13
Hastigheter
P14
Sand som skapar problem med brunnar etcetera. Halka löv och is.
P15
Saknas skyltning för cykelbanor. Bristande kopplingar. Finns inga cykelvägar inne i områdena
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